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29 decembrie 2014 - 4 ianuarie 2015 este săptămâna reușitelor grele și a 
distrugerii unui adversar slab. Combinația aceasta de reușită și distrugere va avea 
în această săptămână un efect ciudat asupra individului și neobișnuit asupra 
grupului de apartenență. În primul rând, ultimele zile ale anului 2014 nu vor avea 
un mesaj clar definit sau o direcție atât de importantă încât să lăsăm baltă tot ceea 
ce am acumulat de-a lungul acestui an pentru a ne ocupa de acestea. Absența unei 
consistențe, neputința de a selecta din toate aceste evenimente o direcție 
importantă pe care să o ducem mai departe scoate în evidență, în primul rând, 
neputința omului de a construi un edificiu important în anul alegerilor multiple. 
Lăsăm în urmă un an complicat greu apăsător în care fiecare săptămână ne-a oferit 
o nouă posibilitate de a ne deschide către noroc sau deziluzie, către progres sau 
decădere. Ultimele zile nu fac parte din această schemă grandioasă a anului 
alegerilor multiple, ci fac parte din ceea ce va veni spre noi în anul următor, în 
2015, când multe din dezideratele anului anterior vor trece prin criză și își vor arăta 
adevăratul chip. 

Chiar dacă această săptămână are integrată și granița psihologică dintre ani 
nu doresc în această prezentare să anticipez nimic din ceea ce am inserat deja în 
analiza generală a anului 2015. La momentul potrivit aceste informații vor fi și 
făcute publice. Referindu-se strict la această săptămână, problema voinței 
personale, a calității morale, a resurselor pe care un individ dorește să le pună la 
dispoziția celorlalți va aduce un val de nemulțumire, de reacții nefirești ale 
individului față de grup și invers, dar și situații cu totul speciale, neobișnuite sau 
ciudate cum se întâmplă spre exemplu în prima zi a anului 2015 când se consumă 
opoziția perfectă dintre Marte și Jupiter. 

Cu cât ne apropiem mai mult de finalul săptămânii, cu atât mai bine vom 
înțelege că, de fapt, situațiile pe care le-am traversat de-a lungul acestei săptămâni 
nu au fost deloc simple sau banale, ci, dimpotrivă, au mobilizat aspecte esențiale 
ale comportamentului, gândirii sau emoțiilor. N-au fost simple distracții, ci 
momente în care ne-am arătat față de anturaj așa cum suntem. N-au fost simple 
dezvăluiri a ceea ce înseamnă puterea, forța creativitatea sau inteligența, ci modul 
cum arătăm că vrem să ne facem util pentru comunitate sau felul personal în care 
alegem sa arătăm dragostea pe care o purtăm semenilor. 

Nimic din ceea ce reprezintă o reușită în această săptămână nu a venit ușor, 
la fel și ceea ce prefigurează a se consuma după ce această săptămână se încheie nu 
va veni spre individ cu titlul de achiziție ușoară. Tocmai de aceea, adversarii care 
sunt învinși în această săptămână, în mod direct prin confruntări sau un mod 
indirect prin ceea ce aceștia aud că s-a consumat pe spațiul public, își arată 
calitatea pe care o au față de un opozant. Cu alte cuvinte, cel care a fost înfrânt a 
fost adversar, iar cel care a învins a fost un opozant. Diferența dintre cele două 
personaje, dintre cele două reprezentări face și diferența între eficiență și muncă, 
pe de o parte, și ignoranță răutate sau superficialitate, de partea cealaltă. 

Achizițiile acestei săptămâni se vor așeza în preajma zilei de 4 ianuarie la 
baza unui mare edificiu. Dacă evenimentele acestei săptămâni sunt mari atunci 
baza viitorului edificiu va fi solidă, puternică, iar încrederea care va fi cultivată de 
acum încolo un element de referință pentru cel care o experimentează, dar și 
pentru ceilalți care sunt invitați să ia parte la ea. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne construi un 
gând puternic pentru a nu transforma o persoană care nu înțelege într-un adversar, 
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de a nu distruge visul unui om care se crede puternic, deși nu este, ci de a arăta că 
suntem puternici prin dorința de a construi, nu prin distrugere. 

 
Luni, 29 decembrie 

Luni  29-12-2014  6:19    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Luni  29-12-2014  7:08    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Luni  29-12-201 4 10:39  Luna (Ari) Opp [Lib] North Node 

Luni  29-12-2014 13:05    Luna (Ari) Tri [Leo] Juno 

Luni  29-12-2014 17:54    Luna (Ari) Sex (Aqu) Mars 

Luni  29-12-2014 19:18    Luna (Ari) Squ (Cap) Mercury 

Luni  29-12-2014 22:37    Luna (Ari) Tri [Leo] Jupiter 
 

Complicații din cauza unor așteptări nerealiste. Independență. Nevoie de 
securitate. Apel la o greșeală mai veche pentru a distrage atenția. Nevoie de 
asociere. Speranță într-o viață mai bună. Comunicare deficitară. Obsesia 
dreptății complica lucrurile. 

 
Chiar de la începutul săptămânii Luna va trece prin Coada Dragonului și le 

readuce oamenilor gânduri despre un trecut pe care nu l-au înțeles. Unii s-ar putea 
să se oprească cu acest gând în mijlocul anului 2014, alții vor merge până la 
începutul acestui interval cu obsesia dreptății și cu intenția de a da o replică dură 
unui adversar, de a corecta ceva care nu a fuzionat bine sau de a apela la anumite 
instrumente prin intermediul cărora să devină mult mai siguri pe ceea ce au. Luna, 
aflat acum în plin tranzit prin zodia Berbec, va încerca să se impună, iar oamenii 
prin aceasta atitudine vor scoate în evidență faptul că la capitolul comunicare sunt 
deficitari. 

Ar fi foarte bine dacă această dorință de reușită, această inițiativă care vine 
din conjuncția Lunii cu Uranus să nu reprezinte un element relativ. Din nefericire, 
pentru că Uranus se află foarte aproape de Coada Dragonului această nevoie de 
exprimare la un nivel, această acută dorință de independență îi va îndemna pe 
oameni să se uite prea des în curtea vecinului. Nevoia de asociere devine astfel un 
element primordial al acestei zile. 

Dar conjuncția Lunii cu Uranus nu reprezintă cel mai periculos aspect al 
acestei zile. Elementul cu care deja ne-am obișnuit, relația de careu a Lunii cu 
Pluton, este cu mult mai puternică pentru că aduce un plus de mișcare acestei 
energii prin activarea careului dintre malefici ei Uranus și Pluton despre care știm 
că ne coordonează viețile de câțiva ani. Asta înseamnă că obsesia dreptății va 
complica lucrurile și în loc să vină cu informații valabile, va veni cu o notă gravă, 
dură, indecentă, periculoasă care numai securitate nu pare. 

Faptul că Luna se uită spre Marte, aflat acum în plin tranzit prin zodia 
Vărsător, cu gândul de speranță, nu-i ajută pe oameni să își ordoneze gândurile, să-
și centreze relațiile și să nu-și strice proiectele. Cu alte cuvinte, Marte nu va reuși 
decât să medieze o problemă mai veche de destin, una care nu are nevoie de 
retrospectivă doar pentru că a fost tot timpul activ în minte. Ceea ce este activ în 
minte pentru prima dată, elementul la care se ajunge prin retrospectivă adică un 
neajuns, o durere personală sau o problemă de suflet susținută în ecuația astrală a 
acestei zile de opoziția lui Marte cu Jupiter, aflat în continuare în fereastra permisă, 
nu va putea fi mediat atât de simplu, adică printr-o singură idee sau prin 
consumarea unei întâmplări ce nu a putut fi anticipată. 
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Prin urmare, prima zi a săptămânii vine să ne integreze în săptămâna 
reușitelor grele și a distrugerii unui adversar slab prin faptul că ne arată că nu doar 
acum, ci poate de-a lungul întregului an am privit problemele personale în mod 
disproporționat. Gândul de reușită, nevoia de a rezolva o problemă foarte mare 
într-un timp foarte scurt nu-și găsește locul în spațiul acestei zile. Luna, trecând 
prin Coada Dragonului, îi îndeamnă pe oameni să-și exagereze problemele și să le 
selecteze după intensitatea durerii. Cu cât simt durerea mai puternic, cu atât au 
impresia că problemele pe care le traversează sunt mai mari. În realitate, prin 
faptul că Luna trece prin conjuncția cu Uranus această senzația durerii este 
înșelătoare. Dacă vor face apel la cunoscuți, la informații consultate de pe internet, 
din presă ori pur și simplu la recomandările unei persoane care le iese în cale 
oamenii vor avea impresia că își atenuează din această durere și complicațiile pe 
care le traversează acum își găsesc soluția sau trec de la sine. În realitate, nu fac 
decât să ducă mai departe această orbire emoțională, adică această pierdere a 
discernământului ce se va remarca acum. 

Sistemul de percepție va fi zdruncinat și de faptul că valorile răsturnate acum 
îi vor îndemna pe oameni să se uite prea mult la vecini, să se judece fără să 
cunoască nimic despre ei, fără să știe care este nivelul de cultură, nivelul de trai, 
disponibilitatea sau alte lucruri ce ar putea să fie importante în concluzia de acum. 
29 decembrie este o zi a verdictelor false și din această cauză cei care au senzația că 
își rezolvă probleme mari într-un timp foarte scurt de fapt își exagerează o 
problemă mică sau se bucură prea devreme cu reușita. Unii s-ar putea face de râs, 
exagerându-și rolul de învingători insistând foarte mult pe întâmplări care nu s-au 
consumat și exagerând calitățile adversarului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunța la aceste reziduuri 
afective care ne tulbură mintea. Dacă un eveniment din trecut nu a putut fi rezolvat 
la momentul în care s-a consumat, privirea care-l răscolește acum nu va fi în stare 
să inventeze soluții, nici măcar să le găsească atunci când ele sunt presărate la 
picioare. 29 decembrie este o zi a emoțiilor stinse, a orbirii afective și nu este cazul 
să ne așteptăm să vedem clar ceva din jur. 

 
Marți, 30 decembrie 

Marți 30-12-2014  2:45    Luna (Ari) Squ (Cap) Venus 

Marți 30-12-2014 12:55    Luna (Ari) --> Taurus 

Marți 30-12-2014 19:26    Luna (Tau) Tri (Vir) Lilith 

Marți 30-12-2014 22:28    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
 

Invitațiile din jur sunt înțelese greșit.  Sentimentele sunt confuze. Ridicarea 
standardului prin acceptarea unui compromis. Inspirație. Revolta. Accidentul 
este privit altfel. Cercetare dintr-o zona periculoasă. Curiozitate. 

 
Luna își va încheia tranzitul prin zodia Berbec și în mijlocul zilei va trece pe 

zodia Taur, arătându-le oamenilor că este cazul să fie mult mai atenți cu 
sentimentele lor, să lase în urmă conflicte inutile și să se bucure de ceea ce au în 
preajmă. Cu alte cuvinte, relația proastă pe care Luna a împlinit-o cu Venus, înainte 
de a trece pe semnul exaltării sale, încearcă sa tragă un semnal de alarmă. Asta 
înseamnă că noaptea de luni spre marți ar putea să se remarce la capitolul intuiție, 
inspirație sau chiar vise premonitorii. Nu este un fapt obișnuit ca o relație proastă 
dintre Lună și Venus să obțină rezultatul acesta. Este însă clar că pe această durere 
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personală se mobilizează o mare cantitate de energie și cei care au deja anumite 
deschideri și le pot folosi, nu apelând la o energie negativă, la un stres sau la o 
problema, ci mobilizând o energie pozitivă pentru a rezolva o frustrare. 

În zodia Taur, în această primă zi, Luna va lăsa impresia oamenilor că sunt în 
fața unor evenimente unice. Asta înseamnă că oamenii, în a doua parte a zilei de 30 
decembrie, vor avea curaj să cerceteze o zona periculoasă, arătându-se îndrăzneți 
sau mergând în direcția aceasta pentru că nu au avut până acum ocazia să cunoască 
faptul că pericolul ar putea să vină și în acest sector. Cei care se arată astăzi foarte 
curajoși nu au avut niciodată ocazia să întâlnească un om care să-i zâmbească 
foarte frumos și după ce le va distruge o stare bună, cariera, un plan de viitor sau 
ceea ce individul dorește să pună la dispoziție prin schimbul pe care îl realizează cu 
această persoană, să îi și spună în față că asta a dorit de la început. Relația bună 
care se construiește între Luna și Luna neagră conține această ciudățenie și ea nu se 
activează decât în cazul celor care sunt mult prea curioși pentru cât de înțelepți s-au 
arătat până acum. 

Prin urmare, 30 decembrie înseamnă implicarea în evenimente fără minte. 
Dacă în ziua anterioară n-am văzut clar sau am refuzat să înțelegem realitatea pe 
motiv că este mult prea simplă și dacă o complicam atunci trăim intens, de această 
dată mintea lucrează cu informații reale, adică pericolul vine foarte aproape și, 
intrând în sfera de influență fi a persoanei, ajunge suficient de aproape încât i se 
vede acesteia toate detaliile însă mintea nu poate judeca în mod corect. 

Este posibil ca în cazul unora aceste evenimente ciudate care se consumă în 
ziua de 30 decembrie să fie rezultatul unei reglări de conturi. Destinul îi pune la 
punct și le arată că dacă au ajuns în punctul în care să fie liniștiți nu înseamnă că a 
făcut numai fapte bune. Liniștea câștigată acum prin suferința celorlalți este plătită 
scump printr-un eveniment similar. Luna neagră, o fi ea un element negativ în 
ecuația astrală a momentului, dar de această dată susține un mecanism pe care 
individul nu-l poate controla. 

Relația bună care se construiește între Lună și Neptun și care atinge faza 
maximă spre seară, îi îndeamnă pe oameni să pună în aplicare inspirația sau 
intuițiile care au venit spre ei în noapte de luni spre marți. Unii s-ar putea să fie 
atât de tulburați de ceea ce simt, intuiesc sau primesc sub formă de informație în 
noaptea de luni spre marți încât toată ziua de 30 decembrie să și-o petreacă 
gândindu-se la multiple variante sau la multiple înțelesuri ale acestor informații. 
Nu are rost să-și bată capul cu lucrurile acestea pentru că dacă nu înțeleg din prima 
clipă, nu vor ajunge prea curând la înțelesul real oricât s-ar strădui. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne proteja astăzi de pericole 
prin a ține sub control curiozitatea. Ceea ce nu înțelegem din primul moment, 
informații care nu sunt clare din primele secunde nu ne sunt folositoare astăzi. 
Tăcerea are acum un rol cu totul ieșit din comun și cine nu uita acest lucru va reuși 
să depășească toate problemele ascunse care vor veni spre noi în această zi. 
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Miercuri, 31 decembrie 
Miercuri 31-12-2014  5:40     Sun (Cap) Tri (Tau) Moon 

Miercuri 31-12-2014 12:28    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Miercuri 31-12-2014 13:34    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Miercuri 31-12-2014 17:57    Luna (Tau) Squ [Leo] Juno 
 

Optimism straniu. Selecție. Regret. Asocierile se complică. Se respinge un 
drept. Valorile personale sunt în impas. Apel la o formă de prosperitate. 
Inspirația depinde de viziunea de ansamblu. Problema secretului nu este 
rezolvată. Dezvăluiri. 

 
Ultima zi calendaristică a anului 2014 nu se remarcă la capitolul evenimente 

astrale. Poate aduce un optimism straniu prin faptul că Luna, aflată acum în a doua 
sa zi de Taur (Luna în Taur) ar putea să-i îndemne pe oameni la un anume optimist 
sau să facă o selecție a evenimentelor după niște motive personale. De aici și gradul 
mărit de satisfacție însă doar pe probleme mici. Ceea ce va veni spre noi în ultima zi 
a anului prefigurează o parte din evenimentele ce urmează a se contura în perioada 
următoare, integrate din punct de vedere calendaristic în anul 2015. Aceste 
informații se referă la dreptul de care vor uza anumiți indivizi pentru a complica 
asocierile sau pentru a respinge anumite modificări benefice. 

Combinația dintre sextilul perfect împlinit între Lună și Chiron și careul 
perfect întâlnit între Lună și Junon face referire cu predilecție în această modalitate 
mai puțin corectă de a atinge un progres. Unii oameni se vor gândi în această zi la 
prosperitate sau vor încerca prin analiza acestor probleme pe care nu le-au putut 
rezolva de-a lungul anului 2014 să demonstreze ca au o viziune de ansamblu, că 
știu multe lucruri despre cei din jur însă le vor dezvălui la momentul oportun. Asta 
va crea unde de mister care se vor risipi foarte repede în primele zile ale anului 
următor, poate chiar până la finalul acestei săptămâni. 

Cu alte cuvinte, 31 decembrie nu are o componentă ieșită din comun, nu este 
cu nimic mai presus decât alte zile ale acestei săptămâni pentru că se află ultima în 
șirul zilelor aferente anului 2014. Un element particular al acestei zile va veni însă 
din împlinirea trigonului pe care Luna îl va realiza cu Pluton. Asta înseamnă că se 
va situa în trunchiul minor pe care îl împlinesc împreună cu Chiron. Cu toate că 
anumite lucruri vor fi marcate astăzi de o oarecare dezordine, există o informație 
care ne va atrage atenția și vom medita asupra ei încercând să o integrăm în 
ansamblul din care face parte. Nici această informație nu ne va ajuta să ne 
orientăm mai bine, adică nu reprezintă un element decisiv în a judeca o victorie și 
nici calitatea cea mai mare din utilizarea căreia să obținem un așa efect.  

Prin urmare, ultima zi a anului 2014 se va evidenția la un singur capitol: 
ne va arăta că valorile personale sunt în impas. Unii vor face apel la rezerve, vor 
căuta să-și scoată pe masă pentru invitații, pentru musafiri sau poate pentru ei 
înșiși tot ceea ce au în frigider, tot ce am cămară, ceea ce au cumpărat mai bun și 
poate ar fi vrut să le folosească în mod eșalonat până când sărbătorile se vor 
încheia. Pe 31 decembrie oamenii vor da dovadă de o anume opulență încercând să 
distragă atenția de la adevăratele probleme pe care le au, urmărind să guste puțin 
din plăceri pe care le vor uita foarte repede până la finalul acestei săptămâni. 

Relația bună care există între Soare și Lună ne va arăta că astăzi oamenii vor 
dori să simuleze, prosperitatea, abundența, vor arăta că trăiesc pe picior mare sau 
că își permit relativ ușor tot ceea ce pun la dispoziția celorlalți. Aspectul neplăcut al 
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acestei zile vine din faptul că va aduce la lumina anumite informații care pot 
compromite statutul sau imaginea unor persoane care sunt vizate. Este posibil ca 
numele acestor persoane sau anumite fapte pe care le-au săvârșit să fie aduse în 
discuție în mod trecător. Cel care este orientat să vadă aceste lucruri imediat, cel 
care este înclinat către bârfă sau are ceva împotrivă acelor persoane va recepționa 
imediat și le va privi pe acestea ca pe niște dezvăluiri. Asta va prefigura o mare 
parte a trăsăturilor care vin spre noi în anul următor. Aceste trăsături de acum doar 
seamănă cu ceea ce va veni spre noi în anul următor, nu au atâta greutate încât să 
impună la această barieră psihologică dintre ani o modificare de vibrație atât de 
mare. Cu alte cuvinte, este o simplă coincidență că anumite lucruri sunt aflate 
acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ignora astăzi înclinația spre 
bârfă. Bucuria, chiar dacă ea susține acum opulența sau risipa, este de preferat față 
de interesul pe care ecuația astrală a acestei zile ar putea să o trezească față de 
lucruri indecente. Fiecare își trăiește viața cum dorește și ar trebui să fie judecat 
doar atunci când prin obiceiul pe care îl are devine invaziv sau agresiv față de 
ceilalți. 

 
Joi, 1 ianuarie 

Joi  1- 1-2015  2:51    Luna(Tau) Squ (Aqu) Mars 

Joi  1- 1-2015  4:05    Luna(Tau) Squ [Leo] Jupiter 

Joi  1- 1-2015  8:20    Luna(Tau) Tri (Cap) Mercury 

Joi  1- 1-2015 14:21    Luna(Tau) Tri (Cap) Venus 

Joi  1- 1-2015 19:10    Luna(Tau) --> Gemini 

Joi  1- 1-2015 20:54    Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 

Joi  1- 1-2015 21:48    Mars (Aqu) Opp [Leo] Jupiter 
 

Adoptarea de etaloane greșite. Curajul folosește doar vorbele. Sentimentul 
de superioritate îndeamnă spre unire. Se aleg apele. Puterea vine prin dominare, 
chiar subjugare. Se pornește într-o călătorie cu final neașteptat. Corabia este 
oprită. Se evaluează un bun. Dreptatea respectă procedurile impuse. 

 
Luăm contact cu vibrația anului 2015 chiar din prima zi, când Marte va 

împlini o opoziție cu Jupiter. Asta înseamnă că o parte din tensiunile anului 
anterior vor fi aduse prin intenții sau prin fapte greșite în spațiul anului 2015 chiar 
din prima zi. Opoziția celor două planete va sugera oamenilor acum că a sosit 
momentul să facă o schimbare importantă. Vor considera că această schimbare a 
venit doar prin curaj nu doar prin vorbe. Pentru faptul că o parte din zi Luna se va 
afla în continuare în plin tranzit prin zodia Taur și, spre seară, va intra în zodia 
Gemeni, împlinind o opoziție cu Saturn, despre care vom vedea în analiza generală 
aplicată acestui an, are un comportament aparte față de celelalte planete sau 
elemente astrologice analizate, sugerând că sfârșitul călătoriei prefigurat încă de 
anul anterior s-a încheiat brusc. Într-o alegorie, așa cum suntem obișnuiți în genul 
acesta de prezentare, am putea invoca imaginea unei corăbii oprite dintr-un motiv 
pe care nimeni nu-l știe. Jupiter în Leu, căpitanul, nu dorește să se desprindă de 
poziția pe care o are la cârmă. Marte din Vărsător îi reprezintă pe tehnicienii care 
inspectează o posibilă defecțiune tehnică. Luna, care se ceartă acum cu Saturn 
printr-o opoziție, reprezintă subalternii căpitanului care fac o anchetă. Această 
întâmplare ipotetică scoate în evidență o mare forță negativă care va veni spre noi 
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începând cu prima zi a acestui an. Ne referim aici cu precădere la puterea de 
dominare, dorința de a subjuga un element curat, pur, decent care pare acum slăbit 
de putere doar pentru că trece printr-o reformulare. Există însă și varianta în care 
rolurile n-am fost alese în prima reprezentare așa cum trebuie. Jupiter ar putea 
însemna un grup de oameni, poporul sau poate rasa umană în ansamblu, iar Marte 
din Vărsător un factor care controlează voința sau îi impune acesteia o anume 
finalitate. Retrogradarea lui Jupiter, mai mult decât orice alt element care se 
remarcă în spațiul acestei zile, ne vorbește despre transformările de conștiință pe 
care le parcurgem acum. Marte din Vărsător de asemenea vorbește despre aroganța 
unor lideri care se joacă cu viețile oamenilor de parcă sunt bile, cărți de joc sau alte 
obiecte lipsite de importanță. 

Revenind strict la ecuația astrală a zilei de 1 ianuarie undele pozitive la care 
participă Luna înainte de a părăsi semnul exaltării sale (Taur) le vorbește 
oamenilor despre speranța de a fi iubit, de a face un schimb agreabil de cuvinte cu 
cei din jur, de a se mulțumi cu puțin sau de a primi aprecieri pozitive din partea 
unei persoane față de care în ultima perioadă am îndreptat toată admirația și 
dragostea. 

Elementele negative ale acestei zile care se vor împlinii, o parte cu Luna în 
Taur, iar un alt element cu Luna în Gemeni, le vorbește oamenilor despre 
încercările vieții și despre faptul că s-ar putea ca această iubire sau acest respect să 
se topească în această călătorie cu final neașteptat. Anul 2015 poate deschide cutia 
Pandorei, iar acest lucru va veni printr-un gând indecent, o decizie proastă sau un 
plan diabolic chiar din prima zi când Marte factorul care destabilizează, se va certa 
acum cu toată lumea care nu este de acord cu el (opoziție cu Jupiter retrograd). 

Prin urmare, prima zi a anului 2015 ne va vorbi la modul cel mai concret și 
cel mai apăsător despre o parte a devizei generale aplicate acestei săptămâni. 
Relația proastă care se consumă astăzi la grad perfect între Marte și Jupiter le va 
vorbi oamenilor despre reușitele grele, despre faptul că se află în impas și s-ar 
putea ca nimeni din jur să nu știe de ce trăim vremurile acestea. Nu înseamnă că 
totul este învăluit într-un mister adânc. Probabil că cineva cunoaște mult mai bine 
decât noi, însă acesta este cunoscut doar de la nivelul său și se adresează doar 
treptelor inferioare. Nimeni nu are acum viziune de ansamblu, nimeni nu știe 
concret de ce s-au întâlnit în această confruntare lipsită de rost grupul, poporul, 
rasa umană în ansamblu aflate acum într-un accentuat proces de transformare, 
într-o criză a conștiinței, cu ambiții absurde care nu modifică nici nivelul de trai în 
bine și nu oferă mulțumire încântare sau satisfacție nici protagoniștilor lor. 

Cei care sunt de felul lor mai lucizi, nu cei care vor intenționat să prezinte 
situațiile în aspectul lor negativ, vor vedea că orizontul acestei zile se colorează în 
tonuri mai puțin agreabile. Acestea le spun că o călătorie s-a încheiat brusc și 
nimeni nu știe dacă vasul în care a ales să se așeze este rezistent sau face față măcar 
la o parte din ceea ce va însemna următoarea călătorie. 

Referindu-se strict la vibrația acestei zile, puterea reprezintă elementul cel 
mai dificil al acestui moment și nu este cazul să începem următorul an cu gânduri 
abuzive, cu patimă sau cu dorință de distrugere. Să lăsăm aceste unde astrale să-și 
facă jocul și să ne ținem departe de magnetismul lor conștiința curată și puritatea 
sufletului acela care ne-au îndemnat să ne ridicăm privirea spre cer în anul anterior 
și să nu judecăm pe nimeni pentru ceea ce ni s-a întâmplat. Tot ceea ce știm, tot 
ceea ce am aflat despre ceea ce ni s-a întâmplat a însemnat doar demersuri de la un 
punct încolo, nu viziunea de ansamblu. Tocmai de aceea opoziția care se împlinește 
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între Marte și Jupiter reprezintă o altă etapă a unor demersuri despre care nu știm 
totul. Dacă alegem să le luăm cu noi în noua călătorie pe care o începem astăzi va fi 
o greșeală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să pornim în 
această călătorie cu gânduri pașnice. La modul concret aceste gânduri pașnice ar 
putea să însemne să oprim o nemulțumire care se amplifică pentru că nu suntem 
atenți la ce gândim și cum simțim. Corpul sau aparenta lucrurilor se pot înșela 
astăzi foarte mult. A pune o greutate nefirească într-o situație despre care nu știm 
prea multe (și nu se știe dacă vom afla prea curând) înseamnă a permite să se facă 
un abuz la adresa unui element fragil. Nu este cazul să avem astăzi atâta duritate în 
fapte. 

 
Vineri, 2 ianuarie 

Vineri  2- 1-2015  2:20    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Vineri  2- 1-2015  5:08    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Vineri  2- 1-2015 18:31    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Vineri  2- 1-2015 20:45    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Vineri  2- 1-2015 22:37 Luna(Gem)Tri [Lib] North Node 
 

Seninătate. Calitatea demersurilor este neglijată. Sinceritatea invocă 
nedreptatea unui trecut îndepărtat. Victoria vine prin impresionarea 
auditoriului. Inspirația curge. Pașii sunt conduși pe drumuri misterioase. 

 
2 ianuarie va face un contrast interesant cu ceea ce a venit spre noi în prima 

zi a anului. Cu toate că aspectul tensionat între Marte și Jupiter se menține și în 
spațiul acestei zile, faptul că Luna se va afla într-un raport negativ cu Luna neagră, 
Neptun și Chiron le va vorbi oamenilor despre victorii la care nu pot ajunge. Este 
mai puțin important dacă aceste victorii vor fi atinse sau nu acum pentru că 
oamenii vor prefera astăzi să vorbească mai mult decât să se ocupe de acțiuni 
concrete.  

Relația bună pe care Luna o realizează cu Uranus de pe zodia Berbec va trece 
în primul plan și planul secund va fi lăsată opoziția Lunii cu Saturn. Nu mai 
contează dacă oamenii vor fi atât de serioși și vor renunța, din această cauză, și la 
tonul grav sau la nota impulsivă. Pașii ar putea să fie dezordonați însă ei ne duc pe 
drumuri misterioase și nu se știe dacă nu cumva aceste drumuri misterioase au și 
mari beneficii, că nu degeaba în această perioadă Uranus se apropie foarte mult de 
conjuncția cu Coada Dragonului, aspect care se va consuma la începutul lunii 
februarie. Asta înseamnă că oamenii beneficiază în continuare de o bună inspirație 
pentru că relația de sextilul a Lunii cu Uranus înseamnă și împlinirea aceluiași tip 
de unghi cu Coada Dragonului. Victoria astăzi va avea un nou chip, iar calitatea 
demersurilor, în special acelea revendicative, se va schimba mult. 

Asta înseamnă că ziua de 2 ianuarie se va remarca mai mult la capitolul 
discuții sterile decât la a ne încuraja în a face lucruri importante. De altfel cine se 
gândește acum la început de an la lucruri foarte importante când încă mai există în 
aer o atmosferă de distracție sau aceasta se va continua și în weekendul ce va veni. 
Asta înseamnă că bucuria mișcării sau atracția către activități superficiale vor da o 
notă definitorie acestei zile, reușind să compenseze cumva deficitul de înțelegere, 
de sensibilitate sau chiar o afectare a stării de sănătate așa cum se constată din cele 
trei unghiuri negative pe care Luna le împlinește cu Luna neagră, Neptun și Chiron. 
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Prin urmare, 2 ianuarie ne aduce ochiul furtunii. Ceea ce se va întâmpla 
astăzi va face o notă discordantă cu intenția de a schimba lumea sau de a judeca 
prea aspru o situație despre care nu știm prea multe, care a venit spre noi în ziua 
anterioară, dar și față de ceea ce va veni în 3 ianuarie când Venus va intra pe zodia 
Vărsător și vom renunța la disciplină, la atenție sau închistare. Mai avem timp în 
spațiul zilei de astăzi să copilărim, să visăm la realizări spectaculoase sau măcar la 
relații menținute într-un registru plăcut, atractiv sau confortabil. 

Unghiurile care se împlinesc astăzi în special cele care se referă la relația 
Lunii cu Axa Dragonului și Uranus ne pot conduce spre drumuri misterioase. 
Oamenii pot avea astăzi înțelegeri speciale, pot avea intuiții neobișnuite și vor crede 
că acestea fac referire la anul 2015. Nici nu bănuiesc acum că începând cu după-
amiaza zilei de 3 ianuarie, când Venus va intra pe zodia Vărsător, toate acestea vor 
fi de domeniul trecutului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva momentul acesta 
pentru odihna. Când Luna trece printr-o relație negativă cu Chiron starea de 
vitalitate este afectată și orice activitate face apel la un fond de rezervă. Pentru că 
acum fondul de rezervă este criticat, zdruncinat sau agresat de opoziția lui Marte cu 
Jupiter adică se face risipă prin gânduri, stări sau activități inutile ar fi cel mai 
indicat să ne odihnim. În felul acesta, ne pregătim pentru neprevăzutul care va veni 
spre noi începând cu 3 ianuarie, când Venus va intra pe zodia Vărsător. 

 
Sâmbătă, 3 ianuarie 

Sambata  3- 1-2015  0:30    Luna(Gem) Sex [Leo] Juno 

Sambata  3- 1-2015 10:40     Sun (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Sambata  3- 1-2015 11:15    Luna(Gem) Sex [Leo] Jupiter 

Sambata  3- 1-2015 13:57    Luna(Gem) Tri (Aqu) Mars 

Sambata  3- 1-2015 16:48   Venus (Cap) --> Aquarius 
 

Voință. Pentru a demonstra se reduce atenția. Evaluarea trecutului ca 
motivație în a demonstra un mit. Explozii temperamentale. Judecăți pripite. 
Incendierea emoțiile. Valorile personale sunt judecate greșit, dar nimeni nu 
observă. Grupul este mai important decât individul. Se trimit semnale spre o nouă 
uniune. Raportul de forțe se schimbă. Direcțiile înșală. Finalul drumului pare 
acum altfel decât este. Este cerută o schimbare și adoptată o modificare pentru a 
o amâna. 

 
Dacă Luna în ziua anterioară avut o relație bună cu Uranus, nu același lucru 

se poate spune despre relația Soarelui cu Uranus din această zi. În dimineața zilei 
de 3 ianuarie se va împlini careul Soarelui cu Uranus care a fost activ toată această 
săptămână, încă de la început și va mai fi o perioadă activ în limita toleranți 
admise. În felul acesta, se va vorbi în această perioadă despre voință, despre nevoia 
de a demonstra o forță sau de a lăsa libere emoțiile să se exprime. Este posibil ca 
din această cauză să traversăm explozii temperamentale, să fim tentați să-i 
judecăm pe ceilalți după ceea ce credem că au dorit să spună, nu după ceea ce se 
observă în mod direct. Totuși, fiind vorba de careu, această problemă emoțională 
va fi mai curând trăită față de propria persoană.  

Cine pierde din vedere acest detaliu, va realiza că de fapt nimeni din jur nu 
este vinovat, ci persoana care se supără deține întreaga vina pentru că înțelege 
greșit sau alege să selecteze prin voință proprie o anumită informație. De acest 
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lucru este răspunzătoare și planeta Venus pentru că toată ziua de 3 ianuarie se va 
afla în disonanță cu orice element benefic legată de experiențe de viață, 
discernământ sau respect față de muncă. Ea va trece pe ultimul grad al zodiei 
Capricorn și-i va transforma pe oameni în ființe rigide. Această rigiditate, 
raportând relația proastă dintre Soare și Uranus se va concretiza sub forma unor 
prejudecăți la care oamenii nu vor în niciun chip să renunțe. Ceea ce se va întâmpla 
pe 3 ianuarie va semăna de asemenea cu ceea ce am văzut că au însemnat anumite 
unghiuri pe care le-am parcurs de la începutul săptămânii până acum: finalul unui 
drum. Este posibil ca o parte din directivele care vin acum, prin faptul că Venus 
intră pe o zodie în care nu se simte chiar atât de bine, să ne oblige să ne modificăm 
atitudinea față de oamenii pe care nu-i apreciem. Practic, acest careu care există 
între Soare și Uranus ar putea să le vorbească oamenilor și despre o nemulțumire 
pe care o resimt în fața unei impuneri. Dacă părintele spune copilului “Poartă-te 
frumos pentru că ne faci de râs”, acesta va fi supărat pentru că îi spune acest lucru 
în momentul în care vrea să facă o poză apoi se va simți cu adevărat liber refuzând 
să facă din politețe un gest. Pentru cei din jur lucrul acesta pare un detaliu însă cel 
care trăiește are o altă părere. 

Raportând această schemă la interacțiunile dintre grupuri atunci problema 
liderului va fi una deosebit de gravă. Soarele în Capricorn nu are o calitate specială 
însă ar putea să primească acum un mesaj confuz, negativ sau pe care să-și 
dorească să-l interpreteze în sensul negativ din partea planetei Venus abia intrat pe 
zodia Vărsător, semnul exilului Soarelui. Lucrurile acestea par complicate pentru că 
între acestea nu este văzută o legătură directă. De aceea semnalul spre unitate sau 
dezbinare, îndemnul la îmbogățirea sau la sărăcire, comportamentele bizare care se 
vor remarca în această zi au la bază alte explicații decât ceea ce se vede în mod 
direct. 

Prin urmare, evenimentele zilei de 3 ianuarie ne arată în mod clar la ce 
suntem cu adevărat conectați. Dacă suntem conectați la voință atunci toți cei din 
jur vor trebui să asculte muzica pe care o întrecem sau o să meargă pe cărarea pe 
care o considerăm cea mai bună. Dacă suntem conectați la emoții atunci toată 
lumea de astăzi trebuie să se iubească și nimeni nu are dreptul să fie supărat, trist, 
abătut, nimeni nu are voie să cadă pe gânduri, să fie melancolic ori să-și aducă 
aminte de nostalgiile tinereții. Dacă suntem conectați la judecată atunci dreptatea 
va trebui să primeze față de tot ceea ce simte, gândește sau își dorește un individ. 
Aflat pe ultimul grad al zodiei Capricorn, Venus va face astăzi casă bună cu 
mesajele tendențioase ce ne vin din careul perfect împlinit între Soare și Uranus. 
Asta înseamnă că informațiile zilei de 3 ianuarie sunt răstălmăcite și binele acestei 
zile de fapt nu este bine, iar răul de acum de fapt are un chip frumos și ascunde în 
spatele său nu ceea ce credem, un obiect de tortură, o armă albă, ci un cadou 
frumos. Vom vedea de-a lungul tranzitului lui Venus prin zodia Vărsător că toate 
aceste confuzii de acum au la bază secrete pe care oamenii nu doresc să le 
împărtășească. Aceste secrete opresc legăturile subtile care există între evenimente 
dintre grupuri sau dintre persoane și de aceea în această zi vom avea impresia că 
toate aceste situații, lucruri sau persoane care dintr-o dată se trezesc împreună nu 
au nicio legătură unele cu altele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lua astăzi după 
aparențe. Cine va încerca să vadă dincolo de evenimentul în sine, să judece 
situațiile, oamenii sau persoanele după un alt mecanism va reuși să obțină 
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răspunsuri reale. Cine nu va face acest lucru își va exagera adversarul pentru a se 
bucura de unul singur de o victorie. 

 
Duminica, 4 ianuarie 

Duminica  4- 1-2015  1:34  Sun (Cap) Con (Cap) Pluto 

Duminica  4- 1-2015  3:08    Luna(Gem) --> Cancer 

Duminica  4- 1-2015 11:05    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 

Duminica  4- 1-2015 13:34    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Duminica  4- 1-2015 16:15   Venus (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Duminica  4- 1-2015 16:30     Sun (Cap) Sex (Pis) Chiron 
 

Controlul reziduurilor. Sentimentul de apartenență este o floare delicată. 
Judecata este alterată de experiențele personale. Paradisul se dezvăluie celor 
puternici. Se greșește în aplicarea unei reguli. Victoria motivează. Banul este 
privit ca o valoare universală. Profunzimea spiritului vrea să ia locul celorlalte 
valori. Sentimentele nu se mai aplică. Amânarea este judecată ca o soluție. Visul 
sperie și sunt aplicate procedee de blocare a percepției în planul realității 
imediate. 

 
Unul dintre cele mai importante aspecte care se consumă în această 

perioadă, în această săptămână, dar și în acest interval de început al lunii ianuarie 
se va împlini în noaptea de sâmbătă spre duminică și este dat de conjuncția 
Soarelui cu Pluton. Acest aspect este de un imens beneficiu acum pentru că survine 
după ce am parcurs tot felul de unghiuri lipsită de importanță, de consistență sau 
de însemnătate pentru comunitate și de o mare gravitate pentru cel care le trăiește. 
Conjuncția Soarelui cu Pluton vine să sedimenteze ceea ce este bun sau ceea ce 
trebuie să rămână pentru a putea valorifica relația bună care se construiește astăzi 
între Venus și Saturn. Saturn nu va sta mult timp în zodia Săgetător. Știm că în 
martie el va iniția un mers retrograd și apoi, după câteva luni, se va întoarce în 
Scorpion. Momentul acesta le va vorbi oamenilor despre lucruri bune care ar trebui 
să dureze mai mult și îi îndeamnă să creadă în durabilitatea lor. 

Cu cât sunt mai sănătoși, mai înțelepți sau mai atenți la ceea ce se consumă 
pe zona socială cu atât vor judeca mai puțin oamenii care greșesc și se vor gândi că 
poate, pe viitor, proiectul pe care-l inițiază are integrat și această nouă relație pe 
care ar putea să o dezvolte cu cei care greșesc în perioada asta. Luna, în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, va intra în zodia Rac și se va afla într-o relație bună cu 
Luna neagră și cu Neptun obținând astfel calitatea de mediator opoziției dintre cele 
două elemente astrale. Și prin tranzitul lunii, nu doar din celelalte unghiuri, 
constatăm că ultima zi a acestei săptămâni are cu adevărat calitatea de concluzie. 
Unii vor avea impresia că se află acum în fața unor evenimente deosebite, 
frumoase. Cred în promisiunile celorlalți, visează la o schimbare spectaculoasă și se 
simt agreați acum în grupul de apartenență sau tolerați în societatea care până 
acum i-a marginalizat. Nu este cazul să se desprindă acum de la sol, nu este cazul să 
viseze atât de departe. Chiar dacă opoziția dintre Marte și Jupiter s-a consumat în 
mijlocul acestei săptămâni, adică în prima zi a anului, ea este în continuare activă și 
lipsa de discernământ și neatenția ar putea fi drastic sancționate chiar dacă există 
în continuare protecția planetei Pluton. Protecția planetei Pluton le vorbește acum 
oamenilor despre îndeplinirea unei condiții pentru a accede la o șansă, la un noroc 
sau la o stare bună. Această condiție vizează explorarea puterii personale. Dacă de-
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a lungul acestei săptămâni unii s-au simțit puternici făcând fapte rele sau fiind 
zăpăciți, dezordonați, risipitori sau abuzivi la adresa sensibilității celorlalți Pluton 
le închide poarta către Paradis și le arată că dacă au iubit banul, confortul sau 
dezordinea, atunci să se orienteze către această formă de prosperitate. 

Este posibil ca o parte din evenimentele pe care le-am alimentat de la 
începutul săptămânii și până acum să stagneze, să treacă într-un plan secund 
pentru a face loc unui nou vis. Visul de acum nu este rău însă nu este permis nici 
chiar în această zi când lucrurile sunt bune să privim disproporționat relația cu un 
adversar, să facem adăugiri de o întâmplare care s-a consumat de curând. Simțul 
realității nu trebuie să fie diminuat pentru ca relația bună dintre Soare și Pluton să 
sedimenteze valori bune pentru a crea deprinderi sănătoase. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni, vine să ne ofere un răspuns 
clar, lucid și ușor de înțeles referitor la deviza generala a acestei săptămâni. Prin 
aceste sentimente astăzi înțelegem de ce anumite reușite au fost greu de obținut și 
de ce adversarii pe care i-am învins au fost de fapt slab pregătiți sau inferiori. 
Problemele care au venit spre noi de la începutul săptămânii până acum trec acum 
printr-o preschimbare interesante și oamenii vor dori să viseze mai mult, să caute 
răspunsuri în locuri care până acum le inspira teamă și să-i spere că din noile relații 
pe care vor să le dezvolte de acum înainte sa aibă mai mult noroc. 

Nu se știe dacă tot ceea ce se întâmplă în această zi de 4 ianuarie poartă 
amprenta visului. S-ar putea ca o parte din acestea să fie simple proiecte, adică 
scheme pe care oamenii să le urmeze cu seriozitate. Putem ști dacă în proiectele 
viitoare oamenii dau dovadă de seriozitate sau nu în funcție de ceea ce preferă să-și 
amintească astăzi din ceea ce au trăit de-a lungul acestei săptămâni. Dacă au fost 
maturi sau superficiali rămâne de stabilit pentru că indiferent de calitatea faptelor, 
indiferent de maniera în care și-au trăit viața de-a lungul acestei săptămâni 
conjuncția Soarelui cu Pluton vor așeza la baza unui edificiu ceva. Deci nu depinde 
de contextul astral dacă oamenii de acum încolo vor fi bogați sufletește, material 
sau educativ. Nu depinde de acest context astral dacă oamenii de acum încolo vor fi 
mai nemulțumiți sau mai bogați în probleme. Conjuncția Soarelui cu Pluton 
sedimentează ceea ce au ales și au practicat cu insistența de la începutul săptămânii 
și până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gusta astăzi din vis, din 
imaginație, din proiectarea speranțelor în viitor, însă de a nu considera ca aceasta 
este hrana principală. S-ar putea astăzi să simțim foarte puternic nevoia să facem o 
faptă bună, să ne apropiem cu inima deschisă de o persoană aflată în suferință. Să 
facem acest lucru și să nu considerăm că aceasta este ultima ocazie când am putea 
să demonstrăm puterea, forța sau dominarea. Ceea ce pare a fi un adversar în 
această ultimă zi a săptămânii este de fapt un cățel care a stat toată noaptea în 
ploaie și a uitat să muște. 
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5 - 11 ianuarie 2015 este săptămâna surprizelor plăcute și a succesului 
obținut prin întâmplări stranii. Dacă ar fi să analizăm fiecare zi în parte, așa cum se  
întâmplă în acest material, și să le raportăm pe fiecare, în singularitate, la mesajul 
acestei săptămâni vom fi surprinși că niciuna dintre aceste zile nu ne va oferi 
informații edificatoare referitoare la acest mesaj. Dacă le privim însă în ansamblu, 
dacă încercăm să vedem edificiul pe care aceste șapte zile îl construiesc vom vedea 
că avem ce învăța din această săptămână, pentru că nu degeaba sentimentele se 
așază într-o ordine precisă și viața dorește să își continue cursul pe un alt traseu. 

Această săptămână va invoca motivul accidentului, motivul risipei sau a 
evenimentelor desfășurate într-o mare viteză pentru a ascunde neînțelesul sau 
neînțelegerea pe care individul o are față de noile energii cu care intră acum în 
contact. Ceea ce se va întâmpla în această săptămână ține și de puterea 
suplimentară pe care oamenii o primesc nu cu titlu gratuit, ci doar dacă îndeplinesc 
o condiție: dacă sunt sinceri. 

Se va vorbi acum despre respect, despre planuri de viitor care până în ziua de 
sâmbătă, inclusiv, nu pot fi proiectate atât de departe sau dacă sunt proiectate 
atunci perspectiva lor nu este văzută în mod clar, despre împliniri spectaculoase 
concretizate în special în ultima zi ori despre rezolvarea unei neîncrederi, situație 
care poate duce la sporirea puterilor personale, ce vor deveni foarte utile sau vor 
spori în intensitate. 

În acest interval Mercur va intra în zodia Vărsător, iar asta înseamnă că 
planul ideilor va fi mult mai bine abordat. În aceeași zi în care Mercur intră în 
Vărsător se va împlini și faza de Lună plină și nu oricum, ci prin suprapunerea 
acestei faze peste Axa Dragonului. Asta înseamnă că luminariile vor fi, pe rând, în 
careu cu Axa Dragonului și vom avea impresia că toată săptămâna ne vom afla sub 
presiunea timpului, a mesajului, a misiunii personale sau a sarcinilor profesionale 
pe care nu se știe dacă ni le putem îndeplinii așa cum trebuie. 

Dacă ne vom aminti de recomandarea astrală aferentă acestei săptămâni, 
care ne spune că zâmbetul vindecă și că îmbrățișare este mult mai importantă decât 
lungile discuții filosofice despre noțiuni, sensuri sau certitudini, atunci vom reuși să 
depășim cu bine evenimentele acestei săptămâni și la sfârșit vom conștientiza că 
toate surprizele pe care le-am întâmpinat cu reticență au fost până la urmă plăcute 
și că întâmplările cu cât au fost mai stranii cu atât ne-au dus mai aproape de succes. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi liber. A fi liber nu 
înseamnă a demonstra că ești liber, ci înseamnă a trăi fiecare secundă cu 
sentimentul de necondiționare. Un om care este liber poate alege, la un moment 
dat, să se supună unor reguli, însă omul care doar se supune unor reguli s-ar putea 
să nu poată fi niciodată liber. Această axiomă a vieții ne va conduce pașii în această 
săptămână. 
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Luni, 5 ianuarie 
Luni  5- 1-2015  3:08 Mercury (Cap) --> Aquarius 

Luni  5- 1-2015  3:19    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

Luni  5- 1-2015  4:35    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 

Luni  5- 1-2015  5:46    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 

Luni  5- 1-2015  6:55     Sun (Cap) Opp (Can) Luna(Full Moon) 

Luni  5- 1-2015  7:18    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Luni  5- 1-2015 11:25     Sun (Cap) Squ [Lib] North Node 
 

Marile dorințe sunt privite ca mari frustrări. Evoluție prin anularea fricii. 
Puterea vine din nerv. Sentimentul de neapartenență îndeamnă spre noi asocieri. 
Noile grupări se justifică prin regrete. Se parcurge o etapă de consolare. Privirea 
nu găsește binele pentru că este superficială. Elementul benefic devine invizibil ori 
este proiectat în viitor. Rupturile sunt necesare. Ceea ce este tulburat atrage 
atenția. Selecția se bazează pe negație, pe anulare. Viitorul are nevoie de gândul 
pozitiv pentru a exista. Puterea nu trebuie să fie o glumă, la fel și exprimarea prin 
bine, curat, moral. 

 
Cu trecerea planetei Mercur în zodia Vărsător se produce o schimbare clară, 

vizibilă și puternică în sfera gândurilor. Trecând prin aceasta înseamnă a ne 
preocupa foarte mult de evenimente, însă nu la modul abstract, prin proces mental, 
ci la a spune, a vorbi clar, a exprima în mod implicit prin vorbă, prin noțiune, prin 
termen ceea ce până acum am trăit la nivel interior. Pentru că se împlinește și Luna 
plină cu Soarele pe zodia Capricorn, foarte aproape de Pluton, practic, în 
continuare în fereastra conjuncției, se poate vorbi acum despre o nouă putere. Din 
nefericire, Soarele se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului și judecățile la 
care ajungem acum s-ar putea să fie eronate ori să se blocheze pe scheme mai 
vechi. Rupturile acestei zile par necesare însă ele vor fi privite prin caracterul lor 
constructiv, adică vor încerca să dea efortului, muncii sau frământării un scop 
interesant. 

În 5 ianuarie, nu este loc de dorință, iar a insista pe această direcție înseamnă 
a da mai multă putere unei frustrări. Mulți ar considera că noutatea care vine din 
trecerea planetei Mercur în zodia Vărsător în noaptea de duminică spre luni 
înseamnă anularea fricii. Până la un punct, această poziție poate susține curajul 
însă doar în sfera ideilor. Când vine vorba de acțiune concretă lucrurile s-ar putea 
să îl ducă pe individ către ceea ce îl sperie cel mai mult. De aici și marele paradox al 
zilei de 5 ianuarie acela care intensifică elementul pe care oamenii încă nu știu să îl 
exploreze sau să îl înțeleagă așa cum trebuie. 

Vorbim aici și despre tentația de a nega o direcție, de a pune pe seama 
viitorului toate gândurile bune care ar putea să ne hrănească ființa. De aici și 
transformarea argumentului intern în argument extern, de aici și nevoia de a vedea 
în exterior un rezultat al faptelor concrete adică să ne fie mai clar că modul de a 
gândi, cel de a simții, relațiile în care ne implicăm să lase o urmă clara a trecerii, 
adică să producă efecte imediate. 

Ceea ce se tulbură în această zi nu va mai putea fi așezat pe o linie a 
normalității până la finalul lunii. După acest moment al careului dintre Soare și Axa 
Dragonului intrăm într-o altă relație în care Pluton se află de această dată foarte 
activ în acest raport cu destinul. Avem nevoie să înțelegem din toată această 
perioadă, dar cu precădere în prima zi a săptămânii, când se împlinește și Luna 
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plina și când toate sunt amplificate, intensificate, explodate, că nu avem de ce să ne 
atașăm nici de rezultate, nici de dezamăgiri, poate nici de ideea în sine de viitor așa 
cum se prefigurează acum. Puterea pe care o avem nu trebuie să fie o glumă, ci să 
se exprime la modul concret și are nevoie să fie judecată doar prin acest lucru. 

În săptămâna surprizelor plăcute și a succesului obținut prin întâmplări 
stranii, Luna plină care se împlinește pe 5 ianuarie transformă un element benefic 
într-o forță care cucerește iremediabil. Oricât de supărați ar fi oamenii, oricât de 
zăpăciți, agitați ori de suspicioși față de calitățile pe care le au sau de caracterul 
benefic al destinului, există un element bun, nu doar o speranță, ci un element 
concret, care este proiectat în viitor și care le reînvie motivația de a trăi și de a 
acționa într-o direcție. De aici și caracterul foarte important al zilei de 5 ianuarie 
care va fi regăsit în diferite moduri, chipuri sau direcții până la finalul lunii. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton aparte. Pe de o parte 
sunt active încă reminiscențele unei vieți trăite în interior, cu prea multe gânduri, 
într-un dialog mental epuizant, iar de partea cealaltă se prefigurează noi direcții pe 
care omul trebuie să le abordeze cu atenție, cu deschidere și seriozitate. Luna plină 
din Capricorn, deci cea care se împlinește cu Soarele pe zodia Capricorn și cu Luna 
pe zodia Rac, le vorbește oamenilor despre durerea unor rupturi afective. Unele s-
ar putea să rămână în interior și, la exterior, să fie abordată doar ceea ce îi face bine 
individului acum, pe moment. Asta înseamnă că nu degeaba această Lună plină se 
suprapune perfect peste Axa Dragonului și creează mari frământări existențiale. 
Este clar că nu se pot rezolva toate problemele, nici cele de natură relațională nici 
celelalte, iar suprapunerea Axei Dragonului peste faza de Lună plină le vorbește 
oamenilor despre putere, despre neputința de a construi în intervalul de timp 
propus edificiul care să îi reprezinte. Cu alte cuvinte această zi de 5 ianuarie va face 
trimitere la frică, dialog interior, nevoia de a ne curăța din punct de vedere moral, 
spiritual sau de a ne așeza viitorul pe noi baze. Este posibil ca viitorul să conțină, de 
asemenea, aceste frământări, îndoieli sau suspiciuni pe care oamenii le au la adresa 
celorlalți și pe care le țin în interior, neputând să le scoată pe toate deodată. Asta 
înseamnă că selecția se bazează cumva pe negație sau pe o anulare, însă rezultatul 
va avea și componente benefice pe care vom putea să le integrăm în viitor numai 
prin gânduri pozitive și numai prind speranța de a exista, de a fi sau de a ne 
comporta corect și onest. Cu alte cuvinte ideea de curățenie, moralitate, profunzime 
invocă acum un rezultat concret, adică un echilibru pozitiv, nu o simplă concluzie 
pozitivă rezultată din lupta dintre bine și rău. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu permite convingerilor să 
ne tulbure. În această zi convingerile trebuie folosite pentru a ridica un edificiu 
important ori pentru a ne consolida echilibrul benefic. 
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Marți, 6 ianuarie 
Marti  6- 1-2015  0:21 Mercury (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Marti  6- 1-2015 13:05    Luna(Can) --> Leo 

Marti  6- 1-2015 15:52    Luna(Leo) Tri (Sag) Saturn 

Marti  6- 1-2015 17:54    Luna(Leo) Opp (Aqu) Mercury 

Marti  6- 1-2015 20:52    Luna(Leo) Opp (Aqu) Venus 
 

Judecată pripită. Eliminarea unui adversar. Pasul înapoi este o detentă. 
Visul este agresat prin caracterul prozaic al vieții. Este nevoie de cercetare. 
Teamă de cuvinte. Jumătățile de măsură sunt privite ca întreg. Pașii sunt 
expresia puterii. Ceea ce este luminos invadează zona unde s-a cuibărit frica. 
Neîncrederea poate fi rezolvată prin judecată corectă, prin asumarea unei culpe. 

 
Intrat în zodia Vărsător, Mercur va avea de împlinit un sextil cu Saturn, 

încercând să le arate oamenilor că anumite lucruri nu sunt așa cum le gândesc și în 
consecință le indică locul sau zona în care trebuie să intervină cu o corecție. 
Aspirațiile sunt zdruncinate, cel puțin în prima parte a zilei când Luna se va afla pe 
ultimul segment al zodiei Rac punând la grea încercare romantismul sau 
sensibilitatea. Va fi nevoie de cercetare, iar aceasta va veni prin efort susținut în 
special în a doua parte a zilei când Luna se va afla într-o relație proastă cu Mercur 
și Venus aflate acum în conjuncție. Tot acest efort al zilei de 6 ianuarie merge în 
direcția eliminării unui adversar. În cele mai multe din cazuri, adversarul este 
propria persoană, cu prejudecățile pe care le are, cu aspirațiile false sau cu viitorul 
incert cu care dorește să coabiteze. Ca urmare a impactului cu această nevoie de 
transformare, oamenii vor face prima dată un pas înapoi. În prima parte a zilei, 
pasul înapoi, datorită trecerii Lunii prin zodia Rac, nu reprezintă altceva decât o 
detentă. Apoi, mișcările sociale vor fi determinate de teama de a nu reuși și, în 
egală măsură, neputința de a vedea o altă variantă decât cea care este preferată 
acum. 

Relația bună dintre Mercur și Saturn se poate traduce acum ca o invitație la 
maturitate. Saturn peste câteva luni va intra în mers retrograd și, apoi, în mijlocul 
anului, se va întoarce în Scorpion. Asta înseamnă că această maturitate la care se 
face trimitere acum nu este un element major, nu este de durată, însă este foarte 
utilă mai ales acum când avem nevoie ca în relațiile personale apropiate să punem 
ordine. Dintr-un alt punct de vedere relația lui Mercur cu Saturn poate însemna și 
eliminarea unui adversar prin acceptarea lui sau transformarea sa în prieten. Acest 
lucru nu se întâmplă de la sine, ci vine prin îmbrățișarea unui proces care ne va 
capta atenția toată luna ianuarie: autoreflexivitatea. Aceste îndemnuri la maturitate 
prin autoanaliză înseamnă și adoptarea unui nou cod de reguli sau modificarea 
unui comportament de suprafață. Observând că acest lucru produce efecte 
benefice, văzând că se simte bine procedând în felul acesta vor aprofunda. 
Aprofundarea înseamnă de fapt și semnul că maturitatea este bună și în egală 
măsură soluția celor mai multe dintre problemele momentului. Asta se explică din 
punct de vedere astral prin faptul că Saturn mediază opozițiile pe care Luna le 
realizează cu Mercur și Venus. Aceste constrângeri care îl îndeamnă pe individ să se 
vadă pe sine într-o oglindă, să se analizeze corect transformă elementele negative în 
elemente pozitive și îi ajută pe oameni să nu-și mai invadeze intimitatea și, deci, să 
combată frica de a spune adevărul sau de a iubi. 
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Prin urmare, 6 ianuarie înseamnă o zi de judecată. Este posibil ca din 
cauza multor resentimente, din cauza unui neastâmpăr aceste judecăți să fie 
pripite. Dacă se blochează pe ideea că adversarul este prea puternic și trebuie să 
facă un pas înapoi atunci oamenii vor greșim arătând că se implică în relațiile 
sociale ale momentului cu teamă și reținere. În realitate, relația bună care se 
construiește între Mercur și Saturn arată că este nevoie de cercetare în această 
zonă. Relațiile nu pot merge mai departe în forma aceasta, ci este nevoie de o 
transformare, de o redimensionare a lor sau o raportare a acestor schimburi dintre 
oameni la alte reguli sau alte etaloane. Doar așa oamenii înțeleg că devin mai 
puternici și numai așa își pot combate o frică pe care nu au împărtășit-o până 
acum. Fiind vorba de Saturn din Săgetător implicat acum prin calitatea de mediator 
în relații cu planetele Mercur și Venus, pe de o parte, iar de partea cealaltă cu Luna 
atunci problemele care sunt vizate în acest moment țin de gândire, de maturitate, 
de o disciplină sau de o moralitate pe care individul să o gândească, să o respecte și, 
în egală măsură, să o pună în practică. 

Procedând în felul acesta oamenii vor vedea că noile reguli sunt bune și le vor 
iubi atât de mult încât ar putea să treacă imediat în extrema cealaltă și să considere 
că experiențele de până acum nu le-au folosit la nimic. Extrema cealaltă 
bulversează și-l va face pe individ să-și protejeze frica îmbrățișând fără 
discernământ și calitățile și defectele noilor relații. Acum are nevoie de maturitate, 
adică să fie prudent atunci când face modificări, dar să o facă din tot sufletul și cu 
mai mult curaj decât a procedat până acum. Are nevoie să fie conștient de faptul că 
a putut produce această modificare pentru că experiențele trecutului au avut un 
cuvânt de spus. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica ziua de 6 ianuarie 
pentru studiu. Am putea studia oamenii, cuvintele, modul lor de a gândi, modul 
propriu de a gândi sau de a reacționa ori pur și simplu citind, urmărind o emisiune 
culturală, educativă sau analizându-ne nevoia de relaxare. 

 
Miercuri, 7 ianuarie 

Miercuri  7- 1-2015 14:12    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 

Miercuri  7- 1-2015 17:58    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Miercuri  7- 1-2015 18:51    Luna(Leo) Con [Leo] Juno 
 

Repaosul este preferat. Calitatea vieții devine mult mai vizibilă. Bucuriile 
sunt trăite prin trecut sau prin intermediul celorlalți. Sedimentare. Puterile devin 
utile. Sentimentul de curaj hrănește progresul. Viața este o bucurie a universului. 
Progres. 

 
Trecerea Lunii prin zodia Leu are ca efect încălzirea sentimentelor și îi 

încurajează pe oameni să se apropie unii de ceilalți cu mai multă încredere. În 
primul rând, ceea ce se va întâmpla în ziua de 7 ianuarie va purta amprenta relației 
bune dintre Lună și Uranus. Acesta nu este singurul aspect al zilei, Luna va reuși să 
medieze tendința Nodurilor, ceea ce nu este deloc puțin lucru, dar se va afla și în 
conjuncție cu Junon. Dintre toate acestea, trigonul Lunii cu Uranus este cel mai 
important deoarece le aduce oamenilor senzația că se află în fața unor evenimente 
foarte importante. Acestea se transformă în sentimente și pornind de la aceste 
impresii cu toții ne vom pregăti momentul de început al lunii februarie când 
Uranus se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului. Se poate vorbi aici despre o 
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noua calitate a vieții, despre bucurii noi trăite fragmentat sau neobișnuit, oricum 
într-un mod personal, încât să ducă la sporirea încrederii în sine și a confortului. 
Toate acestea pot fi privite ca o dovadă de progres, ca un semn clar că puterile pe 
care le avem, abilitățile de care ne folosim în această perioadă sunt utile. 

Dacă din această poziție Luna nu ar fi mediat tendința nodurilor și, implicit, 
dacă nu ar fi fost ajutată de conjuncția cu Junon, atunci această mobilizare a 
energiilor personale, a puterii personale în raport cu anturajul, cu grupul sau cu 
relațiile pe care le dezvoltăm nu ar fi încununate de succes, ci ar fi un episod fericit 
și nimic mai mult. De această dată implicarea celorlalte elemente ca niște ajutoare 
rănesc progresul și chiar dacă îi transformă pe oameni în niște ființe ciudate care se 
opun gratuit unor situații sau persoane rezultatul a ceea ce pornește din 7 ianuarie 
este unul foarte bun. 

Prin urmare, 7 ianuarie reprezintă ipostaza în care ne așezăm pe o piatra și 
luăm înfățișarea Gânditorului de la Hamangia meditând asupra vieții, asupra 
prietenilor, asupra a ceea ce ne-a mai rămas din toată furtuna prin care am trecut 
în ultimele luni. Acesta nu este un moment social, secvența aceasta nu scoate în 
evidență o ipostază publică, ci este un moment personal, unul în care ne raportăm 
la propriile valori pentru a vedea dacă se merită să ne bucurăm sau să ne întristăm 
cu ceea ce avem. 

Acest moment de autoanaliză arată că individul se întâlnește cu puterile pe 
care le are și vede dacă îi sunt utile sau nu. 

Ceea ce se prefigurează a se construi începând cu 7 ianuarie are o perspectivă 
de aproximativ trei săptămâni și vizează pregătirea individului în fața unor 
evenimente interesante, cele care vor veni spre noi începând cu luna februarie când 
Uranus se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului. Deocamdată vorbim despre 
destin, despre evenimente, ne facem planuri și ne gândim că poate aceste direcții ar 
fi cele mai importante sau doar acestea ne-ar aduce succesul. Singurele elemente 
reale din toată această frământare sunt doar în relația individului cu el însuși, nu 
cele care vizează comunitatea, societatea, structurile statului, nici măcar profesia pe 
care un individ o practică. Sentimentele, gândurile, puterile sale concrete sunt 
principalii beneficiari ai acestui proces de analiză. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica această zi liniștii. 
Cel care trăiește astăzi în pace va putea să se vadă foarte clar în oglinda vieții exact 
așa cum este. Va vedea peste cel puțin trei săptămâni că ceea ce va vedea și va 
înțelege acum îi va fi foarte util. 

 
Joi, 8 ianuarie 

Joi  8- 1-2015  7:08    Luna(Leo) Con [Leo] Jupiter 

Joi  8- 1-2015 19:05    Luna(Leo) Opp (Aqu) Mars 
 

Pasiuni. Ridicare. Forța este testată prin cromatică, diversitate, atenție 
distributivă. Se ridică o interdicție. Impunerea generează reacții în lanț. Se 
dorește crearea de valori după chipul și asemănarea primului pas al demersului. 
Omul se construiește prin ceea ce crede că-l reprezintă. Greșelile sunt săvârșite 
prin impunerea forței. Binele mângâie și sporește puterea. 

 
În ultima zi de tranzit prin zodia leu, Luna se implică în relația de opoziție pe 

care Jupiter și Marte o construiesc. Dimineață va fi în conjuncție cu Jupiter, iar 
seara va fi în opoziție cu Marte. Asta înseamnă că prin apropiere de planeta Jupiter 
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va găsi în acesta un ajutor în a-și exprima la un nivel puterea, deschiderea, 
abilitățile organizatorice sau carisma. Până spre seară toate aceste lucruri personale 
cu care oamenii vor dori să defileze ori să se laude față de ceilalți trec spre o zonă 
periculoasă în care tot ceea ce este personal, tot ceea ce ar trebui să susțină 
dreptatea personală sau o dorință intimă se află în conflict cu ceea ce vine din 
partea celorlalți ori cu convingerile lor. Asta înseamnă că puterea personală 
primește acum o încercare cu un test și va trebui să facă față unei opoziții puternice 
venite din partea celorlalți. Doar aceste două unghiuri nu pot face în așa fel încât 
evenimentele acestei zile să depășească segmentul prezent și să se întindă pe o 
distanță foarte mare. Între conjuncția cu Jupiter și opoziția cu Marte, Luna va 
ridica anumite semne de întrebare și va dori să le atragă atenția oamenilor asupra 
faptelor lor. Dacă faptele sunt prea agresive atunci în seara acestei zile toate 
demersurile inițiate în prima parte a zilei vor întâmpina o opoziție mult prea mare 
sau echivalentă calității îndoielnice a faptelor. Dacă acțiunile de până acum au fost 
dominate de o pasivitate stranie, agresivitatea din seara acestei zile va avea ca efect 
trezirea individului la realitate și ieșirea sa din amorțeală. 

Prin urmare, 8 ianuarie este o zi interesantă. În egală măsură, poate fi și o 
zi a surprizelor venite din partea celor care sunt evaluați greșit. Această evaluare 
greșită înseamnă pentru mulți un abandon. Cine nu știe cum este să fii trădat, 
dezamăgit sau părăsit, dar face acest lucru pentru a nu i se opune rezistență va 
primi o replică foarte dură nu doar prin vorbe, cât prin fapte în după-amiaza acestei 
zile. 

Elementul benefic al acestei zile vine din faptul că întâi se consumă întâlnirea 
Lunii cu Jupiter și apoi opoziția sa cu ceea ce înseamnă dreptatea personală, aceea 
pe care o investigăm și care are nevoie de mai multă atenție decât ceea ce se 
consumă cu titlul de conflict. Căldura sufletească, deschiderea față de oameni sau 
respectul față de sentimentele lor trebuie să fie o prioritate a acestei zile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri astăzi asupra a ceea 
ce nu distruge. Dacă iubire exprimată zidește, nu distruge convingerile celorlalți 
atunci să fim astăzi foarte generoși cu aceste sentimente. Dacă după semnele pe 
care le primim încă de dimineață ni se recomandă tăcerea, moderația, măsura sau 
disciplina atunci aceste lucruri ne zidesc pe noi înșine și ne pregătesc pentru marile 
încercări care vor veni începând cu finalul acestei luni. 

 
Vineri, 9 ianuarie 

Vineri  9- 1-2015  0:57    Luna(Leo) --> Virgo 

Vineri  9- 1-2015  4:19    Luna(Vir) Squ (Sag) Saturn 

Vineri  9- 1-2015 10:33    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Vineri  9- 1-2015 12:20    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptu 
 

Minciuna este abordată din teamă. Prieteniile ne salvează dintr-un impas. 
Apel la judecățile celor buni. Dreptatea este lovită pentru a i se testa viabilitatea. 
Societatea se zdruncină din cauza unor declarații triste. Semnalele dure ale zilei 
sunt înșelătoare. Minciuna tulbură mintea. Libertatea este protejată prin 
dragoste. 

 
Intrarea Lunii în zodia Fecioară înseamnă întâlnirea cu probleme care nu 

există în realitate. În primul rând, trecerea Lunii pe zodia Fecioară înseamnă 
situarea sa în fereastra careului cu Saturn, aspect care se va împlini dimineață 
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devreme, apoi în fereastra conjuncție cu Luna neagră, aspect care se va împlinii 
când dimineața este pe sfârșite. Apoi, în mijlocul zilei, Luna va trece prin opoziția 
cu Neptun arătând că toate lucrurile rele care se pot întâmpla se vor consuma 
devreme. 

Vom vedea că de-a lungul anului 2015 Luna neagră va avea un 
comportament ciudat, în primul rând din cauza opoziției cu Neptun. Acum Luna se 
interpune peste acest mesaj așa cum în ziua anterioară s-a interpus peste opoziția 
lui Marte cu Jupiter. În 9 ianuarie înțelegem că situația pe care o traversăm acum 
este lovită de un mare compromis. Pe de o parte suntem prost inspirați sau 
îndemnat să facem lucruri rele, așa cum s-a întâmplat în ziua anterioară, iar de 
partea cealaltă să fim mult prea creduli sau naivi în fața unor răspunsuri care nu au 
nimic de-a face cu realitatea. Asta înseamnă că semnalele dure ale acestei zile vor fi 
înșelătoare, iar minciuna va fi atât de caustică și de acidă încât ar putea tulbura 
acele idei care au fost până acum clare sau au avut statut de certitudine. 

Relația proastă pe care Luna o are acum cu Saturn activează un sens negativ 
al zonei sociale despre care în ziua anterioară nu am știut prea multe lucruri sau n-
am știut nimic. Acest segment se referă la tristețe sau la absența unei motivații în a 
merge mai departe sau în a interacționa cu oameni care se vor dovedi foarte 
importanți de-a lungul acestui an. Relația proastă cu Saturn înseamnă împlinirea 
unui careu în T pe semne mutabile, cu Saturn planetă focar la care participă și 
Neptun. De aici înțelegem că libertatea va fi pusă în mod serios la încercare, iar 
dacă vom dori să ne protejăm nu vom reuși decât prin dragoste, însă, după mesajul 
acestei zile la dragoste, se ajunge prin sacrificiu. De aici și impasul pe care îl vom 
traversa în relațiile care au fost până acum bune, de încredere sau calde. 

Prin urmare, 9 ianuarie înseamnă explorarea unei minciuni care doare. 
Este posibil ca dreptatea să fie lovită puternic și o parte din informațiile pe care le 
preferăm în această săptămână să atingă în 9 ianuarie un impas periculos. Nu se 
întâmplă acest lucru pentru că ar exista o presiune socială peste ceea ce cunoaștem 
sau peste ceea ce am constatat la începutul săptămânii, ci pentru că vom ceda în 
fața unei minciuni și cu greu ne vom reveni. Libertatea va fi protejată în această zi 
prin sacrificiu, iar sacrificiu ne duce către redescoperirea iubirii. Dragostea este 
marele beneficiu al acestei zile însă, după unghiurile care se împlinesc acum, cu 
mare greutate vom ajunge la ea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa de o parte pretențiile 
sociale, de a nu privi relațiile, viața, oamenii prin teama. Teama reprezintă factorul 
caustic menit să strice totul. Acolo unde nu privim prin teamă vom privi prin 
dragoste. 

 
Sâmbătă, 10 ianuarie 

Sambata 10- 1-2015  4:20    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

Sambata 10- 1-2015  5:38    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Sambata 10- 1-2015 17:45     Sun (Cap) Tri (Vir) Moon 

Sambata 10- 1-2015 19:15    Juno [Leo] Sex [Lib] North Node 
 

Senin. Patimă. Zâmbetele întăresc convingerea că lumina este hrana 
spiritului. Bucuria sporește prosperitatea și încrederea în viitor. Ceea ce 
descoperim schimbă calitatea vieții. Sentimentele ne ajută să intuim succesiunea 
viitoare a evenimentelor. Zâmbetul vindecă, îmbrățișarea, de asemenea. 
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Un alt moment important al acestei săptămâni se va consuma în seara de 10 
ianuarie când Junon se va afla într-un sextil perfect la Capul Dragonului. Modul în 
care ne-am construit relații de până acum, modul în care apreciem aportul 
celorlalți la proiectele personale va atinge acum un vârf. Pentru că este vorba de 
zodia Leu am putea să ne referim aici la bucuria de a trăi, la optimism sau la putere 
însă pentru că asteroidul Junon se află acum în mers retrograd această bucurie va 
avea o puternică notă egoistă și în loc să înnobileze viața, îi va schimba acesteia 
calitatea, îndemnându-i pe oameni să caute lucrurile care nu sunt durabile. 

Este adevărat, zâmbetul vindecă, de asemenea și cu îmbrățișarea se obține 
același efect însă cine se va gândi la aceste lucruri când din trecut nu ne aducem 
aminte decât ceea ce a fost rău. În 10 ianuarie nu vom înțelege de ce săptămâna 5 - 
11 ianuarie este cea a surprizelor plăcute, dar vom îndrăzni să gândim că succesul 
obținut, chiar dacă el vine prin întâmplări stranii, ne va ajuta să descoperim un 
sens nou, poate chiar unul al sufletului, din care să ne hrănim până la sfârșitul 
anului. Aspirațiile și intențiile de acum sunt mult prea îndrăznețe pentru că 
planurile și proiectele de viitor nu merg până la sfârșitul anului, ci, atunci când sunt 
organizate sau așezate într-o ordine precisă, după reguli preluate din anul anterior, 
abia dacă vor atinge finalul lunii iunie. De altfel, cu excepția unor aspirații de 
natură spirituală, ce vor veni spre noi pe la finalul lunii ianuarie, toate aceste 
evenimente pe care le traversăm în luna tampon dintre 2014 și 2015 nu vor avea o 
perspectiva mai mare de șase luni. 

Pentru că astăzi Luna va trece prin opoziția cu Chiron vom particulariza 
îndemnul general ce vine din relația bună construită între Junon și Axa Dragonului 
la nivelul unor dureri pe care vom dori să le vindecăm foarte repede. Nu acestea 
constituie prioritatea acestui moment însă vom avea impresia astăzi că dacă nu le 
rezolvăm pe acestea, dacă nu vom clarifica anumite lucruri atunci tot ceea ce ține 
de viața personală sau proiecte de viitor intră în criză. 

Prin urmare, 10 ianuarie înseamnă ziua în care zâmbim forțat și ne 
bucurăm cu de-a sila de lucruri pe care vrem să le așezăm la baza unei noi calități a 
vieții. Speranța într-o lume mai bună este proiectată în viitor și ceea ce ține de 
evenimentele concrete, ceea ce ar trebui să ne înnobileze vine din prezent și se 
adresează doar prezentului. Acest îndemn la autoreflexivitate se conturează acum 
într-un mod mai puțin plăcut și greu de acceptat. Cu toate acestea imediat ce-am 
făcut primul pas în acest demers, imediat ce bucuria ne-a atins, fie și nu mai puțin, 
înțelegem că lucrurile acestea sunt necesare și că nu putem merge mai departe 
decât dacă le clarificăm. Dacă ne extindem viziunea, dacă vedem de sus, de foarte 
departe sau din alt unghi vom înțelege că acum ne preocupăm de lucruri care nu au 
importanță și succesul pe care îl obținem de-aici este unul straniu sau chiar inutil. 

Cu alte cuvinte ne este foarte util să înțelegem mesajul care se referă la 
prezent și dacă avem mintea rătăcită, dacă nu înțelegem exact ce ni se spune vom 
crede că se face referire la viitor. În realitate, la viitor ne vom referi de mâine 
încolo. Unghiurile acestea astăzi au alt efect. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne învinui că nu avem 
perspectivă sau că nu putem vedea foarte departe. Nu acesta este scopul 
magnetismului astral. Nu pentru asta lucrăm cu energiile acestea. Lumina 
spiritului va produce un asemenea efect de mâine încolo. Acum avem nevoie să ne 
preocupăm de ceea ce există în prezent. 
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Duminica, 11 ianuarie 
Duminica 11- 1-2015 13:55    Luna(Vir) --> Libra 

Duminica 11- 1-2015 17:45    Luna(Lib) Sex (Sag) Saturn 
 

Raporturile dintre grupurile sociale constrâng membri să aleagă. 
Separatism. Scindare pe criterii religioase. Maturitatea este semnul că până 
acum am ales în cunoștință de cauză grupul de apartenență. Se cântăresc faptele. 
Judecată. 

 
În mijlocul zilei Luna va trece în zodia Balanță și va influența raporturile 

sociale îndemnându-i pe oameni să-și facă tot felul de idei despre cum sunt ei, 
despre cum sunt ceilalți, despre mersul evenimentelor și apoi să emită păreri, fără 
un suport real, referitor la condiția lor sau a celorlalți în grupul de apartenența ori 
referitor la perioada istorică în care s-au născut. Asta înseamnă că oamenii vor fi 
surprinși de ei înșiși că poți emite astfel de păreri, apoi, pentru că sunt niște lucruri 
absolut noi, vor avea probleme în a se opri când trebuie. 

Asta se întâmplă pentru că jumătate din zi Luna se va afla pe ultimul 
segment al zodiei Fecioară, situându-se, încă din dimineața acestei zile, în fereastra 
sextilului cu Saturn, aspect care se va împlini la grad perfect abia spre seară. Asta 
înseamnă că aceste concluzii la care oamenii aderă cu multă convingere sunt 
construite din aproape în aproape fără a fi împărtășite. Fecioara, prin intermediul 
Lunii, îi îndeamnă acum pe oameni să facă demonstrație doar cu lucrurile pe care 
le cunosc foarte bine, doar cu ceea ce au mai spus sau au mai făcut. Aceste elemente 
fiind în totalitate noi vor fi ținute în forul personal și nu vor fi oferite celorlalți din 
teamă, nesiguranță sau neîncredere. 

Apoi, în a doua parte a zilei, când Luna se va afla într-o relație bună cu 
Saturn, toate aceste elemente care s-au acumulat gradat, care nu au susținut 
încrederea în sine sau o idee solidă, devin concepții, certitudini sau elemente de 
care în mod obligatoriu trebuie să se țină cont. Prin aceste elemente, oamenii vor 
considera că dovedesc maturitate, că se află în fața unor decizii înțelepte și că sunt 
liberi pentru că, prin aceste situații, demonstrează că nu pot fi controlați. 

Toată această confuzie privită la nivelul contextului general în care se 
manifestă, adică la nivelul lunii ianuarie, are acum, în prima zi a celei de-a doua 
decade, o conotație impresionantă. Ceea ce până mai ieri era proiect irealizabil s-au 
îndeplinit doar dacă el făcea front comun cu idealurile celorlalți, devine acum 
proiect ce poate fi îndeplinit prin singularitate. Cu alte cuvinte, dacă ieri oamenii 
erau debusolați și mesajele îi duceau spre o zonă a confuziei, acum sunt siguri pe ei 
și cred că pot reuși mult mai ușor. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii aduce o separare a individului de 
problemele sale majore și această situație se soldează cu o limpezire a direcțiilor în 
așa fel încât atât în viața intimă, cât și în planul social, oamenii să vadă mult mai 
clar. Este adevărat, pentru că Luna se află într-o relație bună cu Saturn, faptele 
sunt cântărite altfel, oamenii dau dovadă de o anume judecată și pot emite păreri 
despre situații asupra cărora s-au apropiat până acum cu suspiciune sau care le-au 
inspirat o ușoară teamă. 

Subiectul principal al acestei zile este reușita personală. Aceasta s-ar putea să 
fie atinsă fără a considera că avem nevoie de ceilalți, adică să considerăm că ne 
putem descurca numai prin aportul lor. O doză de independență, de-a dreptul 
stranie, ne vine acum din tranzitul Lunii prin zodia Balanță. Luna intrând în 
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Balanță se pregătește să împlinească Ultimul Pătrar (careu cu Soarele ce nu se va 
împlini la grad perfect azi), aspect care înseamnă segregarea unor informații sau o 
sedimentare a unor direcții care de această dată sunt văzute altfel, adică mult mai 
trainice sau mai puternice. Oamenii astăzi pot zâmbi mai ușor, se pot detașa cu mai 
multă ușurință de marile probleme ale vieții și prin ceea ce reușesc să facă acum 
foarte ușor au impresia că s-au maturizat. Maturizarea nu se face peste noapte, însă 
această modificare de conduită, această ușurință în a lucra cu informații adânci, 
complicate este reală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura astăzi de libertate. 
Libertatea este nu doar o noțiune, ci și o stare care se poate transforma în acest an 
al secretelor dezvăluite într-un liant teribil, menit să ne ofere un nou înțeles al 
lucrurilor. Prin libertate putem să le arătăm oamenilor că îi iubim așa cum simțim. 
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12 - 18 ianuarie 2015 este săptămâna curburilor dureroase și a convingerilor 
trecătoare. Chiar din prima zi a acestei săptămâni luăm contact cu un eveniment 
astral important. Este vorba despre trecerea planetei Marte în zodia Pești, deci de o 
modificare în atitudine, dar și de o reașezare a faptelor după alte motivații. În 
primul rând, va fi modificată conduita pentru că Marte în zodia Pești îi face pe 
oameni mai liniștiți, mai temperați, adică să nu se mai arunce cu capul înainte și să 
creadă că tot ce zboară se mănâncă. Corectarea conduitei nu poate fi realizată însă 
doar în această săptămână. Tocmai de aceea direcțiile care vin în primul rând din 
inițierea unui tranzit interesant al lui Marte prin Pești vor fi susținute și de alte 
unghiuri aferente acestei săptămâni, ceea ce va crea impresia că acum ne aflăm 
într-o buclă a timpului, într-o deviere de la traseul inițial, într-un fel de perioadă de 
grație în care ne propunem prin sarcini suplimentare să recuperăm timpul pierdut 
ori să facem o impresie teribil de bună. Cărările în această săptămână vor fi atât de 
încurcate încât colecția de evenimente aferente acestui moment nu prea ne vor 
folosi pe mai târziu. Dacă ne gândim la faptul că această a doua decadă a lunii 
ianuarie va face trimitere la finalul lunii iunie prin evenimentele concrete la care 
participăm, adică acolo unde ne trimiteau planurile și proiectele de viitor din 
decada anterioară, vom constata că unii nu vor percepe acest interval de șapte zile 
ca o buclă, ca o deviație de la un traseu, ci vor considera că nu trebuie să-și 
stabilească obiective pentru finalul lunii februarie (așa cum este mersul firesc al 
lucrurilor), că nu acel interval îi interesează, ci vor prefera să se ocupe de 
evenimente pe termen lung. Nu avem acum atât de multă energie încât să ne 
implicăm în aceste evenimente, tocmai de aceea avertismentul principal al acestei 
săptămâni se referă la conservarea energiei. Cei care sunt lucizi sau care urmăresc 
fenomenul social dintr-o altă perspectivă se vor agăța în această săptămână de 
speranță. Până la un punct, speranța este utilă însă atunci când ea înlocuiește 
sarcina propriu-zisă de ctitor, acea forță creatoare a omului pe care fiecare trebuie 
să o descopere, devine un obstacol. 

Spre finalul săptămânii, când starea de sănătate ar putea să fie afectată de 
prea multe gânduri și de prea multe idei fără soluție, aceste persoane care lucrează 
bine cu energia, acești doctori ai sufletului vor deveni mai lucizi și vor realiza că au 
trăit într-o buclă și că durerile pe care le-au experimentat sau soluțiile pe care au 
dorit să le implementeze rapid nu sunt necesare și nici reale. 

În această săptămână tot ceea ce ține de viața interioară este tulburat și 
evenimentele exterioare vor fi coordonate de această forfotă interioară, de această 
frică de puterea celuilalt încât oamenii se vor arăta prieteni cu cei pe care i-au 
disprețuit sau vor fi tentați să se rupă de prietenii care sunt foarte importanți 
pentru ei sau pe care îi iubesc cel mai mult. Termenul generic de "vântul 
schimbării" ne ajută în această săptămână să ne deschidem o fereastră interesantă 
a sufletului. Cei care înțeleg încă de luni că totul se fixează în zona informațională, 
adică nimic din ceea ce trăim acum nu trebuie dus mai departe, pentru că schemele 
au fost stabilite în săptămânile anterioare și nu este nevoie de o reeditare, vor reuși 
să fie la finalul acestui interval mult mai bogați și cu patrimoniul intact. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne situa acum în 
afara fricii. A trăi o săptămână fără frică înseamnă a câștiga un start minunat 
pentru acest an atât de încercat. 
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Luni, 12 ianuarie 
Luni 12- 1-2015 10:54    Luna(Lib) Tri (Aqu) Mercury 

Luni 12- 1-2015 12:08    Luna(Lib) Tri (Aqu) Venus 

Luni 12- 1-2015 12:20    Mars (Aqu) --> Pisces 

Luni 12- 1-2015 15:39    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

Luni 12- 1-2015 17:15    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 

Luni 12- 1-2015 18:07    Luna(Lib) Sex [Leo] Juno 

Luni 12- 1-2015 18:45    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 
 

Mersul înapoi întărește încrederea în sine. Sunt consolidate convingerile 
ideologice. Iertarea atenuează agresivitatea. Timpul devine noul inamic. 
Căutarea adevărului în diversitate. Conduita greșită este lăsată la voia 
întâmplării. Se cercetează elementul cel mai mare. Rupturile ridică nostalgiile pe 
un loc superior nemeritat. Gândul care strică este ascuns în mod conștient. 

 
Intrarea planetei Marte în zodia Pești înseamnă deschiderea unui nou traseu 

în evoluția personală și desprinderea de o parte din nebuniile tinereților sau din 
evenimentele pe care le-am abordat cu atât de multă îndrăzneală și, poate, pe 
alocuri, fără suficientă minte. Marte în Pești îi responsabilizează pe oameni și le 
pune pe umeri mai multe greutăți decât ar trebui să ducă. De aici și componenta 
puternic afectivă a acestei poziții astrale. Pentru că primele 11 zile ale anului 2015 
au fost marcate de o curiozitate stranie și, în egală măsură, de tendința de a căuta 
probleme acolo unde ele nu există în realitate, intrarea planetei Marte în zodia Pești 
de anul acesta vizează, în primul rând, o conduită greșită. Ceea ce a fost lăsat la voia 
întâmplării, deși părea un eveniment coordonat, aduce o ruptură sau o valoarea 
greșită situațiilor prezente. Acesta ar putea să se transforme brusc într-un moment 
de hiperreceptivitate. Deși unii trăiesc bine, refuză să accepte această realitate pe 
motiv că acest bine se va sfârși și ne vom încarce din nou la furtună. Așa după cum 
se observă personajele acestea ciudate se vor încadra în această tensiune pe care o 
vor amplifica și o vor pune pe toată lumea din jur. Asta înseamnă că atitudinea lor 
ar putea să treacă în fața celorlalți ca un moment de înțelepciune. Mulți vor spune 
"Iată un om care nu se ia după bucuriile superficiale". În realitate, această poziție, 
luând în considerare și experiențele primelor 11 zile ale anului, arată neputința 
omului de a se bucura de puținul pe care-l are sau de ceea ce deține în acest 
moment. 

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Balanță urmând ca în seara 
acestei zile să treacă prin conjuncția cu Capul Dragonului și să aibă și ea un cuvânt 
de spus în relația proastă pe care Pluton și Uranus o au cu Axa Dragonului. După 
harta cerului din acest moment lucrurile se concentrează și apare o informație care 
se va încadra perfect în deviza generală a acestei săptămâni care scoate în evidență 
curburile dureroase și gândurile lipsite de putere, adică acele convingeri trecătoare. 

Din toate aceste direcții negative care marchează ziua, care vin prin ingresul 
lui Marte în zodia Pești și care sunt văzute în mod disproporționat se desprind și 
câteva elemente bune, în special cele împlinite între Lună și Mercur, Venus și 
Junon. Acestea ating faza maximă a unghiurilor pe care le împlinesc și le arată 
oamenilor că nostalgiile îi pot duce pe un plan superior dacă sunt legate de 
persoane și nu de sentimente egoiste. Cu alte cuvinte, puterea de a sintetiza sau de 
a accesa informația din zone stranii, adică relația bună dintre Mercur și Venus, dar 
și prieteniile constructive, adică relația bună dintre Junon și Lună, prin efectul 
cumulat al celor patru aștri, grupați acum în mod interesant pe cele două cupluri 
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(Mercur-Venus și Lună-Junon) ne arată că dacă ne raportăm la oameni și la faptele 
lor, dacă încercăm să lăsăm în urmă acest bagaj apăsător și foarte convingător 
reușim să vedem mult mai departe și să neutralizăm efectele negative ale 
dispozițiilor aferente acestei zile. 

Prin urmare, 12 ianuarie reprezintă pentru această lună un moment de 
cotitură ce se poate transforma în eveniment dureros menit să le spună oamenilor 
că aceste convingeri pe care le au, dacă sunt în afara relațiilor sănătoase, a iertării 
sau a încrederii în sine, ar putea să-i ducă la un mare eșec. 

Ceea ce se accentuează acum prin trecerea lui Marte din Vărsător în Pești se 
poate concretiza și prin tensiuni la locul de muncă sau prin sarcini suplimentare. 
Este posibil ca sarcinile să nu fie mai multe ca număr sau mai grele însă percepția 
individului va fi aceea că primește ceea ce nu a cerut sau ceea ce este nepotrivit, de 
unde și efortul suplimentar pentru a le duce la îndeplinire. Începând cu prima zi a 
săptămânii și continuând cu celelalte, prin unghiurile pe care le vom urmări, vom 
vedea că ne aflăm în fața unei decizii cu adevărat importante. Astăzi această decizie 
ne vizează pe noi înșine. De mâine încolo ea s-ar putea să-i implice și pe ceilalți 
arătându-le celor sensibili sau care pot înțelege și urmări cu mare ușurință 
fenomenul social că viața se poate schimba prin relații constructive și că doar omul 
care este conștient de faptele sale reușește să se bucure de puținul care îi este oferit 
acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face lucruri simple pentru a 
putea să le ducem la bun sfârșit. Dacă ne implicăm în lucruri complicate pe care să 
nu le mai putem finaliza, nu vom fi în stare să apreciem rezultatele în cazul în care 
ele vor fi aduse din afară, prin munca celorlalți, de o pasăre măiastră. 

 
Marți, 13 ianuarie 

Marti 13- 1-2015  7:21    Luna(Lib) Sex [Leo] Jupiter 

Marti 13- 1-2015 11:42     Sun (Cap) Squ (Lib) Luna(Half Moon) 

Marti 13- 1-2015 22:12   Venus (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
 

Desprindere de siguranța grijilor. Ridicare. Progres. Eliberarea este 
consecința înțelegerii. Pionierat. Dăruirea este compromisă de lipsa cunoștințelor 
adecvate. Fapta șchioapătă. Neputința de a încheia corect un demers. Victoria 
este un blazon. Memoria unei frici face prezentul confortabil prin absența ei. 

 
Ceea ce ni se va întâmpla astăzi va avea un ecou foarte important asupra 

zilelor următoare. În primul rând, pentru că se împlinește o relație bună a planetei 
Venus cu Uranus, apoi pentru că Marte, abia intrat în zodia Pești, va accentua 
relația proastă cu Saturn și cu Luna neagră punând în evidență, prin alte 
evenimente decât s-a întâmplat până în ziua de ieri, careul în T în care Saturn este 
planetă focar. De aici înțelegem că se va lucra altfel, pe alocuri mult mai bine, cu 
memoria, cu informațiile, cu atitudinea. În primul rând, Marte în Pești le va spune 
oamenilor că sunt neputincioși în fața a ceea ce este de mare anvergură sau a ceea 
ce au supraevaluat. Apoi acest efort le va permite să se mobilizeze foarte mult într-o 
zonă pe care au ignorat-o și să obțină un progres impresionant. Pe de o parte vor 
constata lipsa cunoștințelor adecvate, absența unor deschideri speciale sau 
neputința de a se bucura de lucrurile simple, iar de partea cealaltă vor putea să 
vadă, ca și cum s-ar privi din exterior, că aceste lucruri cer să fie ignorate și prin 
ignorarea lor să se demonstreze maturitatea. De aici și împlinirea unei noi etape 
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aferente acestui interval definit de convingeri trecătoare sau de curburi dureroase, 
după cum ne spune deviza generală a acestei săptămâni. 

Privit separat de tot acest context, sextilul Venus-Uranus va aduce fericire, 
încântare, originalitate și independență, iar prin această relație bună se va 
prefigura ceea ce se va întâmpla mâine adică sextilul dintre Mercur și Uranus, 
pentru că Venus și Mercur sunt în conjuncție, însă aspectul care se va împlini 
mâine va avea o mai mare greutate deoarece relația dintre Mercur și Uranus este 
una aparte. Acum înțelegem că soluțiile sunt foarte aproape și că apăsarea, 
dreptatea dură ce ne vine din exterior sau acea justiție pe care o considerăm 
neadecvată ne duce spre progres. Progresul care ne vine prin aceste situații ne 
modifică și starea de spirit, iar această modificare ne pregătește pentru ceea ce va 
veni spre noi începând cu luna februarie. 

Este posibil ca aceste relații care se adresează vieții personale să îi țină pe 
oameni departe de acțiuni concrete. Să nu mai găsească motivația necesară să se 
implice în acțiuni de amploare, pe motiv că unele chiar inspiră teamă sau nu mai 
sunt de actualitate. Cu toate acestea evenimentele duc spre eliberare de tensiune 
sau de constrângere. 

Atunci când Venus și Uranus se află într-o relație bună oamenii ar putea să 
piardă viziunea de ansamblu. Cu atât mai mult cu cât acum Venus se află în 
domiciliul lui Uranus, iar Uranus se află în exilul lui Venus acest lucru se poate 
consuma ca o pedeapsă aplicată individului pe motiv că a fost risipitor sau a căutat 
ceea ce nu îi este util. De aceea în 13 ianuarie se va împlini o altă etapă a deviațiilor 
de la traseul inițial, adică o altă schemă de acțiune ce le va lăsa impresia oamenilor 
că momentul prezent îi îndeamnă să își modifice conduita. Nu este cazul acum să 
ne lăsăm în voia acestui îndemn superficial. Bucuria ce vine din acest aspect trebuie 
trăită ca o expresie a puterii de a acționa, de a evita un eveniment exterior. Pentru 
că este vorba de sextil, îndemnul se va orienta către interior, adică vom gândi mai 
mult și vom acționa mai puțin însă ansamblu general, acela în care intervine și 
relația bună dintre ei, Jupiter retrograd atrage atenția asupra faptului că a evita 
acțiunile de genul acesta constituie o greșeală și că în absența ecoului social sau a 
mobilizărilor exterioare ceea ce avem acum în interior se va autodevora sau nu va fi 
atât de important. 

Prin urmare, 13 ianuarie reprezintă întâlnirea cu un sentiment aparte. 
Ceea ce ni se întâmpla astăzi, este în mare parte constructiv deși și se împlinește 
faza de Ultimul Pătrar. Capricornul exprima această fază de Ultimul Pătrar, pentru 
că are și de traversat în acest an un tranzit lung și apăsător al planetei Pluton, ca pe 
o forță îndreptată împotriva elementelor constructive. Oamenii nu se mai simt 
puternici prin ceea ce au, ci se simt acum puternici prin ceea ce gândesc. Gândurile 
nu-i ajută atât de mult pe cât cred deoarece este legat de frica de a acționa în zona 
spre care sunt atrași acum. Dacă în această zi am avea parte și de alte unghiuri 
menite să facă trimitere spre o acțiune exterioară, fie ea și rea, atunci am avea un 
sprijin în exterior și explicațiile sau feedback-ul ne-ar fi ajutat să realizăm acest 
lucru cu mai mare ușurință. Acum toate lucrurile se îndreaptă către interior, fie 
pentru a tulbura sufletul, fie pentru a-l convinge că cea mai mare și mai intensă 
bucurie este cea trăită în interior. Este adevărat, pentru un căutător al adevărului 
bucuriile cele mai profunde sunt cele sufletești, însă nu toți oamenii se ocupă de 
cunoaștere, de căutarea adevărului absolut, iar cei care se lasă antrenați au nevoie 
acum de acest balans interior-exterior pentru a se menține în armonie. Cei care 
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caută adevărul absolut transferă acest balans între o lume fizică și alta utilă, adică 
între locul în care sunt și locul în care vor să ajungă. 

Cu alte cuvinte, încheierea comunicării directe cu evenimentele exterioare 
produce un efect care trebuie susținut de o forță puternică ce caută prin interior, 
prin suflet un alt balans. Atunci când nu există o căutare profund spirituală, 
retragerea din exterior duce spre comportamente schizoide. Cu alte cuvinte te 
retragi în interior pentru că prin interior dorești să ajungi în altă parte, nu să te 
ascunzi acolo. Asta înseamnă că bucuriile acestei zile dacă sunt înțelese corect ne 
duc spre ridicare și progres. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți astăzi la semnalele 
pe care le primim. Această neatenție ne ajută să realizăm o legătură constructivă 
între ceea ce suntem în acest moment de ceea ce suntem invitați de destinul să 
devenim. Ducând balansul în această zonă realizăm o legătură pozitivă între ceea ce 
suntem acum și valorile timpului, adică ceea ce vom deveni pe viitor fără a ne 
ascunde de propriile probleme și fără a ne bucura prea mult de ceea ce este 
superficial. 

 
Miercuri, 14 ianuarie 

Miercuri 14- 1-2015  1:42    Luna(Lib) --> Scorpio 

Miercuri 14- 1-2015  4:12    Luna(Sco) Tri (Pis) Mars 

Miercuri 14- 1-2015 11:51    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Miercuri 14- 1-2015 12:41 Mercury (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 14- 1-2015 12:45    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

Miercuri 14- 1-2015 13:35   Venus (Aqu) Opp [Leo] Juno 
 

Se caută răspunsuri pentru ceilalți. Jumătatea este văzută altfel decât este. 
Confuzia se naște din preferarea superficialității. Se trece de la simplu la complex 
pentru a fugi de răspundere. Gândul spus este o lamă cu două tăișuri. Colecțiile 
impresionează. Jurământul va fi călcat. Mintea fără sentiment devine Icar. Cine 
se crede răspunzător pentru celălalt se risipește pe sine. Semințele au nevoie de 
vorbe bune pentru a-și aminti ce flori trebuie să poarte. 

 
Prin trecerea Lunii în Scorpion oamenii își schimbă atitudinea și încearcă să 

găsească soluții la problemele cu care se confruntă prin idee, noțiunea sau prin 
ideal. Atunci când pun aceste judecăți proprii pe un drum greșit, atunci când 
consideră că numai procedând în felul acesta se eliberează de o mare greutate 
reușesc să răscolească problemele trecutului pe care până acum nu le-au putut 
rezolva. Asta înseamnă că se pot ascunde de ei înșiși, dar nu vor dori să facă lucrul 
acesta, vor căuta să se acuze unii pe alții de propriile greșeli și aici apare o mare 
confuzie care, pe undeva, le va putea permite oamenilor să vadă lumina de la 
capătul tunelului. Întreaga zi se va situa acum sub imperiul mesajului concentrat. 
Dacă ieri sentimentul a fost mai important, astăzi ideea este mult mai importantă și 
în săptămâna curburilor dureroase și a convingerilor trecătoare oamenii vor 
observa că emoțiile necontrolate au fost elementele care i-au depărtat de cale. 
Acum prin idee, noțiune sau termen revin acasă. 

Unii care sunt mai mult blocați în materialitatea vor face o colecție de 
jurăminte, își vor propune să facă lucruri pe care nu vor reușit să le realizeze și din 
această cauză se vor simții vinovați pentru neputința lor. Drept cauză, apreciază că 
sentimentele prea libere, prea deschise, prea înalte sau lipsite de vreun sens au fost 
de fapt semințele acestor probleme mari. Pentru a merge mai departe se gândesc la 
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faptul că au nevoie în primul rând de vorbe bune apoi au nevoie ca aceste vorbe să 
aibă echivalent în structura afectivă adică oamenii să vorbească frumos și să se 
poarte așa cum vorbesc, deci să nu fie prefăcuți. 

Trecând de la sextilul lui Mercur cu Uranus la opoziția lui Venus cu Junon, 
oamenii arată că se pot baza pe ei înșiși dacă sunt pregătiți și dacă nu își propun ca 
în schimburile de idei, în relațiile pe care le alimentează să-și ascundă adevăratele 
intenții. Relația aceasta dintre un unghi pozitiv și unul negativ, ce are Luna din 
Scorpion ca fundal le vorbește oamenilor despre marile realizări la care se ajunge 
cu mari sacrificii. Nu-i îndeamnă nimeni să facă sacrificii prea mari, le fac doar 
dacă vor să atingă culmi foarte înalte, doar dacă ei înșiși își propun să facă acest 
lucru. 

Pentru că în toată această dispunere este implicată planeta Uranus și știm că, 
prin raportul acesteia cu Axa Dragonului, dar și cu planetele care se află acum în 
opoziție de pe axa Leu-Vărsător, schema de gândire la care se apelează acum se 
bazează pe sentimente, prin contrast soluția cea mai simplă folosește argumentul 
rațional sau demonstrația. 

Prin urmare, 14 ianuarie este o zi de mare efort. Pentru că sunt implicate 
atât de multe elemente astrale care încă nu declanșează evenimente spectaculoase, 
ci doar le anunță, le prezintă, le expun, schemele la care se apelează acum sunt 
foarte îndrăznețe însă pe baza aspirațiilor sau pe baza energiei de acum nu se poate 
obține deocamdată nicio rezolvare concretă. Din această cauză mulți vor fugi de 
răspundere sau vor considera că se mișcă prea încet pentru cât de mari sunt 
îndemnurile sau florile pe care le-au primit de la prieteni sunt ofilite de mult, dar ei 
trebuie să râdă, să zâmbească, să se poarte frumos și să spună celor din jur cât de 
vii și colorate sunt. Este posibil ca mulți să se simtă răspunzători pentru greșelile pe 
care le-au făcut ceilalți, pe motiv că nu i-au îndrumat așa cum trebuie, nu le-au 
făcut recomandările cele mai bune și deci nu aceștia sunt cu adevărat vinovați. 
Aceasta este o dizarmonie, o greșeală a minții, o eroare a sufletului și o dovadă a 
faptului că oricând ființa care nu este instruită, care nu este primită încă într-o 
familie cosmică (inițiată) poate greși, adică poate aluneca pe o pantă. Când se 
trezește, când realizează că drumul pe care merge a fost construit de cineva înaintea 
sa, că ființele inferioare nu ajung să lucreze cu elementele noi, ci doar cu cele pe 
care nu le recunosc, vor simți o adâncă recunoștință față de cunoașterea 
universului, față de puterile pe care ființa supremă le presară peste tot în Creație. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de curaj. Oamenii 
care trăiesc prin curaj sunt oameni limpezi, puternici și dispuși să înțeleagă în 
permanență partea bună a elementului novator. 
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Joi, 15 ianuarie 
Joi 15- 1-2015  1:09   Venus (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Joi 15- 1-2015  3:26    Luna(Sco) Squ (Aqu) Mercury 

Joi 15- 1-2015  3:27    Luna(Sco) Squ [Leo] Juno 

Joi 15- 1-2015  3:45 Mercury (Aqu) Opp [Leo] Juno 

Joi 15- 1-2015  3:49    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 

Joi 15- 1-2015  5:05    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 

Joi 15- 1-2015  5:13    Luna(Sco) Squ (Aqu) Venus 

Joi 15- 1-2015  8:09    Mars (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Joi 15- 1-2015 16:23    Luna(Sco) Squ [Leo] Jupiter 

Joi 15- 1-2015 21:02 Mercury (Aqu) Tri [Lib] North Node 
 

Împăcare. Iertarea adversarului schimbă prioritățile. Uitarea este piedica 
majoră pentru care dăm vina pe alții. Cultura este o dovadă de maturitate. 
Hrana spirituală este privită cu mirare. Experiențele spirituale anterioare sunt 
invocate ca profesori. Vântul schimbării deschide o fereastră a sufletului și ridică 
în aer praful uitării. Anularea experiențelor bazate pe frica pune o bază nouă 
pentru puterile viitoare. Se pune problemă unei scindări. Pauza are nevoie de 
ochelari noi. Disproporțiile de până acum se dezumflă. Adevărul câștigă pentru 
sine. Ceea ce este vandabil va primi eticheta corodării. Valoarea îndeamnă spre 
păstrare. 

 
Relația bună pe care Soarele o are cu Axa Dragonului ar trebui să le 

reamintească multora de speranță. În realitate, astăzi oamenii vor fi foarte mult 
atenți la greșelile personale, la ceea ce nu au putut obține, deși au cerut cu 
insistență, la demersuri pe care nu au putut să le ducă până la capăt și mai ales la 
ceea ce înseamnă pentru ei "vântul schimbării". Luna se află acum în plin tranzit 
prin zodia Scorpion și le aduce acestora spirit critic și dorința de a lua din suita de 
evenimente care se derulează la picioarele lor ceea ce le convine cel mai mult. 
Alegerile pe care le fac, după acest termen generic denumit “vântul schimbării”, 
arată că, de fapt, ferestrele sufletului, deocamdată, le sunt închise și acum lucrează 
doar pe gradul de satisfacție, nu pe progres, schimbare sau evoluție. Asta înseamnă 
că dacă Venus se află acum într-o relație bună cu Coada Dragonului și mediază, 
prin această poziție, tendința Nodurilor, nu înseamnă că lucrurile se vor schimba 
rapid și în bine. Dacă în această zi nu s-ar împlinii și alte două unghiuri negative ce 
au un cuvânt de spus în manevrarea energiilor personale, în coordonarea 
aspirațiilor, gândurilor sau dezideratelor personale atunci frica nu s-ar așeza la 
baza solicitărilor, adică oamenii nu ar cere realizări pe baza a ceea ce îi înspăimântă 
cel mai mult. 

Practic, nevoia de experiență va însemna astăzi și apelul la cunoștințe pe care 
oamenii au încercat să le dea uitării ori pur și simplu le-au ignorat în ultima 
perioadă. Dacă ne referim aici la cunoștințe de factură rațională atunci preocupările 
acestei zile se vor limita doar la nevoia de câștig material. Dacă ne referim la 
experiența de viață atunci valorile spirituale traversează ființa umană și îi ajută pe 
oameni să-și anuleze anumite frici pentru a vedea ce anume îi constrânge și mai 
ales ce anume îi îmbolnăvește. Nu degeaba Marte și Saturn se află acum într-o 
relație proastă legând două zodii care se află în astrologia karmică la baza unui 
semn de evoluție. Ceea ce pornește din Săgetător va deveni element evoluat în 
Pești. Relația proastă care se construiește acum între cei doi malefici, căreia i se 
adaugă și opozițiile pe care Luna neagră din Fecioară le trimite către Marte, Neptun 
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și, foarte curând, către Chiron, arată că aceste frământări personale nu sunt deloc 
banale și deci nu trebuie trecute cu vederea. 

Cu alte cuvinte, pe baza experiențelor de acum, oamenii vor fi tentați să 
spună "Uite, nu sunt prost!”, deși tot ceea ce face merge în direcția erorii umane. 
Eroarea umană de acum, de la sine, nu duce spre prostie însă poate construi 
individului o aureolă interesantă încât un om superficial să creadă că neputința de 
a obține ceea ce cere, eșecul de acum nu reprezintă un semn de eroare, ci de 
prostie. Practic relația proastă dintre Marte și Saturn arată frânarea unor impulsuri 
personale sau alimentarea unor demersuri lipsite de viață, de consistență sau de 
înțelepciune. 

Din fericire, atât Mercur cât și Venus, cele două planete care se află acum în 
conjuncție, trimit unghiuri pozitive către Axa Dragonului și prin aceste raporturi 
astrale se mediază tendința Nodurilor. Aceste încercări care vin spre noi ne pot 
ajuta să învățam mai multe despre viață, despre oameni, despre puterile pe care le 
avem și despre alegerile pe care trebuie să le facem. Dacă ar fi să raportăm toată 
această situație la termenul sintetic al anului 2015, anul secretelor dezvăluite, mulți 
se vor simțim îndemnați să vorbească despre problemele personale pentru că acum 
acestea devin mult mai vizibile și, în absența unor direcții pozitive care să domine 
spectrul preocupărilor, a defectelor de caracter, totul va părea foarte greu și 
apăsător. Fiind orientați către defecte de caracter, către erori sau către neputințe 
oamenii vor avea ce povesti și cei mai mulți se vor simți eliberați de o mare 
presiune pentru că fac acest lucru. Ceea ce obțin din această conversație a sufletului 
cu anturajul înseamnă de fapt contactul cu o valoare. Vor observa acest lucru cu 
precădere cei care lucrează cu energia pentru că valorile acestea sunt mai mult de 
factură interioară sau spirituală. 

Prin urmare, 15 ianuarie este o zi în care suntem îndemnați să ne împăcăm 
cu sine. Puțini vor fi aceia care vor face lucrul acesta pentru că relația proastă care 
se împlinește astăzi între Marte și Saturn scoate în evidență o problemă a scindării 
destul de veche care astăzi doar pare nouă și care îi îndeamnă pe oameni să uite că 
sunt singurii vinovați pentru care li se întâmplă toate lucrurile acestea. Dacă ar fi să 
se ia după informațiile care vin spre ei în această zi nu vor afla cu adevărat cauza 
lucrurilor dureroase, cauza problemelor decât cei care lucrează cu energia și care 
sunt obișnuiți să abordeze informațiile abstracte și să urmărească fenomenul social 
dintr-o altă perspectivă. Ceilalți oameni vor face o pauză pe aceste direcții, vor 
obosi să se tot gândească pentru că astăzi vor fi convinși că gândirea îi chinuie și nu 
le oferă niciun câștig. Astăzi valorile spirituale vor fi trecute în planul secund deși, 
paradoxal, unghiurile astrale abundă în lecții de viață, lecții spirituale sau 
experiențe subtile. Iată cât de dureroasă poate fi o deviere de la cale, cât de 
apăsătoare pot fi aceste convingeri trecătoare pe care oamenii din ignoranță, 
superficialitate sau chiar prostie le ignoră. Mulți vor prefera astăzi să-și pună 
ochelari de cal și să considere că aceste probleme pe care le traversează constituie 
adevărata realitate pe care trebuie să o înfrunte. Pierd din vedere hrana spirituală, 
culturală, educațională și se scufundă în insatisfacție, dezgust sau criză de nervi. 
Atunci când acestea ies pe zona publică se transformă în conflicte. Avem ce să 
învățăm astăzi din conflicte, pentru că acestea ne oferă ocazia să iertăm, să 
înțelegem care sunt motivațiile oamenilor pe care-i considerăm vinovați de ceva și 
să devenim mai înțelepți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lua după aparente. 
Mesajele clare ale vieții sunt cele mai puternice, nu cele care țipă mai tare. 
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Vineri, 16 ianuarie 

Vineri 16- 1-2015  1:49     Sun (Cap) Sex (Sco) Moon 

Vineri 16- 1-2015  9:54    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Vineri 16- 1-2015 14:04    Luna(Sag) Con (Sag) Saturn 

Vineri 16- 1-2015 15:44    Luna(Sag) Squ (Pis) Mars 

Vineri 16- 1-2015 19:52    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Vineri 16- 1-2015 20:22    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 
 

Speranța curtează dorința de deschidere. Valoarea știe că nu se poate 
exprima încă. Vocea cu cât este mai puternică cu atât este mai stranie. Misterul 
ascunde o valoare pe care prezentul nu o poate înțelege. Conservarea seamănă cu 
superioritatea. Pasărea Spin este acum o cioară sinucigașă. 

 
Înainte ca Luna să treacă în zodia Săgetător îi îndeamnă pe oameni să revină 

la gânduri mai bune. În primul rând, în noaptea de joi spre vineri se va realiza un 
sextil între Lună și Soare. Din această cauză ziua de 16 ianuarie poate deveni o zi a 
surprizelor. Oamenii trebuie să înțeleagă astăzi că nicio forță exterioară nu-i ajută 
să se liniștească. Liniștea vine doar prin comandă personală și doar dacă este 
argumentată prin experiențe personale. Dacă ignoră lucrul acesta atunci beneficiile 
care vin spre ei în noaptea de joi spre vineri, fie prin vise, fie printr-o inspirație 
aparte sau o stare de revigorare, pentru cei care trec prin afecțiuni de natură fizică, 
vor fi risipite și peste acestea se va auzi doar vocea interioară care le spune că 
problemele sunt de durată și că nimic din ceea ce se întâmplă acum nu îi ajută să și 
le rezolve. Acest lucru se explică din punct de vedere astral prin faptul că în a doua 
parte a zilei Luna participă la împlinirea a trei careuri: cu Marte, cu Luna neagră și 
cu Neptun. Relația proastă pe care Luna din Săgetător o va avea în mod progresiv 
cu planetele din Pești arată că perspectiva lucrurilor acum este pusă la încercare. 
Misterul le dă de furcă oamenilor și îi îndeamnă să răstălmăcească ideea de 
conservare, de superioritate, de progres sau de interiorizare. De fiecare dată în 
această zi când oamenii își vor îndrepta atenția către interior vor găsi acolo lucruri 
care le inspiră teamă sau care le accentuează senzația de durere, de aici și acest joc 
periculos în care vor fugi de problemele interioare și se vor lovi de cele exterioare 
care sunt, de altfel, doar expresia socială a ceea ce se află în interior. 

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestei zile este conjuncția Lunii 
cu Saturn și care arată că aceste curburi dureroase, desprinse din relațiile sintetice 
aplicate acestei săptămâni, îi îndeamnă pe oameni să-și exprime nemulțumirea 
incertitudinea sau durerea într-un mod aparte. Asta înseamnă că 16 ianuarie aduce 
o picătură de înțelepciune, o tărie gândurilor și o rezistență mai mare la efort.  

Prin urmare, 16 ianuarie este o zi în care inventariem problemele ce ar 
putea deveni complicate pe mai târziu, prin asimilarea unor informații 
suplimentare despre acestea sau despre altele similare. Cu ceea ce știm acum, cu 
ceea ce observăm în mod direct sau în mod indirect prin poveștile celorlalți, aceste 
probleme nu sunt nici periculoase și nici virulente. Devin însă enervante pentru că 
ne distrag atenția de la ceea ce ne propunem încă de dimineață și nu ne dau pace să 
ne ocupăm de viață de familie, de prieteni sau de ceea ce ne face plăcere. 

Totuși aceste situații nu trebuie privite cu superficialitate pentru că 
unghiurile negative pe care le împlinește Luna din Săgetător cu planetele din Pești 
arată că acum se face apel la un fond negativ, bine conservat și că tot acest mister se 
transpune sub forma unei voci interioare care le va recomanda oamenilor acum să 
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se gândească numai la lucrurile pe care ar trebui să le lase în urmă. Pentru că 
mecanismul acestei zile înclină ușor balanța către valorile negative gândul acesta, 
vocea aceea interioară va avea un caracter ușor pesimist. Mesajul astral nu le 
vorbește astăzi oamenilor despre pesimism. Cei care sunt educați, care lucrează cu 
energia sau care au mai folosit aceste informații abstracte vor știi că mesajul astral 
al zilei de 16 ianuarie îi informează referitor la probleme pe care ar trebui să le 
curețe. Astfel, contactul cu aceste nemulțumiri înseamnă de fapt contactul cu ceea 
ce trebuie să aruncăm la gunoi nu cu ceea ce trebuie să hrănim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la ceea ce gândim 
pentru a nu fi tentați să răstălmăcim. Răstălmăcirea acestei zile reprezintă o forță 
care este întoarsă împotriva propriei ființe, împotriva creatorului. 

 
Sâmbătă, 17 ianuarie 

Sambata 17- 1-2015  8:43    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 

Sambata 17- 1-2015  8:50    Luna(Sag) Tri [Leo] Juno 

Sambata 17- 1-2015 10:49    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Sambata 17- 1-2015 11:27    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 

Sambata 17- 1-2015 13:19    Luna(Sag) Sex (Aqu) Mercury 

Sambata 17- 1-2015 15:06  Uranus (Ari) Tri [Leo] Juno 

Sambata 17- 1-2015 16:47    Luna(Sag) Sex (Aqu) Venus 

Sambata 17- 1-2015 21:22    Luna(Sag) Tri [Leo] Jupiter 
 

Cercetarea întărește convingerile. Se acordă credibilitate adevărului 
sugerat, în detrimentul celui spus. Oboseală. Forța psihică este pârghia la care se 
apelează prea mult și prea des. Se cedează dreptul la funcție. Abandonul 
înseamnă conservarea sănătății. Lăcomia este azi dovada că s-a pierdut un 
examen. Raportul de forțe este delicat. Câștig prin acțiune totală. Complexitatea 
este un avantaj pentru spiritele profunde. Asocierile majore îi arată individului că 
nu s-a adaptat suficient de bine. Lumea pare o frământare continuă. Cel lucid știe 
că răscolirea aduce avantaj individului și că progresul său vine prin stabilitate. 

 
Abia astăzi observăm că ne aflăm într-o buclă interesantă a timpului, a 

evoluției, a încercărilor profesionale sau a demersurilor pentru obținerea unui bun 
de preț. Uranus și Junon se află acum într-o relație bună, dar nu oricum, ci în 
postura în care Junon mediază tendința Nodurilor. Raportul de forțe devine acum 
unul foarte delicat pentru că oamenii vor fi îndemnați să se asocieze și despre 
aceste asocieri au aflat din zilele anterioare că pot fi supuse unor compromisuri 
teribile. În primul rând, se întâmplă acest lucru pentru că oamenii pornesc în noile 
asocieri cu multe îndoieli. Prietenia lui Junon cu Uranus înseamnă de fapt și 
opoziția asteroidului în cauză cu planetele din Vărsător. Sentimentele confuze, 
refuzul, respingerea sau suprasaturația devin argumente în favoarea unor idei 
năstrușnice. Oamenii se gândesc acum prea ușor la libertate, dar nu oricum, ci la 
acea libertate pe care nu o vor avea prea curând. Se va pune problema în această zi 
că armonia se păstrează doar dacă iubirea este în primul rând dăruită. Cu toate că 
avem în jurul nostru acum oameni care ne sunt datori, nu din punct de vedere 
afectiv, pentru că datoria afectivă este o mare prostie, cât din alte considerente, 
ecuația astrală aferentă zilei de 17 ianuarie ne vorbește despre nevoia de a oferi cu 
scopul de a primi un rezultat imediat. Cu alte cuvinte, nu se cuantifică nimic din 
ceea ce am făcut până acum, ci va conta doar ceea ce facem în acest moment. 
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Pentru că Luna se află acum în prin tranzit prin zodia Săgetător starea de 
spirit poate fi bună, echilibrată și această nevoie de libertate, dacă nu este obținută, 
poate măcar să-i ofere individului senzația că poate cere, chiar dacă nu va obține 
niciodată. Asta înseamnă că își exersează lucrul cu informații abstracte, cu 
noțiunile sau măcar devine conștient de ceea ce i-ar face plăcere să facă. Luciditatea 
prezentă nu-i va folosi însă pe viitor, însă prin complexitatea ei ar putea să atragă 
rezonanțe interesante și prin acestea și oameni de o altă factură, cu un nivel de 
cunoștințe, cu alte abilități sau altă flexibilitate cu care pe viitor să lege o frumoasă 
prietenie. 

Deși marea libertate a acestui moment îi îndeamnă pe oameni să gândească 
foarte complex sau să se ramifice, realizările prezentului țin de apelul la simplitate, 
la logică, la luciditate, la forța psihică susținută în permanență pe căldura 
sufletească, dragoste, dăruire. Nu putem însă considera că lucrul acesta vine de la 
sine. Junon se află acum în mers retrograd și libertatea va fi cerută tocmai pentru 
că sentimentele au fost până acum private de această formă de expresie. Omul 
comun are impresia că dacă este iubit i se va trezi și sentimentul, i se va dezgheța 
inima și va trăi frumos. De această dată însă suntem îndemnați să punem în 
aplicare dezideratul înțelept acela care ne spune că în momente de genul acesta 
omul trebuie să dăruiască și ceea ce nu are pentru a se trezi. 

Prin urmare, 17 ianuarie ne îndeamnă să cântărim nu bunuri, nu produse 
și experiențe de viață generate prin controlul sau prin lipsa controlului 
sentimentelor. Cei care lucrează cu energia ori terapeuții, persoanele care se ocupă 
de această latură a vieții vor putea astăzi să explice mult mai clar și mai pe înțelesul 
oamenilor comuni de ce mintea tulburată îmbolnăvește corpul, de ce dezordinea 
psihică, viciul sufletesc corodează ființa din interior și-l duce foarte aproape de 
eșec. Eșecul, prin relația bună dintre Junon retrograd și Uranus, ce trece acum prin 
Coada Dragonului, arată pasul înapoi sau a ceda un drept, un privilegiu care 
suprasolicită ființa pe o direcție negativă. Devenind mai săraci în aceste lucruri care 
exprimă falsa bogăție și falsa putere ne confruntăm, la început, cu deznădejdea sau 
teama de sărăcie, apoi vom reuși să regăsim calea către fericire. 

În felul acesta, descoperim că în 17 ianuarie complexitatea este un avantaj 
doar pentru spiritele puternice, doar pentru entitățile profunde pentru că acestea 
pot, prin ceea ce reprezintă, să facă asocieri majore menite să le ducă la bun sfârșit, 
nu așa cum fac ființele inferioare care în fața unui element complex se risipesc 
iremediabil. Elementul complex face referire acum atât la durere cât și la soluție, îi 
îndeamnă pe oameni să iasă din scorbură, să lase în urmă o peșteră întunecată și să 
meargă pe un drum necunoscut însă la lumină cu toate că la începutul acestui drum 
din cauza luminii puternice, din cauza diversității ochii dor, iar privirea ne 
zăpăcește cu atât de multe forme și cu coloritul divers. Viața este complexă însă 
avem nevoie să fim pregătiți pentru momentul în care ne vom deschide petalele 
către această formă de complexitate. Altfel, vom privi toată această cromatică, toată 
această diversitate ca pe un element apăsător și vom considera că nu am făcut 
altceva decât să adăugăm un motiv în plus celor pe care le aveam deja pentru a nu 
progresa și a rămâne în confortul stagnării. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne revolta. Ceea ce se 
întâmplă acum poartă amprenta unei mari mobilizării. Tendința spre a ne revolta 
vine în primul rând din faptul că se mobilizează ceea ce nu am putut rezolva 
altădată. Este posibil ca acest lucru să se repete chiar cu oamenii din trecut, cu 
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situațiile trecutului însă de această dată suntem pregătiți și din punct de vedere 
astral, și din punct de vedere informațional, deci avem mai multe șanse să reușim. 

 
Duminică, 18 ianuarie 

Duminica 18- 1-2015 13:58    Luna(Sag) --> Capricorn 

Duminica 18- 1-2015 22:24    Luna(Cap) Sex (Pis) Mars 

Duminica 18- 1-2015 23:41    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Duminica 18- 1-2015 23:51    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Jocurile puterii sunt demascate. Se câștigă prin apel la convingerile 
consolidate de-a lungul ultimelor zile. Severitatea și blândețea aduc la întâlnire 
oameni incompatibili. Se vrea prea mult. Dorințele sunt ca dulciurile. Este neglijat 
un element viabil. Viitorul va pedepsi neglijența de acum. 

 
Trecerea Lunii în zodia Capricorn ar trebui să însemne și contactul cu ideile 

puternice, așezate la baza unui comportament sever și, în egală măsură blând, 
reducerea dorințelor la strictele necesități și îndreptarea privirii către un viitor mai 
sigur. În mare parte, lucrurile acestea ar putea să se coordoneze după simpla 
direcție a tranzitului Lunii prin semnul exilului său. Din nefericire însă relația de 
prietenie a Lunii cu planeta Marte înseamnă dorințe cu mult peste predispozițiile 
ce vin din Capricorn și deci există și tendința ca, în special în a doua parte a zilei, 
tot acest calm pe care am încercat să-l păstrăm cu atât de mult efort să se 
risipească. Prima jumătate a zilei, cât Luna se va afla în zodia Săgetător se va face 
trimitere la nevoia de confort personal.  

Jupiter, aflat acum în plin tranzit prin zodia Leu, dar și în mers retrograd, va 
pune o mare greutate asupra tranzitului Lunii prin zodia Săgetător pentru că 
aceasta, din seara zilei de 17 până mijlocul zilei de 18 ianuarie, se va afla în Perioada 
fără Direcție. Ideea de dreptate este acum prea corozivă și se bazează prea mult pe 
convingeri eronate, pe dorințe care nu pot fi duse la îndeplinire sau pe fantezii. 
Acesta este practic un moment delicat al săptămânii când Jupiter, în loc să le aducă 
oamenilor în fața ochilor o dreptate echilibrată, iar viitorul să poată fi construit 
intermediul acestora, le deschide sufletul către lucruri care nu pot fi obținute. Dacă 
pe acest fond mai punem și faptul că Luna, de pe începutul zodie Capricorn, va 
căuta să se împrietenească cu planetele din Pești atunci înclinația spre iluzie va fi 
definitorie pentru această zi. 

Este posibil ca în cazul unora această iluzie să fie bună, iar tristețea să vină 
doar din faptul că află lucruri rele despre alții. Află că au făcut fapte rele sau află 
despre niște necazuri pe care aceștia le-au de ceva timp. Zodia Pești nu aduce acum 
forță concentrată, iar aceste relații pe care Luna le împlinește cu Marte și cu 
Neptun sunt doar simple soluții. Ceea ce aflăm acum despre alții, contactul cu 
tristețea celorlalți ar trebui să ne avertizeze că dacă procedăm ca ei, ca ei vom 
ajunge. Asta se explică din punct de vedere astral prin faptul că Luna, pe primul 
segment al zodiei Capricorn, mediază opozițiile pe care Luna neagră din Fecioară le 
împlinește cu Marte și Neptun din Pești. Asta înseamnă că ne va fi de un real folos 
acum să ne consumăm o mai mare cantitate de energie pentru a ține sub control 
dorințele și a fi atenți la ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Învățând din greșelile lor 
putem câștiga timp sau ne putem proteja patrimoniul. 

Prin urmare, 18 ianuarie ar trebui să fie o zi de înțelepciune. Prima parte a 
zilei, cât timp Luna se va afla în Perioada fără Direcție, nu ne va ajuta să fim 
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înțelepți. Ne va îndrepta atenția către jocurile puterii și prin informațiile cu care 
vom lucra vom avea impresia că am dejucat anumite planuri sau că am aflat 
anumite secrete. Practic, nu am făcut altceva decât să… reinventăm gaura de la 
covrig adică să nu facem nimic important. În mijlocul zilei, când Luna va trece pe 
semnul exilului său (Capricorn) vom intra în contact cu o altă formă de înțelegere. 
Severitatea și blândețea vor dori să ocupe același loc și se vor înțelege de minune 
dacă apelul la trecut nu înseamnă doar apelul la marile bătălii, la marile conflicte 
sau la resentimentele pe care nu am reușit să le temperăm. Dacă vom simți dintr-o 
dată că sângele se încălzește, că ne crește tensiunea, să ne amintim că mult mai 
câștigați suntem astăzi dacă iertăm ceea ce gândim sau ceea ce ne amintim, iar dacă 
avem suficient de multă putere și determinare, să iertăm și persoanele de care ne 
amintim acum. 

Avem nevoie astăzi să ținem dorințele sub control și nu vom putea face acest 
lucru decât dacă ne arătăm blânzi cu cei care ne-au greșit. Este foarte ușor să 
iubești o persoană care te iubește, însă este foarte greu să iubești persoana care 
greșește periodic, care este răsfățată sau care pretinde, prin diverse avantaje, să 
primească la schimb lumina iubirii. Avem nevoie să descoperim înțelepciunea de a 
iubi cu detașare, adică de a fi puternici prin ceea ce simțim, nu mai slabi prin 
neputința de a ne controla. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita să forțăm norocul. Prin 
duritate, mânie sau forță nu obținem mai repede ceea ce dorim, ci ne creăm iluzia 
că le avem mai aproape privindu-le printr-un dispozitiv care le vede 
disproporționat și care, din nefericire, este alcătuit din tensiune, nervi, aversiune. 
Dacă din punct de vedere psihologic lucrul acesta se explică foarte simplu prin 
faptul ca agresivitatea oferă rezultate pe termen scurt, din punct de vedere ezoteric 
această tensiune nu face decât să întunece și mai mult mintea, cu cât suntem mai 
mânioși pe cei pe care-i iubim cu atât mai departe ne ducem de ei. 
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19 - 25 ianuarie 2015 este săptămâna succesului obținut prin abnegație și a 
liniștii sufletești. Cunoașterea este constanta acestei săptămâni și ea va veni spre 
noi prin explorarea stării de sănătate, de boală, de dezordine afectivă sau de 
conduită. Asta înseamnă că acolo unde apare o agitație ea trebuie investigată și 
soluția, cu toate că nu va putea fi pusă în aplicare imediat, va fi foarte importantă 
pentru ceea ce va veni spre noi în următoarele patru săptămâni începând cu 20 
ianuarie. Ziua de 20 ianuarie devine un element de graniță între ceea ce a însemnat 
anul 2014, începutul anului curent și ceea ce urmează să se consume de-a lungul 
acestui an. 

Din punct de vedere astral această săptămână conține în preajma zilei de 20 
ianuarie o multitudine de unghiuri astrale care pot semăna cu o declarație de război 
sau cu expresia unei libertății de gândire abordată de persoane nepotrivite, de 
leneși, de aroganți sau de oameni mult prea curioși. Marte din Pești va avea de 
împlinit o conjuncție cu Neptun și o opoziție cu Luna neagră adică va accentua 
această teroare socială, această frică de vulgar, de lene, de boală sau de moarte. 
Este de la sine înțeles că aceste unghiuri pe care le explorăm încă din anul anterior 
nu pot fi încadrate doar în spațiul unei zile și nici în unei săptămâni. Sfera lor de 
acțiune se întinde pe o perioadă mult mai mare de timp însă anumite episoade care 
se consumă în preajma zilei de 20 ianuarie și, în speță, în această săptămână pe 
care o analizăm, au un mesaj aparte. Unii vor considera că ceea ce se întâmplă în 
aceste șapte zile constituie ochiul furtunii, alții că li se deschid drumuri periculoase 
sau foarte interesante pe care vor merge doar dacă trec probe importante, dacă 
arată că nu mai sunt răi, că pot vedea clar ceea ce se afla la capătul drumului sau nu 
se tem de ceea ce le-au inspirat frică în anii anteriori sau măcar în ultimele șase 
luni. 

Un alt aspect periculos care va da acestei săptămâni o notă aparte vine din 
împlinirea la grad perfect a careului dintre Pluton și Axa Dragonului. Asta 
înseamnă transformare sau măcar întâlnirea unei motivații teribile care-i 
îndeamnă pe oameni spre seriozitate și atenție. Nu ajung în punctul acesta prin 
evenimente bune, ci ajung prin constrângere sau ca urmare a unei deziceri ori a 
unei despărțiri. 

Până acum lucrurile au fost clare referitor la necesitatea selecției 
evenimentelor pozitive și a abordării liniștii sufletești dintr-o nouă perspectivă. Din 
21 ianuarie, când Mercur va intra în mers retrograd, lucrurile se pot schimba și este 
posibil ca această modificare să hrănească ființa dacă nu este pregătită să înfrunte 
minciuna sau frica. Modificările care vor veni spre noi în următoarele trei 
săptămâni vor fi încadrate în capitolul diversitate dacă baza pusă în această 
săptămână este una solidă. Nu ne ajută la nimic să explorăm frica socială, teroarea 
doar pentru că un număr mare de oameni au ajuns să creadă în ele. Cei care sunt 
curioși și au impresia că prin această curiozitate li se deschid drumuri noi sunt 
avertizați că această săptămână se axează, în primul rând, pe consolidarea 
elementelor de bază, prin arhivarea beneficiilor pe care le-am obținut prin eforturi 
realizate în mod sistematic în ultimele șase luni. Cine ignora acest lucru se va 
orienta prin retrogradarea lui Mercur adică prin vorbe spuse fără sens, dezordine 
mentală, agitație, inconstanță. 

Vom înțelege, în special în preajma zilei de 23 ianuarie, când Soarele se va 
afla într-o relație bună cu Saturn, cât de importantă este baza, cât de necesară este 
metoda verificată pentru a pune în ordine ceea ce deținem deja. Cu alte cuvinte, 
această săptămână ne îndeamnă să facem un inventar al patrimoniului și din tot 
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ceea ce vine spre noi acum să alegem cu precădere lucrurile bune. Nu înseamnă că 
nu este permis să aruncăm ceea ce nu preferăm acum. Ceea ce nu folosim în mod 
direct să lăsăm deoparte și să fim încrezători că seriozitatea cu care lucrăm pentru a 
ne consolida baza este în egală măsură și puterea de care facem uz în această 
săptămână. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de ne aminti că este mai 
important să fim înțelepți decât eficienți. 

 
Luni, 19 ianuarie 

Luni 19- 1-2015 11:20    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 

Luni 19- 1-2015 12:47    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 

Luni 19- 1-2015 13:02    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Luni 19- 1-2015 13:59    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 

Luni 19- 1-2015 15:43   Venus (Aqu) Opp [Leo] Jupiter 
 

Încrederea în sine este prezentată greșit. Se slăbește o colaborare. Rupturile 
de acum duc la sărăcie. Este retras un sprijin. Calitatea muncii este pusă la 
îndoială. Norocul este judecat după câștigurile superficiale. Confortul devine rege. 
Săracilor li se taie aripile. Mintea este constrânsă spre a căuta soluții 
miraculoase. Călătoria în adâncuri este mijlocul prin care ne eliberăm de răul pe 
care l-am creat. 

 
Chiar din prima zi a acestei săptămâni ne întâlnim cu o formă de respect pe 

care puțini oameni o vor accepta sau pe care o vor înțelege așa cum trebuie. În 
primul rând, primul aspect al zilei de 19 ianuarie va fi chiar un unghi negativ pe 
care Luna îl va avea de împlinit cu Uranus. Asta înseamnă că se va integra în 
fereastra careului pe care maleficii Uranus și Pluton îl împlinesc de ceva vreme. De 
aici și o multitudine de probleme pe care oamenii nu vor reuși să și le rezolve de 
unii singuri pentru că s-au complicat foarte mult în săptămâna anterioară și nu au 
găsit sprijinul pe care și-l doreau ori nu l-au găsit acolo unde îl căutau. Ziua de 19 
ianuarie este dominată de un unghi negativ pe care Venus și Jupiter îl împlinesc și 
care transformă întreaga perioadă într-o zonă dureroasă. Ceea ce se împlinește în 
această zi urmărește mai curând sensul unor temeri, mesajul unor frici teribile pe 
care oamenii le-au întâlnit în săptămâna anterioară și pe care nu au fost în stare să 
și le rezolve așa cum trebuie. Dacă urmărim analiza lunii ianuarie, din prezentare 
generală aferent acestui an, înțelegem că, de fapt, evenimentele săptămânii 
anterioare și-au avut rădăcina în ceea ce s-a consumat sau a venit spre noi cu titlul 
informativ în săptămâna anterioară. Cu alte cuvinte, prima zi a săptămânii pe care 
o analizăm aici devine un fel de avertisment sau de sinteză a ceea ce am avut de 
traversat până acum. 

Este de la sine cunoscut că duritatea acestui moment nu vine neapărat din 
faptul că luna explorează dureri sufletești, nemulțumiri sau constrângeri pe care 
maleficii Uranus și Pluton le predispun de mult timp, ci pentru că beneficii se 
ceartă. Când două forțe benefice se află în conflict, norocul se risipește și nu ne mai 
rămâne nimic decât, poate, dacă suntem puțin mai atenți, am putea culege de pe 
jos câteva fragmente ale marelui noroc social sau al marelui noroc de care 
beneficiază grupul de apartenența. Asta înseamnă că prima zi a săptămânii ne 
invită la o călătorie. Unii vor considera, luându-se în mod superficial după ceea ce 
se consumă în fața lor, că toate lucrurile sunt rele și că dacă vor avea parte de 
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câștiguri atunci acestea nu vor fi văzute acum și vor fi încadrate în categoria 
surprizelor. 

Astfel, relația proastă a beneficiilor devine starea de normalitate. Venus în 
Vărsător are un mesaj, la fel și Jupiter din Leu și dacă se întâmplă ca acum aceste 
două forțe să se afle în opoziție, ipostaza astrală inerentă cel puțin o dată pe an, ar 
trebui să reprezinte pentru omul simplu doar o provocare, doar un îndemn la a fi 
mai serios și mai atent la informațiile cu care lucrează. Acum prin Venus din 
Vărsător cerurile se deschid, omul este invitat să călătorească cu mintea, cu atenția 
sau cu alte forțe spirituale către tărâmuri nebănuite. Unii se vor opri și se vor uita 
prea mult în jur, poate vor prefera să fure de la alții, să își însușească bunurile 
materiale sau chiar să fure energie. Axa Leu-Vărsător este acum accentuată nu doar 
de opoziția beneficilor, ci și de faptul că Junon se află acum într-o poziție încă 
activă cu Mercur. Această călătorie este plină de încercări și poate fi pentru cei care 
au mintea deschisa chiar o călătorie inițiatică. 

Pentru oamenii simpli această relație a beneficiilor se va limita doar la faptul 
că ziua va fi un exponent al fricii de sărăcie sau un exponent al unor pierderi 
importante. Cei mai mulți vor explora relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului, 
considerând că ceea ce li se întâmplă acum este definitoriu pentru destinul lor. Nu 
vor putea să treacă dincolo de aceste constrângeri și din această cauză ziua ar putea 
să devină, nu un avertisment în ceea ce privește soluția pe care omul trebuie să o 
aibă pentru destinul său, ci o dovadă a faptului că viața pe care o trăim este plină de 
constrângeri și de dureri. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii succesului obținut prin abnegație și a 
liniștii sufletești ne îndeamnă la lăsa în urmă anumite sentimente superficiale și să 
ne deschidem mintea către o călătorie a sufletului. Este posibil ca această călătorie 
pentru mulți să treacă prin constrângeri sau să debuteze cu niște întâmplări 
nefirești. Este indicat ca astăzi să nu ne luăm după aparențe, să nu privim ceea ce ni 
se întâmplă ca și cum este un element definitoriu pentru că mintea ne îndeamnă să 
alegem din tot ceea ce mi se întâmplă doar lucrurile rele. Cei care vor să participe la 
fenomenul social, care sunt implicați în viața socială cu toată energia lor sunt 
informați că această călătorie, fără aportul lor, prin ordinea de fapt a lucrurilor, va 
avea o destinație clară abia la finalul lunii iunie. Până atunci, au nevoie ca 
proiectele momentului să se orienteze către finalul lunii februarie și abia după acel 
moment să viseze mai departe. Ceea ce fac acum înseamnă a zidi după un plan 
făcut în primele 10 zile ale lunii. Dacă visează să schimbe ceva în desen, va trebui sa 
dărâme totul și să lucreze prin spirit, prin valori morale până la mijlocul lunii mai. 
A apela la o altă schemă de acțiune însemnă a consuma suplimentar, iar când nu au 
rezerve, dar sunt suficient de dezordonați încât să pretindă vieții mai mult, 
apelează la furt de bunuri, idei, energie. 

În altă ordine de idei, prin observația aplicată altor unghiuri astrale, în speță 
relația bună dintre Lună și Chiron care se împlinește astăzi la grad perfect, ziua ne 
vorbește despre faptul că aceste constrângeri ale momentului sunt resorturi pentru 
progres. De această dată, progresul spectaculos n-are nimic de-a face cu strălucirea 
sau cu expresia dinamică. Succesul vine prin liniște sufletească și numai din 
adâncul sufletului oamenii își pot extrage puteri nebănuite sau numai din adâncul 
sufletului pot rupe lanțurile sărăciei sau ale suferinței. 

Asta înseamnă pentru mulți abnegație, iar aceasta poate lua înfățișarea unui 
mare efort atunci când oamenii pierd din vedere că puterile lor vin după ce 
depășesc un test, după ce forța lor a fost probată într-o confruntare. Ideea de 
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confruntare nu înseamnă neapărat și luptă, ci poate însemna chiar o promisiune pe 
care individul, cel care a făcut-o, să și-o aducă la îndeplinire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a dovedi astăzi respect. Omul 
profund când suferă înnobilează respectul și-l transformă într-o mare virtute. 

 
Marți, 20 ianuarie 

Marti 20- 1-2015  1:29    Mars (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Marti 20- 1-2015  2:08    Mars (Pis) Con (Pis) Neptune 

Marti 20- 1-2015  7:39 Neptune (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Marti 20- 1-2015 11:43     Sun (Cap) --> Aquarius 

Marti 20- 1-2015 14:57    Luna(Cap) --> Aquarius 

Marti 20- 1-2015 15:11     Sun (Aqu) Con (Aqu) Luna(New Moon) 

Marti 20- 1-2015 19:14    Luna(Aqu) Sex (Sag) Saturn 
 

Sănătatea este indiciul direcției. Patimile sunt evaluate greșit. Dizarmonia 
internă este un resort pentru o declarație de război. Minciuna este un adevăr 
variabil. Libertatea de gândire este folosită pentru a găsi soluții pentru leneși, 
parveniți, răutăcioși. Curiozitatea este deschizătoare de drumuri, dar nu ajută în 
selectarea celor bune de cele rele. Este pierdut un obiect, un gând, o intenție. Se va 
confunda teama cu dezamăgirea. Inspirația are culori ce nu se pot vedea prin 
ochelari. 

 
Una dintre cele mai complicate zile ale acestei săptămâni vine să ne 

amintească de faptul că luna ianuarie nu este altceva decât o zonă tampon, un 
interval care delimitează două perioade importante: "anul alegerilor multiple" și 
"anul secretelor dezvăluite". Multitudinea aspectelor care se împlinesc astăzi 
invocă, din start, nevoia de simplitate. Nu degeaba aceste unghiuri se consumă 
într-un interval care valorifică anumite rezultate ale eforturilor personale și ne 
arată că principalele beneficii sunt cele de natură sufletească. Asta înseamnă că atât 
opoziția lui Marte cu Luna neagră, cât și opoziția lui Neptun cu Luna Neagră, 
aspecte care se împlinesc în această zi, dar și, în consecință, conjuncția lui Marte cu 
Neptun, în perioada în care Soarele se află pe ultimul grad al zodiei Capricorn, ne 
vorbește despre o curiozitate periculoasă, aceea care îi complică omului existența și 
îl duce la pierzanie. 

Cu alte cuvinte relația proastă pe care individul o are cu sine se va transpune 
în societate și va construi monștri, îi va compromite individului imaginea socială, 
iar edificiul în care s-a integrat, grupul de apartenență, poate intra în război 
împotriva unui adversar invizibil. Ceea ce se consumă prin aceste unghiuri poartă 
amprenta unor mari falsuri, expresii ale unor frici colective, adică adevăratele 
motive pentru care oamenii au devenit leneși și perverși. 

Ultimul grad al zodiei Capricorn poartă această amprentă a nevoii de 
libertate, a suprasaturației pe care un individ o resimte în fața unor condiționări pe 
care, în ultimele aproximativ 30 de zile, le-a considerat foarte util. Acum devin 
greutăți legate de gât și dorește să se elibereze de ele ca nu cumva pasul următor, 
dacă prinde un teren nesigur, să nu-l compromită. 

Ziua de 20 ianuarie conține însă și o altă ipostaza astrală, aceea care este 
foarte importantă în momentul de față, cel care vizează Luna nouă - conjuncția 
Soarelui cu Luna pe zodia Vărsător. Acesta este practic elementul care ne salvează 
dintr-un mare eșec sau care va transforma teama în dezamăgire și îl va ajuta pe om 
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să meargă mai departe, considerând că poate suporta o simplă dezamăgire chiar 
grija, nesiguranța sau distrugerea unui edificiu asupra căruia a lucrat încă din anul 
2014 nu poate suporta așa ceva. Toată această idee la care ajungem în această zi nu 
este decât o altă formă de iluzie. Rezultatul la care am ajuns în 2014 este el însuși o 
iluzie și a merge mai departe, crezând în el se arată că nu deținem încă maturitatea 
necesară. 

Prin unghiurile negative pe care atât Marte, cât și Neptun le împlinesc cu 
Luna neagră această maturitate este astăzi de necombătut. Ea va lua înfățișarea 
unei curiozității periculoase, a patimilor periculoase sau a direcțiilor greșite. Nu se 
poate pune nimeni astăzi cu omul care este convins că dreptate este de partea sa. 
Nu se poate pune nimeni astăzi cu cel care s-a gândit încă din 2014 să declare 
război unui adversar și, în ultimele săptămâni, adică de la începutul lunii ianuarie 
și până acum, chiar a găsit inamicul perfect împotriva căruia să se declare și pentru 
care să își consume toată energia de-a lungul acestui an. 

În tot acest joc astral, curiozitate este un element destul de periculos. Unora 
li se pare că această curiozitate este deschizătoare de drumuri însă ea îi duce pe 
oameni în punctul în care să piardă ceva important. Dacă judecăm după faptul că 
pe ultimul grad al zodiei Capricorn Soarele le va spune oamenilor că pot pierde 
funcții, poziții importante, demnitate sau un element care le conferă stabilitate, pe 
zodia Vărsător oamenii se tem că vor pierde idei importante, oportunități sufletești, 
relații sau armonii pe care ar trebui să le trăiască în familie. Cu alte cuvinte la 
finalul acestei zile, ca și în ziua anterioară, mulți vor considera că efortul pe care l-
au făcut este sortit pieirii. Dintre aceștia, cei care vor atinge liniștea sufletească vor 
considera că sunt absolut norocoși, că viața le-a oferit privilegii teribile de a avea 
lângă ei oameni care simt la fel, pe care să-i iubească ușor și cu care să discute fără 
să se simtă compromiși. Aceste gânduri puse la baza următorul ciclu lunar care 
debutează în această zi prin Luna nouă, arată, împotriva a tot ceea ce au predispus 
celelalte planete, o maturitate pe care oamenii nu doresc să o prezinte celorlalți ca 
pe un element de fațadă sau de spectacol. Acest element de armonie care nu face 
spectacol împotriva unei dizarmonii interne, devine un element de referință pentru 
ceea ce înseamnă anul 2015. Această Lună nouă are integrat în spațiul său 
conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului ce reprezintă elementul de început a 
ceea ce înseamnă anul 2015, anul secretelor dezvăluite. 

Cu alte cuvinte, surpriza și puterea de înțelegere, curajul de a spune 
lucrurilor pe nume, respectul față de oameni și dragostea față de adevăr, liniște, 
succes obținut prin valori sufletești, reprezintă elementul care ne deschide o poartă 
către un succes garantat. În lipsa acestor calități, ziua devine un element apăsător, 
enervant, încărcat de resentimente, minciuni, fățărnicie sau patimi despre care ne 
vom aminti tot anul. 

Prin urmare, 20 ianuarie reprezintă una dintre cele mai importante zile ale 
acestui interval, poate chiar al lunii ianuarie, când se dă startul pentru ultima mare 
confruntare. Este posibil ca oamenii acum prin patimile pe care le au, prin 
declarațiile pe care sunt tentați să le facă la nervi, la beție, la entuziasm sau la 
tentație să piardă un drept, să atrag atenția asupra unor lucruri pe care nu doresc 
să le împărtășească celorlalți ori să confunde teama cu dezamăgirea, ceea ce îi va 
durea cel mai mult de-a lungul acestui an. Pentru că și Soarele va intra astăzi în 
zodia Vărsător, elementul definitoriu al momentului va fi curiozitatea și dacă 
preocupările de până acum au fost pozitive această curiozitate îi va duce pe oameni 
către drumuri misterioase, către succes, către puteri speciale, către atenții speciale 
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prin care cei care sunt opuși să se iubească și să construiască pentru această lume 
lucruri cu adevărat remarcabile. 

Mesajul astral al acestui moment nu face referire la persoanele diferite din 
punte vedere sexual, ci la persoane diferite din punct de vedere structural, acelea 
care sunt importante pentru edificiile spirituale. Dacă un om este implicat într-o 
mare lucrare spirituala, dacă se preocupa și dovedește acest lucru prin faptele sale, 
de armonie celorlalți, de stabilitatea lor, dacă este un ctitor de locuințe sufletești, 
atunci complementaritatea depășește acest cadru al lumii fizice dată de raportul 
femei bărbat și merge către un schimb coordonat de forțe din subtil. Cei care 
mimează această evoluție spirituală, cei care mimează accentul pe care o astfel de 
ființă îl pune pe viața spirituală poartă, pe bună dreptate, denumirea de ființe 
perverse, celelalte sunt ființe care se sacrifică și-n această zonă pentru a completa 
un deficit. Acest concept este destul de ușor acceptat de lumea modernă însă 
controversat de lumea veche. Cei care lucrează încă pe structurile vechi, cei care 
folosesc instrumente denumite generic "tradiționale" vor avea o mare problemă cu 
modul în care se exprimă oamenii puternici în această zi. De aceea este nevoie și de 
ființe puternice care să facă integrarea în Cunoaștere și prin metode vechi.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi că armonia nu se 
exprimă după informațiile pe care le avem noi în acest moment. Armonia este o 
valoare universală la care noi, cu tot ceea ce știm, ne raportăm, nu invers. De aici și 
necesitatea de a ne deschide către nou prin libertate de expresie, prin respect, prin 
dragoste față de aproapele nostru, prin dorința de a împărții succesul. 

 
Miercuri. 21 ianuarie 

Miercuri 21- 1-2015  8:27   Pluto (Cap) Squ [Lib] North Node 

Miercuri 21- 1-2015 10:00    Luna(Aqu) Opp [Leo] Juno 

Miercuri 21- 1-2015 11:39    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Miercuri 21- 1-2015 13:04Luna(Aqu) Tri[Lib]North Node 

Miercuri 21- 1-2015 17:49 Mercury <Aqu> S/R 

Miercuri 21- 1-2015 18:11    Luna(Aqu) Con <Aqu> Mercury 

Miercuri 21- 1-2015 22:20 Luna(Aqu) Opp [Leo] Jupiter 
 

Se pronunță o sentință. Gândul, succesul precipită comportamentul. 
Judecata este pusă în slujba unui interes. Pierderea individului trebuie să fie și 
pierderea grupului. Eșecul îi trag pe oamenii în joc ca într-o cascadă. Lumina 
care hrănește înțelegerea îndeamnă la tăcere. Așteptarea este grațioasă. Agitația 
rupe o înțelegere prea delicată pentru adâncimea usturătoare a minciunii. 
Seriozitatea seamănă fără să știe ce va culege. Vorbele, sensurile se rătăcesc. 
Ochii urmăresc o formă neobișnuită de uitare. Atenuarea are efect analgezic. 

 
Abia în mijlocul acestei săptămâni, adică pe data de 21 ianuarie, vom înțelege 

de ce acest interval de șapte zile pe care îl analizăm aici poartă denumirea generică 
de săptămâna succesului obținut prin abnegație. Efortul susținut, acela cu care am 
luat contact în mijlocul anului anterior, atinge acum un vârf interesant. În primul 
rând, se va pune problema unei judecăți apoi se va scoate în evidență o pierdere. 
Pentru că Pluton se află acum într-o relație proastă cu Axa Dragonului are mari 
așteptări de la ceilalți, atât de mari încât este nevoie ca o persoană din exterior, o 
situație pe care nu am evaluat-o până acum sau nu am integrat-o în schema 
personală, să ne tragă de mânecă și să ne spună că greșim. În 21 ianuarie nu doar 
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că se împlinește careul pe care Pluton îl realizează la Axa Dragonului, dar Mercur 
își începe mersul retrograd care va dura aproximativ trei săptămâni. Va fi vorba în 
această zi de o agitație pe care nu am înțeles nici în anul anterior și, după schemă 
care se arată acum, se pare că nu o vom înțelege nici în următoarea perioadă. Este 
mai puțin important dacă lucrurile vor merge după vorbele pe care le vom auzi sau 
după înțelesurile momentului. Important este că evenimentele de acum au statut 
de sinteză. 

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător și le oferă oamenilor 
posibilitatea de a se analiza pe sine, de a constata unde au greșit, care sunt cei față 
de care trebuie să-și ceară iertare și cu ce anume trebuie să se hrănească pentru a 
merge mai departe. Luna se va afla acum într-o relație bună cu Axa Dragonului și 
va reuși, prin poziția sa din Vărsător, să medieze tendința Nodurilor. Asta 
înseamnă că va fi prietenă cu Uranus și va încerca, prin neobișnuit, straniu sau 
extravagant, să vină într-un context periculos cu soluții interesante. 

Ceea ce se prefigurează acum cu relația proastă a lui Pluton cu Axa 
Dragonului ne pregătește pentru ceea ce se va întâmpla în luna iulie când, așa cum 
nu putem ști încă de pe acum, ci doar deduce prin instrumente ezoterice de 
cunoaștere, Marte, octava inferioară a lui Pluton, se va afla într-o relație similară cu 
Axa Dragonului scoțând în evidență o karmă plutoniană, adică un destin tragic 
despre care acum s-ar putea să nu știm prea multe lucruri. Mulți își vor consemna 
acum într-un jurnal personal multe din speranțele, atitudinile sau idealurile pe care 
le au acum. O parte dintre aceste direcții le creează impresia că viața este foarte 
grea și că pentru a ajunge la destinație va trebui să rupă bucăți din ființă, să facă 
sacrificii, să renunțe la ceva, poate chiar la oameni sau la relații cu aceștia. Ceea ce 
se întâmplă în această zi, în special prin relația lui Pluton cu Axa Dragonului, dar și 
prin inițierea mersului retrograd al lui Mercur, scoate în evidență o pronunțare 
negativă. Minciuna ustură, ochii rătăcesc, vorbele nu mai pot fi susținute de 
adevăruri exterioare și din această cauză oamenii sunt foarte agitați. 

O altă componentă care transpare din relația proastă lui Pluton cu Axa 
Dragonului se referă la patrimoniu. Banii, achizițiile personale sau energia 
personală care le atrage pe acestea sau care îndeplinesc dorințele se află acum în 
criză. Prin ceea ce se întâmplă în această zi, adică prin faptul că Luna se află într-o 
relație proastă cu Junon și cu Jupiter oamenii vor încerca să se mintă pe ei înșiși și 
din această cauză lucrurile vor fi accentuate în sensul negativ. Este ciudat faptul că 
efortul anterior are în ecuația astrală aferentă acestei zile o astfel de soluție. Cei 
care urmăresc fenomenul social și care nu se iau după aparențe ar trebui să treacă 
ușor cu privirea peste evenimentele ultimelor șase luni, să vadă că toate sunt într-o 
legătură foarte strânsă și să considere că dacă le înțeleg, dacă au aflat răspunsuri 
despre aceste situații care, aparent, nu au nicio legătură, înseamnă că sunt 
privilegiați. Omul informat, documentat, puternic prin ceea ce știe, observă și 
înțelege va reuși să depășească cu succes momentul iulie 2015 despre care am 
amintit mai sus. 

Prin urmare, 21 ianuarie duce mai departe mesajul zilei anterioare acela 
care declară război elementelor incomplete sau problemelor personale pe baza 
cărora nu ne putem construi un viitor luminos și nici susține demersurile acestui 
an. Relația proastă a lui Pluton cu Axa Dragonului ne vorbește acum despre 
necesitatea de a ne transforma, de a ne schimba prin decizie personală, nu printr-o 
constrângere exterioară. 
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Elementul de maximă urgență, acela care vine din retrogradarea planetei 
Mercur, ne atrage atenția că vorba s-ar putea să fie răstălmăcită sau ideea să nu fie 
înțeleasă așa cum trebuie. Asta înseamnă că următoarea perioadă de aproximativ 
trei săptămâni s-ar putea să fie marcată de complicații verbale sau de discrepanțe 
între mesajul transmis și puterea de înțelegere a celui căruia îi este destinat. 

Referindu-se strict la această zi am putea considera că agitațiile momentului, 
cu toate că face legătura la evenimente ample, unele dintre ele ce au pornit din 
mijlocul anului anterior, le vor arăta oamenilor că despărțirile sunt dureroase, 
indiferent de motivul lor. Unele sunt necesare, altele sunt efectul unor mofturi de 
moment, cu toate acestea, de fiecare dată când trecem prin așa ceva, doare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că scopul 
existenței terestre este acela de a cunoaște. Aici suntem veniți în vizită, suntem 
într-o plimbare, într-o vacanță ce poate deveni la un moment dat spectaculoasă, 
dar acasă nu este aici. 

 
Joi, 23 ianuarie 

Joi 22- 1-2015  3:45    Luna(Aqu) Con (Aqu) Venus 

Joi 22- 1-2015 14:49    Luna(Aqu) --> Pisces 

Joi 22- 1-2015 19:20    Luna(Pis) Squ (Sag) Saturn 
 

Speranță în mai bine. Frumusețea este apreciată mai ușor. Sedimentare. 
Disciplina este un rezultat al urmăririi celorlalți. Ceea ce se stinge este înlocuit. 
Viața sperie prin ușurința cu care se regenerează. Temerile sunt duse prea 
departe. Se crede excesiv de mult în confirmări negative. Se crede că se poate 
frâna un rău eliberând un bine. 

 
Cu Mercur retrograd prin zodia Vărsător, conjuncția Lunii cu Venus, tot pe 

Vărsător, arată o speranță neobișnuită în mai bine. De această dată însă Venus în 
Vărsător, poziție care nu-i convine prea bine acestei planete, se va exprima de o 
manieră pozitivă, aducând elementul neobișnuit către limita normalității. 
Disciplina, regenerarea, lupta împotriva răului sunt elemente care de această dată 
vor face parte din spectrul preocupărilor predispuse de această planetă. 

Scopul pentru care se întâmplă aceste lucruri neobișnuite este unul aparte. 
Trecerea Lunii în zodia Pești le vorbește oamenilor despre dragoste, despre iertare, 
despre a gândi că suferința nu este o penitență, ci o alegere personală pe care o face 
o persoană atunci când dorește să care pe umerii săi povara altuia. Lucrul acesta se 
leagă de minune elemente expresive, cu toate că nu există o legătură directă și nici 
benefică între zodiile Pești, cea din care Luna împlinește un careu cu Saturn, și 
zodia Leu care găzduiește planeta Jupiter aflat acum în mers retrograd. Nevoia de a 
face dreptate, de a clarifica o anumită problemă din punct de vedere afectiv, practic 
motivul pentru care este aleasă această dorință de sacrificiu de dragul celuilalt, 
duce la eliberarea unei piedici teribile. Jupiter în Săgetător le vorbește oamenilor 
despre concepții eronate, despre prejudecăți, condiționări care le-au coordonat 
pașii către trasee periculoase. Acum prin dragoste descoperim că anumite lucruri 
au fost greșite și renunță la închisoarea, încrâncenarea, duritatea cu care am lucrat 
până acum. 

Un alt element foarte important care trebuie consemnat și care se împlinește 
la grad perfect în această zi vine din relația proastă a Lunii cu Saturn. De fiecare 
dată când Luna se află în careu cu Saturn oamenii se simt triști, abătuți, nu se pot 
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încadra în termenele pe care și le stabilesc sau citesc din jur numai confirmările 
negative. Cu alte cuvinte sunt neîncrezători în forțele proprii și se tem de eșec. Este 
de la sine înțeles că lucrul acesta constituie dovada unei selecții negative și că binele 
acestui moment va trece în planul secund. Cu alte cuvinte binele pe care îl așteptăm 
ne lasă impresia că ne ocolește în această zi. De aici și concluzia absolut falsă că 
ziua de 22 ianuarie este o zi tristă. 

Prin urmare, 22 ianuarie reprezintă momentul în care suntem invitați să 
fim disciplinați, să selectăm informații puternice din anturaj, să privim frumusețea 
din jur ca pe un element care are nevoie de colecție sau de rectificare. Nu ne este 
permis astăzi să punem prea mult pesimism în acțiunile pe care le facem, însă tot 
ceea ce vine spre noi acum va purta această amprentă a confirmării lor negative. 
Răul va fi eliberat astăzi și tot ceea ce atinge El va avea tendința să înlocuiască o 
concluzie bună. 

Nu este un lucru obișnuit ca unghiuri minore să aibă un impact așa de 
puternic asupra psihicului uman. Este posibil ca acest lucru să vină ca urmare a 
unui demers pozitiv cu care oamenii nu s-au obișnuit încă. Spre exemplu, marea 
putere de regenerare predispusă acum de alte unghiuri, nu cele care se împlinesc 
acum, ar putea să-i sperie pe oameni pentru că le eliberează o mare parte din timp 
și nu știu ce să facă cu el. Cei care sunt obișnuiți să aibă în permanență dureri, să fie 
triști, preocupați de condițiile sociale sau tot timpul încordați, în fața unui moment 
de liniște vor fi zdruncinați. 

22 ianuarie vine cu o problema a timpului, o problemă de patrimoniu și cu 
soluții care nu pot fi puse în aplicare pentru că nu sunt bune. Binele de acum se 
adresează unui alt segment social, dar în special face apel la o suită de experiențe 
care au venit spre noi la începutul lunii ianuarie. Ignorând acest fapt nu facem 
decât să atragem soluții care nu pot fi puse în aplicare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că disciplina 
distruge frumosul. Disciplina întreține o structură de rezistență peste care se așază 
un voal frumos de o cromatică aparte. Cele două elemente nu se exclud, ci se 
completează. 

 
Vineri, 23 ianuarie 

Vineri 23- 1-2015  0:26    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

Vineri 23- 1-2015  0:47    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 

Vineri 23- 1-2015  4:11    Luna(Pis) Con (Pis) Mars 

Vineri 23- 1-2015  7:23     Sun (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Vineri 23- 1-2015 13:15    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Vineri 23- 1-2015 14:33    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
 

Disciplina este apreciată. Metoda aduce un rezultat bun. Calitatea emoțiilor 
este dictată de competențe. Apel la standarde. Moralitatea este coordonată după 
exemplul oferit de marile biografii. Se găsește o soluție. Patina timpului este 
respectată. Se adăugă o sarcină suplimentară. Munca este abordată ca un mijloc 
de a menține vie o competiție. 

 
23 ianuarie este o zi interesantă pentru cei care doresc să-și pună în aplicare 

propria moralitate. Persoane care au în plan să se implice în evenimente de mare 
anvergură, cei care în general iubesc meritele pe termen lung, vor vedea că nu pot 
merge mai departe acum decât dacă își modifică în bine calitatea emoțiilor. Pentru 
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aceștia relația bună dintre Soare și Saturn vizează în primul rând o disciplină a 
sentimentelor sau o precizie a gândurilor așa cum nu au mai dovedit până acum. 

Acolo unde moralitatea coordonează, acolo unde dragostea față de oameni 
înseamnă o culoare interesantă aplicată efortului de a menține o relație în 
parametrii normali, acolo se poate constata și un rezultat spectaculos într-un 
proiect care a fost inițiat în mijlocul anului anterior. Acum, când Saturn se află în 
zodia Săgetător, ideea de moralitate trece printr-o preschimbare interesantă. 
Oamenii se vor gândi că poate este mult mai indicat acum să facă apel la marile 
biografii, să se gândească la cum au reușit alții, la cum și-au depășit greutățile și cât 
de puternice s-au dovedit într-un anumit moment. Timpul devine important prin 
urmările sale, prin ceea ce construiește pentru o mare perioadă de timp, nu pentru 
câteva zile sau câteva luni. 

Acum Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Pești, adaugă o sarcină 
suplimentară efortului și îi îndeamnă pe oameni să-și privească fricile în față. 
Numai privind frica în față poate surveni vindecarea. Asta se întâmplă, nu pentru 
că Luna se va afla în această zi în opoziție cu Luna neagră, ci pentru că le oferă 
celorlalte corpuri cerești care primesc opoziții din partea Lunii negre motivații 
pentru a merge mai departe. Asta înseamnă că ziua de 23 ianuarie înseamnă 
lărgirea viziunii, extinderea înțelegerii către limitele interesante. De aici și o mai 
mare competență în a lucra cu informația sau în a coordona un proiect ce a fost 
inițiat de altcineva. 

Munca este foarte importantă în ecuația astrală aferentă acestei zile și tocmai 
de aceea frica, aceea care se trezește prin opoziția Lunii cu Luna neagră, reprezintă 
indicatorul cel mai important asupra ceea ce trebuie rezolvat urgent. Cu alte 
cuvinte relația bună pe care Saturn o împlinește acum cu Soarele arată un element 
nou care nu depășește schema normalității, dar lasă această impresie pentru că 
nivelul celui care este trist sau lovit de durere coboară mult sub stadiul normalității. 

Prin urmare, 23 ianuarie înseamnă o zi de confirmare. Nu primim 
confirmări de la ceilalți doar pentru ca aceste persoane să-și demonstreze 
priceperea sau cunoștințele, ci primim confirmări menite să ne sporească 
încrederea în sine sau spiritul de observație. Asta înseamnă că putem face acum un 
inventar serios și util al calităților pe care le deținem. Este posibil ca unele persoane 
să se declare în această zi obosite de toate aceste lucruri care promit modificarea 
stării de confort și nu îl duc pe individ în această zonă decât după ce depășesc 
anumite condiții. Asta înseamnă că oamenii se vor arăta astăzi destul de 
dezorientați, triști sau bătuți ori pur și simplu enervați de faptul că lucrurile nu se 
schimbă de la sine așa cum li s-a spus sau așa cum au avut impresia urmărind acest 
proces din exterior. Timpul este important în această zi, atât de important încât am 
putea din necunoaștere, exces de zel sau ambiție fără margini să adăugăm la ceea ce 
facem sarcini suplimentare. Cei care uită că, de fapt, nici sarcinile pe care le au în 
derulare nu le pot duce pe mai departe dar mai cu seamă altele suplimentare, vor 
avea o zi grea și vor fi nervoși tot timpul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de măsură. 
Măsura este tic-tac -ul armoniei. 
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Sâmbătă, 24 ianuarie 
Sambata 24- 1-2015 15:35    Luna(Pis) --> Aries 

Sambata 24- 1-2015 20:31    Luna(Ari) Tri (Sag) Saturn 

Sambata 24- 1-2015 23:06     Sun (Aqu) Sex (Ari) Moon 
 

Se spune și apoi se gândește. După vreme bună se anunță furtuna. Sunt 
criticate greșelile după consecințele ipotetice. Jumătățile de măsură par întreguri. 
Dinamica vieții sociale este o evadare din fața problemelor personale. 

 
Trecerea Lunii în zodia Berbec ar trebui să aducă oamenilor mai multă 

încredere ori mai mult curaj în ceea ce privește estimarea personală ori punerea în 
aplicare a unor demersuri personale. Ce se întâmpla cum vine mai curând pe linia 
ipotetică. Ne propunem să facem lucruri pe care credem că le putem duce mai 
departe, dar, în realitate, ne blocăm pe anumite rezultate la care nu putem renunța. 
Cu alte cuvinte, se va pune problema astăzi ca oamenii să savureze mai mult gradul 
de satisfacție decât să se mulțumească cu perspectiva unor evenimente îndrăznețe. 

Ceea ce este important vine, în primul rând, din relația bună pe care Luna o 
împlinește cu Saturn. Din nefericire, acest lucru se va împlini în a doua parte a zilei, 
pentru că prima parte a zilei de sâmbătă, 24 ianuarie, va fi dominată de Perioada 
fără Direcție a Lunii care începe încă din mijlocul zile anterioare. Cu alte cuvinte, 
este puțin probabil ca dinamica momentului să producă schimbări spectaculoase 
într-un timp atât de scurt încât aceste evenimente să fie integrate în spațiul zilei de 
24 ianuarie. Înțelegem de aici că îndemnul la a privi structura în ansamblu, la a 
vedea foarte departe în evenimentele care ne preocupă acum va prinde puțin și din 
spațiul zilei următoare. Nota principală a momentului va fi aceea dată de nevoia de 
mișcare, de dinamism, de a înfăptui lucruri remarcabile pentru a evada din rutina 
sau dintr-o tristețe care devitalizează. 

Relația bună care se constată între Lună și Soare nu va putea acum să 
medieze opozițiile pe care Soarele începe să le formeze cu Junon și cu Jupiter din 
Leu. Anunță însă contactul cu o idee nouă, cu o soluție sau chiar cu o atitudine. 
Luna și Saturn vorbesc în primul rând de un mod de comportare sau de o selecție 
importantă a gesturilor sau atitudinilor pentru că acțiunile pe zona publică să fie 
eficiente. Asta înseamnă că ideile pe care le avem despre conflict, despre răspunsul 
pe care-l primim vor fi foarte importante în următoarele zile când toate piesele 
acestui puzzle se vor unii într-o structură compactă. Acum privim jumătățile de 
măsură și ni se par întregul sau foarte importante prin ceea ce vedem, înțelegem 
sau constatăm. În realitate, ele sunt mult mai importante și acest lucru va fi 
constatat abia în săptămâna următoare. 

Prin urmare, 24 ianuarie reprezintă momentul în care suntem tentați mult 
prea ușor să spunem ceea ce gândim. În prima parte a zilei vor fi tentați să facem 
acest lucru pentru că nu conștientizăm pericolul. În a doua parte a zilei vom 
considera că nu ne strică o doză de curaj în plus sau ne va fi foarte util să ne 
exprimăm și în modul acesta, nu doar să privim pe gaura cheii ce se întâmplă în 
camera cealaltă. Lucrurile, prin acest mod de comportare, ni se vor părea mult mai 
clare, chiar dacă multe dintre ele nu sunt complete și, se pare, nici nu vor fi prea 
curând. Toate aceste piese pe care le vedem astăzi se vor întruni într-un întreg abia 
începând cu săptămâna următoare. Totuși dorința de competiție, nevoia de a ne 
impune punctul de vedere fie și numai printr-o atitudine de rezistență, adică așa 
cum nu am făcut până acum, va da zilei de 24 ianuarie o notă aparte. Ceea ce se 
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întâmpla acum ne lansează invitația de a trăi dinamic, deschis și plăcut, nu pentru 
că aceasta va fi starea predominantă în următoare perioadă, ci pentru că trebuie să 
cunoaștem și acest aspect al vieții. 

Aspectul cel mai complicat al acestei zile ar veni în a doua parte a zilei când 
Luna va intra în zodia Berbec și va aduce o intensitate mult prea mare a plăcerilor, 
dorințelor sau trăirilor personale pe care până acum le-am explorat în intimitate 
sau într-un mod limitat. Asta înseamnă că ne vom confrunta cu stări sufletești pe 
care nu le înțelegem corect și nici nu le putem coordona așa cum trebuie. Adică este 
vorba despre o stare de nervi, o rigiditate prea mare, ambiție prea intensă sau un 
eros necontrolat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
observație. Dacă întâi observăm și-apoi acționam lucrurile nu au cum să intre într-
o zonă periculoasă și nimic din ceea ce vom face astăzi nu va fi considerat un 
derapaj. 

 
Duminică, 25 ianuarie 

Duminica 25- 1-2015  9:50    Luna(Ari) Tri [Leo] Juno 

Duminica 25- 1-2015 13:31 Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 

Duminica 25- 1-2015 14:28    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 

Duminica 25- 1-2015 15:06    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 

Duminica 25- 1-2015 17:42    Luna(Ari) Sex [Aqu] Mercury 

Duminica 25- 1-2015 23:52  Luna(Ari) Tri [Leo] Jupiter 
 

Libertatea este înțeleasă într-un mod foarte subiectiv. Este pusă la îndoială 
calitatea vieții sociale. Conflictul apare acolo unde nu este acceptată vină. 
Greșeala este transferată celorlalți. Sunt evaluate faptele consumate în urmă cu 7 
zile. Vorba dulce mult aduce. Progresul nu este acceptată din necesitate, ci din 
orgoliu. Cercetarea faptelor prezente găsește răspuns în faptele înaintașilor. 
Împlinirea este aproape. Visul abuziv, egoist o ține departe. Se poate clădi un 
edificiu important doar prin coabitare plăcută. 

 
Astăzi Luna trece prin Coada Dragonului și ne vom confrunta cu probleme pe 

care le-am lăsat în urmă în anul anterior. Asta înseamnă că pentru unii întâlnirea 
cu o grijă căreia nu i s-a găsit soluții nici în anul anterior ar putea să însemne cea 
mai mare greșeală pe care ar putea să o facă astăzi. Este pusă la îndoială calitatea 
unui demers sau se dorește schimbarea acesteia pentru că, după ultimele date, 
lucrurile cer acum o astfel de schimbare. 

Din nefericire, trecerea Lunii prin Coada Dragonului înseamnă și integrarea 
sa în careul pe care maleficii Uranus și Pluton îl formează de ceva vreme. Asta 
înseamnă că se face o evaluare, în special a intervalului cuprins între conjuncția 
Lunii cu Pluton și conjuncția Lunii cu Uranus și rezultatul va trebui, în primul 
rând, să soluționeze un conflict vechi pe care, din nou vom constata, nici anterior, 
în 2014, nu l-am putut rezolva. Mulți vor considera că eșecul acestei zile vine din 
faptul că sunt prea ambițioși sau își stabilesc idealuri fanteziste. Este adevărat, se 
poate constata în această ziua ambiție sporită față de ceea ce s-a consumat în restul 
săptămânii. În ceea ce privesc ambițiile fanteziste, acestea nu-și au locul în această 
zi, nu-și au locul atunci când Luna trece prin Berbec, zodie renumită pentru simțul 
practic. Cu toate că această zodie aduce înclinarea spre a lucra bine cu idealurile, cu 
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noțiunile, adică oamenii pot idealiza foarte ușor un demers, se caută întotdeauna 
prin această acțiune un rezultat practic. 

Soluțiile momentului sunt, așadar, susținute dintr-un alt punct de vedere 
pentru că această relație proastă a Lunii cu Axa Dragonului este mediată de 
planetele din Leu. Aceste planete din Leu care primesc opoziții din partea lui 
Mercur retrograd și, cât de curând, și din partea Soarelui, înseamnă explorarea 
unei dureri sufletești și aduce acestei zile nevoia de a atinge liniștea prin coabitare. 
Asta înseamnă iertare, înțelegere sau adoptarea unei atitudini subiective pentru a 
putea depășii tensiunea momentului nu neapărat pentru a o ascunde. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în fața unei libertăți pe care  
avem toate șansele să o înțelegem greșit sau foarte subiectiv. Dacă înțelegem greșit 
se întâmplă că trăim prea mult în trecut. Dacă o privim subiectiv înseamnă că vrem 
soluționare, dar nu avem încă pârghiile necesare pentru a face acest lucru. Cu alte 
cuvinte, întreaga zi se va situa pe acest balans între neînțelegere și subiectivitate. 

Conjuncția Lunii cu Uranus aduce însă nevoia de a ne exprima pe un nivel 
superior sau de a face lucruri ieșite din comun. Judecând după faptul că nu doar 
energia zodiei Berbec ne îndeamnă către aceste explorări dincolo de o limită a 
confortului, ci și opozițiile de pe axa Leu-Vărsător arată combaterea unei frustrări, 
deducem că ansamblul astral care predispune acestei zile o dinamică aparte va 
atinge și o zonă a conflictului care, spre deosebire de anul anterior, acum este 
ascunsă prin teamă. În anul anterior aceasta părea aroganță, egoism, abuz de 
putere, însă acum pare groază, teroare, spaimă în fața morții sau în fața 
nesiguranței. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală se vor simți privilegiați că văd atât de clar teama colectivă de care trebuie 
să se desprindă. Finalul acestei săptămâni aduce, așadar, încununarea unor căutări 
delicate care pot fi denumite acum generic vis, aspirație sau devenire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne folosi de energia sau 
înțelegerea aferente acestei zile pentru a deveni mai puternici. Nu avem de ce să 
oferim astăzi aceste bijuterii drept ofrandă fricii doar pentru că groaza și teroarea 
de acum sunt trăite în mod colectiv. 
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26 ianuarie - 1 februarie 2015 este săptămâna jocurilor și a judecăților 
speciale. Evenimentele care se vor consuma în acest interval de șapte zile sunt 
foarte importante pentru ceea ce înseamnă anul 2015. Nu ne referim aici doar la 
conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului, eveniment care se va consuma în ziua 
de duminică, ci și la toate celelalte unghiuri care pregătesc ceea ce se consumă la 
finalul săptămânii. Asta înseamnă că intrarea planetei Venus în Pești de marți, 27 
ianuarie, trage un semnal de alarmă referitor la implicarea afectivă sau la 
seriozitatea cu care oamenii interacționează. Apoi toate celelalte evenimente la care 
participă Mercur retrograd, Uranus, Marte, Pluton sau Soarele, dar și alte elemente 
astrale integrate ecuației astrale aferente zilei de 30 ianuarie, dă un sens aparte 
acestui interval și le arată oamenilor că sunt la ceas de cumpănă. De această dată 
cumpăna nu înseamnă un eveniment nefericit, un episod tragic pe care oamenii 
trebuie să-l traverseze, ci înseamnă un moment de hotărâre, unul categoric în care 
se aleg apele. 

În această săptămână jocul va avea un rol foarte important pentru că el arăta 
oamenilor ce au luat în serios până acum din ce au trăit și ce nu, cum doresc ei să-i 
implice pe ceilalți râzând, glumind sau îndemnându-i să se consume teribil de mult 
pentru a le suporta tristețea ori fericirea lipsită de substanță sau de profunzime din 
jur. Aceste combinații se produc între oameni situați pe nivele diferite, pe 
tronsoane de vârstă diferite sau între oameni ce provin din medii sociale opuse. 
Privind în ansamblu intervalul celor șapte zile ia înfățișarea unor jocuri 
periculoase. Caracterul periculos al acestor jocuri vine din faptul că de această dată 
ni se cere în mod imperios o soluție. Acolo unde discernământul nu se află la cotele 
cele mai bune judecățile speciale vor avea un caracter tragic și oamenii vor face o 
selecție neplăcută a evenimentelor fixându-și atenția doar pe ceea ce nu le-a 
convenit, doar pe ceea ce au pierdut sau doar pe despărțiri. Frica de despărțire, de 
boală, de moarte, de desprindere, de ceea ce a însemnat o valoare, de trecut, 
reprezintă în această săptămână o mare și importantă încercare. 

Pentru că multe din evenimentele care se consumă în această săptămână 
depășesc granița obișnuitului, anulează niște bariere comportamentale sau niște 
limite pe care ni le-am impus singuri, mulți vor avea impresia că au de traversat 
evenimente foarte intense, agitate, complicate sau inutile. Dacă nu pierd din vedere 
faptul că tot ceea ce se întâmplă în această săptămână poate fi înțeles prin apelul la 
simplitate atunci această diversitate nu-i va obosi, ci, dimpotrivă, îi va înnobila. 

Unghiurile care se consumă acum, nu doar cele care implică reformularea 
sau întâlnirea cu defectele trecutului, ci și cele care explorează calități, cum este 
sextilul dintre Mercur și Uranus, conjuncția lui Mercur cu Soarele ori sextilul lui 
Marte cu Pluton, îi îndeamnă pe oameni către transformare. Invitația la 
transformare se face acum prin dezvelirea de elementele negative pe care le-am 
hrănit până acum și în care am crezut cu atât de multă convingere. Avem șansa în 
această săptămână să înțelegem că multe dintre ele nu ne sunt folositoare chiar 
dacă la vremea la care le-am construit sau la momentul la care ni le-am însușit erau 
utile. Acum avem nevoie să ne lăsăm în urmă, să acceptăm modelarea 
magnetismului astral pentru a descoperi că suntem puternici, inspirați, rafinați sau 
puternici. 

Nu încape discuție că necunoscutele momentului se adâncesc foarte mult în 
anumite zone ale ființei, ale gândirii, ale emoțiilor și ale trupului. La început vor 
activa de acolo, apoi vor încerca să facă legături neobișnuite în cadrul aceleiași 
structuri sau cu elemente similare aparținând altor structuri. De aici și senzația că 
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participăm la un edificiu foarte mare, de aici și sentimentul că suntem o piesă 
esențială într-un mecanism activ. Atunci când se dovedesc puternici oamenii 
realizează că forța este un dar al cerului pe care l-au primit în momentul în care au 
respectat tandemul “a dărui - a primi”. Când activează numai pe unul din cele două, 
adică fie doar dăruiesc, fie doar primesc, sunt în afara acestei puteri. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne dovedi buni 
pentru a-i molipsi și pe ceilalți din bunătatea pe care o primim și a-i încuraja să o 
dea mai departe. 

 
Luni, 26 ianuarie 

Luni 26- 1-2015 16:27    Luna(Ari) Sex (Aqu) Venus 

Luni 26- 1-2015 18:40    Luna(Ari) --> Taurus 

 

Speranța este abandonată în fața deciziilor raționale. Cultura spirituală 
este instrumentul care ne ajută să evadăm din cotidian. Esteticul este subiect de 
bârfa. 

 
Prima zi a săptămânii nu se remarcă la capitolul evenimente astrale, ci aduce 

doar împlinirea unui unghi între Lună și Venus, ceea ce înseamnă așezarea 
sentimentelor pe un făgaș normal sau inițierea unor noi direcții pe care, așa cum se 
constată din ecuația astrală a acestei perioade, nu vor fi duse la îndeplinire acum. 
În după-amiaza acestei zile, Luna va intra în zodia Taur și va încerca să schimbe 
calitatea vieții îndemnându-i pe oameni să fie mult mai stabili, mai atenți la 
lucrurile pe care le au în jur, mai preocupați de starea lor de funcționare, adică să 
nu le mai strice, să le pună în valoare mult mai bine și să fie valorificate din punct 
de vedere estetic într-un alt mod. Din nefericire, pentru că cea mai mare parte din 
zi Luna va fi în zodia Berbec și acolo se află de câțiva ani buni planeta Uranus, 
principiile estetice, sentimentele înflăcărate pot deveni foarte ușor subiect de bârfă. 
Este adevărat modelele lansate acum vor fi mult mai ușor apreciate sau evaluate. 
Dacă, în prima parte a zilei, oamenii își vor face gânduri negre despre raporturile 
sociale pe care le dezvoltă, considerând că este mult mai important să se gândească 
la ceea ce au pierdut decât la ceea ce urmează să câștige, atunci ceea ce au pierdut 
constituie doar un eveniment consumat pe care acum îl pot vedea în ansamblu 
pentru a-l rezolva prin ajutor din exterior. Această viziune de ansamblu 
răstălmăcită reprezintă un element clasic născut din relația Berbec - Pești. 

Nu putem știi din ecuația astrală aferentă acestei zile dacă direcțiile spre care 
ne îndreptăm sunt bune. Așadar, în această primă zi a săptămânii jocurilor și a 
judecăților speciale se menține o parte din trăsăturile săptămânii anterioare, când 
multe din evenimentele în care ne-am implicat nu erau clare. Asta înseamnă că 
dacă vom dori să acționăm rapid, vom fi opriți, dacă ne vom opri să ne tragem 
sufletul sau să punem puțină ordine în acțiuni evenimentele sociale o vor lua 
înainte și ne vor lăsa impresia că ne aflăm din nou în fața unui eșec ce seamănă 
foarte mult cu evenimentele nefericite la care dorim cu insistență să facem 
trimitere acum. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii aduce un joc interesant între speranță 
și încordare. Relația bună care se împlinește între Lună și Venus ar trebui să facă în 
așa fel încât relațiile dintre oameni să se desfășoare într-un mod agreabil, iar 
deciziile pe care le adoptăm acum să fie simple și eficiente. Din nefericire, trecerea 
Lunii prin zodia Berbec este o mare încercare acum până când Axa Dragonului va 
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trece în altă poziție (10 octombrie). Cu alte cuvinte, în cea mai mare parte din anul 
2015, de fiecare dată când Luna va trece prin Berbec, se va activa această 
insatisfacție pe motiv că nu poate evada din cotidian și deci nu se poate depăși 
condiția prezentului. Vom vedea în ziua următoare că această evadare din cotidian, 
această depășire a condiției se face ținând cont de părerile celorlalți, integrându-ne 
într-o stare existentă deja și, pe alocuri, completând-o pe aceasta cu o parte din 
experiențele personale, însă evadarea din cotidian nu înseamnă dominarea 
anturajului sau distrugerea acesteia.  

Tocmai de aceea recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune 
astăzi idealuri realiste. Este nevoie acum să judecăm or să criticăm un personaj care 
nu se încadrează în regulă. Dacă dovedim rigiditate anturajul ne va răspunde cu 
aceeași încrâncenare pe care i-o arătăm. 

 
Marți, 27 ianuarie 

Marti 27- 1-2015  5:31    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 

Marti 27- 1-2015  6:29    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 

Marti 27- 1-2015  6:52     Sun (Aqu) Squ (Tau) Luna(Half Moon) 

Marti 27- 1-2015 12:59    Luna(Tau) Squ [Leo] Juno 

Marti 27- 1-2015 15:38    Luna(Tau) Sex (Pis) Mars 

Marti 27- 1-2015 16:59   Venus (Aqu) --> Pisces 

Marti 27- 1-2015 18:57    Luna(Tau) Squ [Aqu] Mercury 

Marti 27- 1-2015 19:38    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 

Marti 27- 1-2015 21:12    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 

Marti 27- 1-2015 23:06 Mercury [Aqu] Tri [Lib] North Node 
 

Sunt lansate modele neobișnuite, stranii, de frumos. Calitatea vieții depinde 
de ușurința cu care sunt abandonate ideile greșite. Valul schimbării ne ridică spre 
noi zone. Pe umerii noștri se așază o nouă răspundere. Parfumul unei noi vieți 
răsare din întuneric. Ceea ce ni se arată are nevoie de credință. Visul nu crește 
fără vlaga celui care îl creează. Puterea înseamnă și mobilitate. Ușile se deschid. 

 
Intrarea Lunii în zodia Taur schimbă registrul comportamental și pregătește, 

așa cum se poate observa din ecuația astral aferentă acestei zile, intrarea planetei 
Venus în zodia Pești. Se poate constata în această a doua zi a săptămânii că 
speranța este abandonată și că anumite decizii pe care le-am considerat categorice, 
hotărâte, decisive în săptămâna anterioară acum intră pe un alt traseu. De această 
dată Mercur se află într-o relație bună cu Axa Dragonului și pentru că are mers 
retrograd este posibil ca o parte din răspunderile pe care ni le luăm să fie prea mari 
ori să ne ducă pe drumuri complicate, apăsătoare sau groaznice. 

Faptul că Luna intră în zodia Taur când Venus se află pe ultimul grad al 
zodiei Vărsător arată că există o contradicție între sentimentul neexprimat și ecoul 
pe care-l primim din zona socială. Calitatea vieții depinde acum mult de ușurința cu 
care sunt abandonate ideile greșite. Cum însă poți să abandonezi idei cu Luna în 
Taur, când această zodie aduce în primul rând fixare, stabilitate și contracție? De 
aici și o notă complicată aplicată zilei pe care relația bună dintre Mercur și Axa 
Dragonului de acum nu o poate soluționa. Este posibil ca începând cu ziua 
următoare, când Mercur se va afla într-o relație bună și cu Uranus, să se 
definitiveze anumite gânduri, idei sau să intrăm în contact cu un parfum aparte al 
vieții. Acum totul ni se pare în mare viteză sau că vine spre noi cu prea mare 
greutate. Evenimentele acestei zile nu sunt însă atât de apăsătoare. Apăsătoare este 
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doar percepția, deci doar simțurile proprii ne spun că trăim în întuneric sau că 
suntem imobili. 

Dar intrarea planetei Venus în zodia Pești înseamnă și eliberarea de o stare 
de agitație. În Vărsător, Venus are tot timpul nevoie să retrăiască aceleași stări 
sufletești pe care le consideră foarte bune ori să-și extindă spectrul percepțiilor 
către situații neobișnuite. În funcție de educația fiecăruia, elementele neobișnuite 
se conturează diferit, însă există o constantă care acționează asupra tuturor la fel și 
care hrănește visul. Cât timp a trecut prin Vărsător, Venus ne-a îndemnat să visăm 
prea mult, să avem prea mari așteptări de la ceilalți și, în consecință, să fim 
vulnerabil și ușor de dezamăgit. 

Cu Venus în Taur oameni participă la sentimentele celorlalți cu o altă 
implicare. În primul rând vor încerca să se facă util, să își atribuie greutăți care nu 
le sunt specifice în ideea că dacă fac fapte bune atunci își vor cumpăra un loc în rai 
sau vor schimba atmosfera din jur și viața va deveni un loc mai bun. Asta înseamnă 
mobilitate, flexibilitate sau putere de a ierta. Omul comun însă nu poate face lucrul 
acesta într-un mod atât de amplu și de deschis pentru că nu poate să se desfășoare 
pe un mare spațiu energetic și din această cauză va prefera să își modifice starea sa 
sufletească. Va alege sentimentele care sunt cele mai importante, le va explora și va 
deveni important prin ceea ce simte față de sine. 

Dar ziua nu este dominată doar de a prefera un sentiment sau de a impune 
celorlalți un alt mod de a simți. Mercur retrograd ne zăpăcește, ne aduce aminte că 
suntem îndemnați să iertăm ceea ce ne-a jignit până acum, ceea ce a devenit o 
barieră în modul de a simți sau de a ne raporta. Asta înseamnă că dacă astăzi ne 
vom preocupa mult de calitatea vieții, în sensul de a o îmbunătăți sau a o face mai 
flexibila, vom reuși să ajungem la profunzimi în relațiile cu ceilalți sau chiar la 
vindecare. Nu degeaba Luna se află acum într-o relație bună cu Chiron, nu degeaba 
Luna se află, de asemenea, într-o relație bună cu Pluton. Triunghiul minor pe care 
Luna îl construiește împreună cu Chiron și cu Pluton delimitează, în spațiul acestei 
zile, o zonă care înseamnă Putere. Această Putere este atinsă însă prin îndeplinirea 
unei condiții. Cine nu este în stare să-și întoarcă privirea către sine și să-și așeze 
acolo sentimentele într-o ordine clară va considera că dacă se sprijină pe puterea 
celorlalți va face un lucru bun. Venus în Pești înseamnă în primul rând armonie 
personală, emoție pozitivă trăită de individ și apoi stare colectivă. Din această cauză 
este indicat, în funcție de ce putem face în această zi, să stabilim locul pe care-l 
deținem. Dacă am stabilit clar acest lucru atunci vom înțelege cărui sector îi este 
destinat jocul acesta al ideilor și al revendicărilor specific acestei zile. 

Prin urmare, 27 ianuarie devine o zi a secretelor. Unii vor considera că este 
mult mai simplu sa lansezi modele, să vorbești despre realizările personale, să 
capteze atenția pe etaloane ale frumosului, să le impui celorlalți modul tău de a 
gândi și de a simți pentru că în felul acesta reușești să lași o urmă importantă a 
trecerii tale. Acest lucru însă trebuie făcut cu un dram de înțelepciune pentru că nu 
poți să dai cu sapa decât acolo unde îți este tarlaua. Nu poți împrăștia peste tot 
observațiile personale sau chiar energia personală și apoi să te aștepți să primești 
rezultate de peste tot, chiar și de acolo de unde mesajul tău nu prinde. Dacă vrei 
rezultate clare trebuie ca acțiunea ta să fie clară. Trecerea planetei Venus de la 
Vărsător la Pești aduce un strop de neclaritate într-o situație care cere un alt mod 
de abordare. Se trece de la acțiuni care cereau viteză de reacție sau chiar cu o 
anume dezordine, o agitație, o tulburare, la o stare sufletească aparte, calmă, ce îl 
îndeamnă pe om să accepte limitele celorlalți să ierte mult, ușor și să lase deoparte 
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rațiunea ori jocul ideilor. Procedând în felul acesta oamenii reușesc să înțeleagă 
mult mai bine atât ceea ce trăiesc ei înșiși, cât și ceea ce trăiesc cei din jur. Vor 
vedea că nu este nevoie să reinventeze gaura de la covrig, nu este nevoie să 
povestească celorlalți detalii a ceea ce trăiesc, ci să completeze un gol, atunci când îl 
întâlnesc. Înțelegem de aici cât de importantă este judecata, iar retrogradarea lui 
Mercur acum nu ne ajută să gândim nici corect și nici realist. Asta înseamnă că 
ușile se deschid doar dacă se face apel la realitate printr-un respect față de ceea ce 
dețin ceilalți. Este posibil ca din această comparație rezultatul să nu fie în favoarea 
lor, iar cel care face această observație să consideră că este mult mai câștigat dacă 
deține mai mult, mai concentrat, mai rafinat s-au conturat altfel. Acum diferența 
înseamnă diversitate, nu superioritate. Superioritatea, pentru cei care o caută, vine 
prin adâncirea în sentimente profunde. De aici și caracterul complicat al acestui 
moment. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a considera că viața este un vis 
frumos. Atunci când visăm frumos ne dorim să nu ne mai trezim. Frumusețea 
visului este dată însă de armonia care există între nevoia personală, achizițiile 
personale și, de partea cealaltă, ecou pe care universul ni-l oferă în continuu. Să 
fim, așadar, orientați astăzi după această sugestie a universului. 

 
Miercuri, 28 ianuarie 

Miercuri 28- 1-2015  4:20    Luna(Tau) Squ [Leo] Jupiter 

Miercuri 28- 1-2015  6:49 Mercury [Aqu] Sex (Ari) Uranus 
 

Se fac declarații. Se explică motivul separării abordat la începutul lunii. 
Împărțirea lumii este oprită de un semn de pace. Faptele bune sunt încuiate într-o 
iluzie care le va preschimba în vise. Omul se ceartă cu Eul său. Vina nu există, dar 
va fi inventată pentru a avea răspunsuri. Pașii ni se adâncesc într-un mare 
necunoscut. Lumea se schimbă prin faptele cărora nu li se pot vedea acum 
rezultatele. 

 
Speriați de propriile declarații oamenii vor încerca astăzi să recupereze ceea 

ce au pierdut în primele două zile ale acestei săptămâni. Din nefericire, pentru că 
Mercur se află acum într-o relație bună cu Uranus, dar este retrograd, vor încerca 
să recupereze tot prin cuvinte, tot prin exprimare, tot prin apel la termeni sau la 
noțiuni. Asta înseamnă că acolo unde se va dori dreptate, prin utilizarea acestor 
instrumente, de fapt, se va accentua o separare. Acum cuvântul nu se vindecă 
printr-un alt cuvânt, ci prin sentiment. 

Acolo unde sunt active demersuri inițiate încă din săptămâna anterioară și 
care au atins ziua anterioară un vârf interesant se va vorbi astăzi, pe relația bună 
dintre Mercur și Uranus, despre putere și despre mobilitate. Pentru că Mercur este 
retrograd se va face din nou apel, poate chiar ostentativ, la o vină. Vina, de fapt, 
astăzi, nu există, dar va fi inventată pentru că vrem cu orice preț răspunsuri. Toate 
aceste unghiuri care definesc în linii mari trăsătura specifică acestei zile se 
consumă dimineață, iar asta înseamnă că se va pune în aplicare proverbul: "Cine se 
trezește de dimineață departe ajunge!". 

Faptele bune aferente acestei zile vizează însă o formă de rigiditate pe care 
Luna din zodia Taur o va susține. Aici nu este vorba despre o rigiditate susținută pe 
concepții, ci o rigiditate susținută pe teamă. 
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Dacă ar fi să judecăm întreaga situație pe care o traversăm acum doar din 
punctul de vedere al unghiului bun dintre Mercur și Uranus am putea considera că 
trăsăturile zilei de 28 ianuarie sunt bune. În realitate, pe de o parte, retrogradarea 
lui Mercur din Vărsător, iar de partea cealaltă relația proasta Lunii din Taur cu 
Jupiter din Leu, îl pun pe individ să se certe cu el însuși pentru că cere mult și nu 
primește aproape nimic din ceea ce cere. Asta înseamnă ca lumea dacă se schimbă 
atunci se schimbă de la sine, fără aportul personal și fără ca ideile personale să 
poată fi integrate în mesajul de grup. 

Prin urmare, 28 ianuarie este o zi de avertisment. Vina pe care o invocăm 
astăzi nu există, este o iluzie construită pe seama impresiilor false, pe seama 
mâniilor pe care oamenii nu și le-au rezolvat și pe care vor să le ascundă acum în 
spatele unor declarații decisive. Relația proastă dintre Lună și Jupiter, prin ajutorul 
primit și din partea retrogradării lui Mercur, arată acum că oamenii se ceartă acum 
cu ei înșiși pentru ca au așteptări mai mari de la lumea care nu s-a schimbat încă 
așa cum doresc ei. Asta înseamnă că drumul pe care au pornit lasă impresia că se 
adâncește în întuneric și ar fi cazul să facem o schimbare. Cearta cu sine, tensiunea 
acestei zile are această componentă a ideilor analizate greșit sau a observațiilor 
lipsite de suport real. 

Ceea ce este interesant în relația bună pe care Mercur o are cu Uranus vine 
din faptul că se urmărește, în special, prin adâncirea percepțiilor false sau 
incomplete, să se rupă lanțul sclaviei. Gândul are acum un rol foarte important, 
acela de a coordona acest proces de desprindere față de vechile obiceiuri care nu 
pot fi duse mai departe pentru că au fost greșite din start. Caracterul vechi al 
acestor obiceiuri va fi acum mult mai clar, mai vizibil, mai accesibil pentru cei care 
vor să nu-și piardă timpul certându-se cu sine, ci vor să îl folosească în favoarea lor, 
pentru cunoaștere. În tot acest joc sentimentul are un rol foarte important și dacă 
ne lăsăm în voia judecăților eronate și ajungem să ne punem sancțiuni pentru că 
avem resentimente nu pentru că judecăm clar, lucid și corect, atunci ne merităm 
soarta. 28 ianuarie este o zi în care oamenii caută rezultate și dacă nu le găsesc așa 
cum vor le inventează. Asta înseamnă că se ghidează după impresii false și vor să 
împartă tot ceea ce văd, constată sau înțeleg după aceste impresii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita astăzi asupra puterii 
gândului. Atunci când oprim gândul din a se exprima dezordonat ne dăm seama 
unde greșim. Practic, nu gândul este vinovat, ci argumentul care îi motivează 
emisia. Oprind fluctuațiile mentale reușim să dăm un sens pozitiv vibrațiilor acestei 
zile. 
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Joi, 29 ianuarie 
Joi 29- 1-2015  0:36    Luna(Tau) --> Gemini 

Joi 29- 1-2015  3:59    Luna(Gem) Squ (Pis) Venus 

Joi 29- 1-2015  6:46    Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 

Joi 29- 1-2015 12:13    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Joi 29- 1-2015 13:34    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Joi 29- 1-2015 18:09     Sun (Aqu) Tri (Gem) Moon 

Joi 29- 1-2015 18:47    Luna(Gem) Sex [Leo] Juno 

Joi 29- 1-2015 21:35    Luna(Gem) Tri [Aqu] Mercur 
 

Se ridică un semn de întrebare. Se raportează prezentul la fapte ale 
trecutului nespecifice. Este coborât nivelul de vibrație prin neatenție. Gândul 
pozitiv strămută atenția spre soluții miraculoase. Vindecarea combate viciul care 
a produs boala. Luciditatea nu este o opțiune personală, ci o condiție pentru a 
supraviețui. Viața merge mai departe cu deznădejdea pe care am primit-o de la 
cei pe care-i iubim. Alchimia transcende obstacolele destinului. Omul este o 
creație perfectă și va avea nevoie să vadă cu ochii săi acest adevăr. 

 
Mesajul zilei de 29 ianuarie este unul foarte simplu. Ne punem semne de 

întrebare, dar pentru că dorim să ne consumăm energia suplimentară pe care o 
constatăm, fie traversând anumite conflicte de idei, fie în adâncimi, în neîncrederea 
în sine la care am ajuns prin acțiuni eronate în zilele anterioare. Acest semn de 
întrebare urmărește să le vorbească oamenilor despre faptul că nu sunt încă 
pregătiți să se implice în evenimentele pe care le cer. 29 ianuarie este o zi de creație 
și mulți vor reuși acum să vadă mult mai clar ce sunt în stare să facă. Luciditatea de 
acum este rodul a ceea ce s-a construit în timp, nu un efect generat de unghiurile 
astrale ale momentului. Din această cauză una gândesc și alta spun, pornesc pe un 
drum și ajung în altă parte. Astfel, se observă că în mijlocul săptămânii se 
construiește mult mai bine decât în celelalte zile ideea că predispozițiile acest 
interval ne orientează către jocuri, către judecăți speciale pe care, din ignoranță sau 
rea voință, le transformăm în concluzii eronate. 

Pentru a trece dincolo de aparența lucrurilor este nevoie să ne fixam atenția 
pe lucruri mici, mărunte, pe evenimente care nu se desfășoară o perioadă mare de 
timp și să avem încredere că aceste lucruri mici, dacă sunt evaluate corect, se așază 
la baza unui edificiu important și au menirea de a combate răul, ignoranța sau 
dizarmonia dintre oameni. Elementul decisiv al acestei zile este relația bună dintre 
Soare și Lună care ne vorbește despre o formă de prosperitate la care se ajunge prin 
luciditate, prin respect, prin dragoste față de oameni sau prin acceptarea faptului că 
vindecarea poate veni prin mijloace sau prin canale neobișnuite. 

29 ianuarie este ziua în care oamenii observă că sunt ființe speciale și că dacă 
își folosesc gândurile pentru evoluție, nu pentru boală, atunci luciditatea nu 
reprezintă expresia unei greutăți suplimentare, nu vine prin efort, ci un mijloc care 
ne duce spre alchimie. Omul este o creație perfectă și prin interacțiune constată că, 
de fiecare dată, se poate vedea mult mai bine prin ochii celorlalți. 

Prin urmare, 29 ianuarie este o zi în care forța cuvintelor va depinde acum 
de puritatea gândurilor. Nu am mai avut parte de o combinație atât de puternic 
selectată de magnetismul astral, ca acum, pe relația dintre sentiment și gând. Acolo 
unde lucrurile sunt pregătite din timp, acolo unde sentimentul și ideea duc la 
întâlniri între oameni diferiți sau legături între idei noțiuni idealuri utile pentru 
societate acolo viciul este combătut de la sine, iar vindecarea vine să confirme 
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faptul că întotdeauna, oricât de adânc ar fi întunericul, viața poate merge mai 
departe, iar dragostea ne poate salva din orice situație. 

Scopul evenimentelor aferente zilei de 29 ianuarie este acela de a înnobila o 
relație care părea mult prea firavă pentru a merge mai departe în forma aceasta. 
Există multă tensiune în această zi, există o relație destul de proastă între Luna din 
Gemeni și planetele situate pe crucea mobilă, însă toate acestea vorbesc despre vicii 
care nu au fost explorate în forma aceasta. Toate se topesc acum în simplitate, în 
sinceritate sau în atenția pe care un om o arată celorlalți cu drag, cu iubire sau cu 
iertare. 

În seara acestei zile, când se împlinește relația bună dintre Lună și Mercur, s-
ar putea ca vorbele să aibă altă țintă, adică oamenii să vorbească toți deodată, să 
spună tot ceea ce și-au propus de acasă și să piardă din vedere că atmosfera relației 
de acum, din acest moment al trigonului perfect dintre Lună și Mercur, are un alt 
mesaj. Retrogradarea lui Mercur vorbește despre faptul că acum sunt programate a 
se consuma relații care au nevoie de simplitate sau relații între oameni care se 
cunosc foarte bine sau au multe în comun. Este posibil ca tocmai această nevoie de 
a vărsa ocaua, această nevoie de a comunica altfel, mai intens sau după o schemă 
stabilită în prealabil să amplifice o deznădejde ori să aducă o picătură de 
dezamăgire. Dezamăgirea de acum nu este reală ea se va topi în momentul în care 
se va reveni la simplitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu pune obstacole destinului 
cu mintea. Oamenii sunt ceea ce sunt prin sentimentele și gândurile pe care le arată 
acum. 

 
Vineri, 30 ianuarie 

Vineri 30- 1-2015  0:43     Sun (Aqu) Opp [Leo] Juno 

Vineri 30- 1-2015  1:13    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Vineri 30- 1-2015  1:35    Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 

Vineri 30- 1-2015  2:13    Luna(Gem) Squ (Pis) Mars 

Vineri 30- 1-2015  4:45    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Vineri 30- 1-2015 10:22   Venus (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Vineri 30- 1-2015 11:27    Luna(Gem) Sex [Leo] Jupiter 

Vineri 30- 1-2015 15:39    Mars (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Vineri 30- 1-2015 15:43     Sun (Aqu) Con [Aqu] Mercury 
 

Siguranța de sine este agreată doar în anumite medii. Libertatea vine prin 
descoperirea unui nou limbaj. Calitatea vieții este definită prin vorbe. Apar semne 
pe corpul fizic, mental sau pe cel spiritual. Atenția este slujba orgoliului. Geniul și 
decadența ocupa același loc. Sentința este un element care clarifică. Se duce un 
război cu propria persoană. Începutul poartă amprenta forței. Prosperitatea vine 
prin practicarea unui comerț onorabil. Viteză de reacție. Lumina unei lumânări 
poate fi mai îndrăzneață decât strălucirea Soarelui. Eleganța este rece. 

 
Pentru că opoziția Soarelui cu Junon se împlinește în noaptea de joi spre 

vineri, dar în spațiul zilei de vineri, o parte din vibrațiile acestui unghi complicat, 
apăsător, dureros sunt repartizate și ecuației astrale aferente zilei de joi. Totuși, el 
nu este cu precădere integrat în mesajul zilei de 30 ianuarie, doar pentru că se 
produce la aproximativ 45 minute de la miezul nopții, ci pentru că se încadrează 
mult mai bine în schema acestei zile împreună cu relația proastă dintre Venus și 
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Saturn sau împreună cu alte două unghiuri care se împlinesc acum: sextilul perfect 
dintre Marte și Pluton, conjuncția dintre Soare și Mercur. 

Cu alte cuvinte, 30 ianuarie este una dintre cele mai interesante zile ale 
acestei săptămâni care încearcă să ne scoată din acest val al jocurilor și al 
judecăților speciale. În primul rând, relația proastă care se construiește între Soare 
și Junon le va vorbi oamenilor despre sancțiuni ce trebuie aplicate celor care 
greșesc. Greșelile de acum nu sunt reale, iar dacă această sancțiune va fi totuși pusă 
în aplicare atunci suntem informați, prin retrogradarea lui Junon, că de fapt se 
sancționează repetarea unei erori sau o greșeală ce nu a fost sancționată în trecut și 
acum se consideră că este momentul cel mai potrivit. Dacă oamenii descoperă 
acum un limbaj nou, dacă nu se acuză pentru modul cum vorbesc cum se poartă 
sau pentru preferințele lor atunci calitatea vieții, cea care a fost definită anterior 
prin vorbe, termeni, cuvinte, noțiuni, intra acum pe făgașul normal și atenția nu va 
fi sluga orgoliului, ci balsamul care vindecă o rană. Astăzi descoperim că oamenii 
au în spatele chipului contorsionat sau a grimaselor probleme mari, tristeți adânci 
sau mânii care îi vor duce în mod inevitabil spre război. 

Conflictul ori cearta acestei zile arată că atenția a fost până acum o slugă 
mult prea obedientă față de orgoliu și că din această cauză îi vine mult prea ușor să 
acuze pe nedrept să pună sancțiunea și să nu dorească să vadă că acum este nevoie 
de iertare, în mod gradat, pe baza ideilor care vin spre noi în mod eronat. Asta 
înseamnă că elementul cel mai important al acestei zile ar putea să fie dat de o 
multitudine de informații, una mai grozavă decât alta, una mai ciudată decât 
cealaltă, care, privite în mod cumulat, susțin dorința de răzbunare, dorința de a da 
o replică, de-a reedita o întâmplare care a incitat curiozitatea cu scopul de a ne 
proteja o structură întunecată rigidă sau de a motiva o declarație de război. Nu 
toată lumea însă este orientată în sensul acesta. Există foarte clar precizată în 
ecuația astrală de acum această linie de delimitare care le ofere oamenilor mult 
prea ușor, mult mai clar decât altădată, posibilitatea de a alege ce sa facă cu noile 
informații unde să le așeze și cât de multă putere să pună în ele. Asta înseamnă 
viteză de reacție, forță folosită în scop negativ sau acceptarea cu prea mare ușurință 
a unei rigidități care până acum a lăsat semne pe corp, fie a creat o expresie facială 
încordată, neobișnuită sau aparte, fie a lăsat semne ale unor răni obținute în 
confruntări. 

Cu alte cuvinte se va vorbi astăzi despre luptă, despre confruntare sau despre 
a dovedi forța prin rezistența la un factor de transformare. Ceea ce a venit spre noi 
de la începutul săptămânii până acum a avut darul de a ne modifica o impresie sau 
chiar comportamentul, de a ne atrage atenția asupra unor probleme ce trebuie 
rezolvate, iar acum prin relațiile proaste Soare-Junon și Venus-Saturn se încearcă 
protejarea acestor probleme. Dacă nu am gândit greșit, dacă am lăsa ca lucrurile să 
vină de la sine, atunci relația bună dintre Marte și Pluton ne va vorbi despre o 
diversitate care ne salvează dintr-un mare impas. Cu alte cuvinte, Prințul și 
Cerșetorul trăiesc astăzi în aceeași încăpere și auditoriul va alege după propria 
experiență de viață sau după cât de clar vede pe unul dintre cele două personaje. 

Prin urmare, 30 ianuarie reprezintă o zi foarte importantă pentru 
cunoaștere de sine sau pentru investigarea unui anturaj ce a comportat în ultima 
vreme modificări importante. Dintr-o dată ne simțim îndreptățiți să ne apărăm 
propriile probleme deși în mod absolut surprinzător în săptămâna anterioară am 
promis sau ne-am dorit că acestea trebuie modificate. 
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De asemenea, apelul la simplitate are menirea de a ne conduce pașii către 
soluții impresionante pe care oamenii să încerce să le pună în aplicare într-un mod 
cât se poate de corect și de eficient. Raportarea la sine și, în egală măsură 
raportarea la cei din jur, ar putea să-i ducă pe unii spre război să-și dorească atât de 
mult să-și protejeze propriile probleme încât să nu mai țină cont de faptul că au 
nevoie de un suflu proaspăt și oamenii din jur, situațiile pe care le traversează în 
această perioadă, îi ajută în sensul acesta. Relațiile proaste pe care Soarele cu 
Junon, pe de-o parte, și Venus cu Saturn, de partea cealaltă, le dezvoltă, scot în 
evidență o decadență. Conjuncția Soarelui cu Mercur și relația bună dintre Marte și 
Pluton le vorbesc astăzi oamenilor despre genialitate. Este greu pentru un om 
comun să lucreze cu cele două noțiuni într-un spațiu atât de îngust, prin 
instrumente pe care nu le-a mai utilizat până acum, cu atât mai mult cu cât ni se 
cere soluție urgentă. De aici și senzația că suntem presați să dăm răspunsul foarte 
repede, să ne comportăm altfel dintr-o dată și că se depășesc anumite etape 
intermediare fără să se țină cont de ritm, de lucrurile individului sau de puterea sa 
de adaptare. 

În realitate, contextul astral, prin obiectivitatea sa, și, în egală măsură, prin 
generozitatea cu care suntem ajutați să depășim anumite obstacole, a luat în calcul 
faptul că suntem pregătiți să înțelegem din ceea ce ni se întâmplă exact ceea ce 
avem nevoie. Cu alte cuvinte, nu ar trebui să ne batem capul cu acest sentiment de 
neîncredere. Eleganța acestei zile ne poate scoate din orice încurcătură dacă nu 
uităm cât de importantă a fost simplitatea, ca experiență de viață, în ziua 
anterioară. Așadar, nu putem schimba regulile în timpul jocului, deci trebuie și 
astăzi să privim toată această diversitate de evenimente tot prin simplitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a iubi oamenii care vor să ne 
schimbe, de a iubi exemplele noi, de accepta noutatea și de a nu o disprețui pentru 
că dorește să producă o modificare. Dacă disprețuim noutatea, schimbarea, dacă 
respingem un element cu care nu ne-am mai întâlnit până acum în forma aceasta 
atunci arătăm că nu suntem pregătiți să evoluăm și oferim tribut decadenții, nu 
genialității. Viața este surprinzătoare și nu ar trebui să ne mire că decadența și 
genialitatea au acum alte definiții. 

 
Sâmbătă, 31 ianuarie 

Sambata 31- 1-2015  9:10    Luna(Gem) --> Cancer 

Sambata 31- 1-2015 11:03 Mercury [Aqu] Opp [Leo] Juno 

Sambata 31- 1-2015 18:57    Luna(Can) Tri (Pis) Venus 

Sambata 31- 1-2015 21:20    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Sambata 31- 1-2015 22:23    Mars (Pis) Con (Pis) Chiron 

Sambata 31- 1-2015 23:05    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 
 

Cel victorios se crede deasupra tuturor. Atracție către mister. Sentimentul 
pocăinței este adus mai aproape de realitate. Gândul cel bun este ajutat să se 
exprime. Eleganță. Rafinament. Inspirație. Vindecare prin mijloace 
neconvenționale. Diagnosticare corectă. Speranța într-un ajutor venit din afară. 
Post de gânduri. Iertare. Judecata este caldă și protectoare. Vocația prinde aripi. 
Curajul este flexibil. 

 
Ultima zi a lunii ianuarie pregătește schimbarea despre care am amintit și în 

prezentare generală aferent acestui an și care vine cu luna februarie. Acum oamenii 
au sentimentul că se află în fața unui ultimatum. În primul rând trecerea Lunii în 
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zodia Rac le aduce acestora sentimentul că situațiile sau persoanele cu care s-au 
întâlnit în ultima vreme accentuează această notă de mister și nu le permit acestora 
să treacă dincolo de aparente. Apoi își dau seama din nou că au nevoie să 
gândească în perspectivă bazându-se foarte mult pe experiența acestei luni, pe 
mesajele pe care le-au înțeles și integrat de la începutul anului și până acum. Se 
poate vorbi în această zi și despre o vindecare. Asta se întâmplă nu pentru că Marte 
se află în conjuncție cu Chiron, ci pentru că aceste două corpuri cerești primesc 
sfaturi bune din partea planetei Pluton care accentuează acum drama unei vieți 
trăite în privațiuni sau în conflict, după cum ne spune careul pe care Pluton și 
Uranus îl împlinesc de ceva vreme. De această dată, simplele observații, 
informațiile care vin spre noi, gesturile remarcabile pe care cineva le face din 
dragoste înțelegere acceptare sau bunăvoință față de cineva din preajmă, fără să 
știe dacă această persoană are sau nu nevoie de așa ceva, reprezintă semne ale 
destinului prin care se reglează o problemă. S-ar putea ca acest mesaj să li se pară 
unora abstract însă asta se întâmplă pentru că sunt prea puțini oamenii care se pun 
în locul celorlalți, sunt prea puține persoanele care vor să se preocupe de binele 
celorlalți. Dacă s-ar pune în locul partenerului de dialog atunci această 
recomandare nu ar fi atât de șocantă. Prin acceptarea acestui mesaj își depășește o 
barieră însă nu și evenimentul în sine. Evenimentul în sine are nevoie ca Uranus să 
treacă prin conjuncția perfectă cu Coada Dragonului pentru ca toate piesele 
destinului să se așeze în ordinea în care le-a fost hărăzit. Înțelegem de aici că Marte 
și Chiron nu pot interveni cu conjuncția lor fără a se face trimitere și la conjuncția 
lui Venus cu Neptun agasat de Luna neagră de pe zodia Fecioară. 

Asta înseamnă că unii au senzația că a merge mai departe înseamnă neapărat 
a face pașii următori cu aceleași obiceiuri, cu aceleași gânduri și aceleași atitudini. 
Este nevoie să ne pregătim pentru o mare schimbare, să acceptăm că rotițele 
destinului încep să se învârte în alt sens sau sub impulsul unui mesaj nou. Este 
posibil ca astăzi să nu știm nimic despre ceea ce urmează să se consume de-a lungul 
acestui an și care va veni spre noi începând cu ziua de mâine. Am putea, cel mult, să 
intuim că această schimbare vizează sănătatea afectivă și mentală, curajul de a 
merge mai departe cu ființa purificată, cu mai multă lumină în suflet, cu 
disponibilitate spre a ierta sau de a împărți cu ceilalți din ceea ce avem. Cei care 
lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală 
vor înțelege că metodele neconvenționale, cele care vin spre oamenii cu mesajul 
"Aveți tot ceea ce vă trebuie în jur pentru a fi perfecți, așa cum ați fost creați", vor fi 
mult mai motivați să simplifice lucrurile și să se pună în slujba celorlalți. Începând 
cu această zi, sintagmă „a ne pune în slujba celorlalți" va avea o altă conotație. 
Sacrificiul nu înseamnă suferință, ci înseamnă deschidere colectivă inițiată de 
cineva. Atunci când cineva se sacrifică pentru a dărui va fi nevoie ca altcineva să se 
sacrifice pentru a primi, fără să fie vorba de suferință. Iată un joc frumos minunat 
și absolut genial al vieții. 

Prin urmare, 31 ianuarie este o zi de segregare. În primul rând se vor alege 
apele între oamenii care sunt la fel, apoi se vor alege apele în societate între oameni 
diferiți. Până la urmă, este un lucru bun pentru că vom învăța să ne comportăm, să 
îl acceptăm pe cel de lângă noi, să trăim în diversitate și să nu ne sporim 
experiențele negative, ci să învățăm să iertăm, să iubim și să explorăm viața așa 
cum se prezintă ea. Experiențele noi vin în fața celui care nu renunță la obiceiurile 
vechi cu invitația la a face un efort în plus. Cel care resimte ziua de 31 ianuarie cu 
mare efort înseamnă că are un bagaj de experiențe negative la care nu dorește să 
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renunțe. Poate ar trebui să-și revizuiască atitudinea față de sine ori să vadă dacă nu 
cumva această încrâncenare pe care o hrănește, cu care își duce traiul de zi cu zi, nu 
cumva îi ține prea aproape oameni cu care nu are în comun decât resentimentul. 
Dacă ar sta strâmb și ar judeca drept ar vedea că viața înseamnă mult mai mult 
decât văd, interpretează sau analizează episoadele pe care le traversează. 

A participa la fenomenul social, a interveni asupra celorlalți cu un factor de 
transformare nu înseamnă doar un flux unilateral, nu înseamnă doar a emite, ci 
înseamnă a participa la un proces în care există un schimb reciproc. A dărui 
înseamnă în mod implicit și a primi. Astăzi constatăm că dăruim într-un sector și 
ne așteptăm să primim din altă parte sau nu primim nimic de acolo de unde ne 
așteptăm pentru că viața ne învață că ar trebui să ne uităm în altă parte, că 
răspunsul vine prin alte mijloace deoarece facem parte acum dintr-un proces mult 
mai complex, mult mai mare sau mult mai important. 

Astfel, prin înțelegere, momente importante ale vieții vor fi acum privite prin 
alt unghi, cu altă deschidere și vom fi dispuși să folosim o altă cantitate de energie 
pentru a le încadra în noua albie. Cu alte cuvinte, această invitație la nou ne arată 
că suntem pregătiți să facem un pas către un segment asupra căruia nu am mai 
lucrat până acum însă ne spune că acest lucru se face prin îndeplinirea unei 
condiții. Nu putem merge mai departe cu teama de oameni răi, de sărăcie, cu grija 
că ziua de mâine va fi foarte puțin sau deloc diferită de ceea ce am trăit până acum. 
Avem nevoie să-i oferim până și acestui viitor incert dreptul la libertate. Primești 
din ceea ce oferi, însă nu neapărat de acolo de unde te aștepți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia puterii de 
înțelegere. În momente ca acestea, de maximă transformare, oamenii sunt 
întotdeauna inspirați să facă ceea ce este bine pentru ei și pentru grupul de 
apartenență sau rasa. 

 
Duminică, 1 februarie 

Duminica  1- 2-2015  6:48  Uranus (Ari) Opp [Lib] North Node 

Duminica  1- 2-2015 10:52    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Duminica  1- 2-2015 10:53    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

Duminica  1- 2-2015 12:43    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 

Duminica  1- 2-2015 14:37    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 

Duminica  1- 2-2015 15:38    Luna(Can) Tri (Pis) Mars 

Duminica  1- 2-2015 19:35   Venus (Pis) Con (Pis) Neptune 
 

Calitatea vieții este judecată după ceea ce am agonisit cu greu. Ușurința 
câștigului pune la îndoială calitatea și profunzimea trăirilor. Se pierd elemente ce 
au fost până acum valori. Oamenii privesc spre trecut și viitor în același timp. 
Ceea ce este util devine straniu. Confortul este frate geamăn cu compromisul. 
Cercetarea transcende neputința. Ardere intensă. O secundă de neatenție strică 
puntea. Comunicare transfrontalieră. Raportul de forțe lasă impresia că s-a 
acționat pe baza unui plan. Aventură. Trezire bruscă. 

 
Oamenii nu sunt înșelați de fiecare dată când se simt înșelați și diferența 

dintre cele două arată stadiul de înțelegere sau de cunoaștere. Ultima zi a 
săptămânii și, implicit, prima zi a lunii februarie, când se împlinește multdiscutatul 
aspect de conjuncție între Uranus și Coada Dragonului poartă această amprentă a 
discrepanței dintre ceea ce știm și ceea ce există în realitate. Trecutul personal, prin 
prisma acestor mari evenimente cosmice, poate fi o mare iluzie dacă nu dorim să-l 
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preschimbăm în ceva mai bun. Prin conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului 
trecutul personal nu este un obiect bun de pus într-un muzeu, cel puțin, nu 
deocamdată. Acum când oamenii privesc prea mult spre trecut prea ușor către ceea 
ce au trăit, considerând că aceasta este singura lor avuție sau acestea sunt singurele 
elemente care contează cu adevărat, se pierde din vedere un factor absolut esențial. 
Reglarea omului cu trecutul nu se face îmbrățișându-l, ci se face ridicându-l în 
lumina Soarelui pentru a vedea prin el. Uranus acum din Berbec le va aduce aminte 
oamenilor mult prea ușor de resentimentele trecutului și îi va îndemna să privească 
către o zonă a surprizelor sociale. Prima decadă a lunii februarie va face trimitere 
atât în privința evenimentelor concrete cât și în ceea ce privesc proiectele de viitor 
către ultima parte a lunii aprilie. Este posibil ca o parte din complicațiile la aceste 
perioade când Soarele se află într-o relație proastă cu Junon să-și găsească pe 
finalul lunii aprilie soluții miraculoase pentru că atunci Junon se va afla într-o 
relație bună cu Axa Dragonului și va media și tendința Nodurilor. De aici tragem 
concluzia că avem nevoie să punem degetul pe rană, să fim curajoși, să privim cu 
toată atenția de care suntem în stare către țintele pe care ni le-am stabilit și nu 
către rănile pe care trecutul și le apără atât de bine. De aici poate veni și cele mai 
mari surprize pentru că întoarcerea spre trecut înseamnă pentru mulți a iubi 
prizonieratul pe care l-au traversat la un moment dat și despre care, constată acum, 
nu au învățat ceea ce trebuie. 

Din fericire, întâlnirea lui Venus cu Neptun într-o conjuncție, cu toate că asta 
înseamnă și o forță benefică orientată împotriva unui element foarte rău (Luna 
neagră), arată că balanța este înclinată către lucrurile bune. Oamenii privesc spre 
trecut și se lipesc mult prea ușor de resentimente sau de evenimente tragice, însă 
descoperă că în acel eveniment au cunoscut oameni care au devenit buni prieteni 
sau care i-au ajutat să înțeleagă ce înseamnă iertarea, dragostea sau curajul. Cu alte 
cuvinte, conjuncția lui Venus cu Neptun, privind strict la ecuația astrală aferentă 
zilei de 1 februarie, reprezintă invitația la ne trezi la realitate. 

Lucrurile însă nu pot fi parcurse atât de ușor pentru că Luna i se opune lui 
Pluton și rememorare trecutului înseamnă și trezirea unor sentimente agresive față 
de un dușman sau față de o situație care nu a fost rezolvată. Se apelează acum la 
metode noi, se schimbă discursul, se amenință cu forța, cu procese, cu judecată, cu 
sancțiuni pe linie administrativă sau se amenință cu faptul că nu vor mai face 
niciun compromis. Este clar că de această dată o secundă de neatenție ar putea să 
distrugă tot acest edificiu. Din această cauză este foarte importantă experiența 
acestei săptămâni, comunicarea pe mai multe nivele sau pe mai multe tronsoane de 
vârstă, acceptarea recomandărilor și integrarea lor în locul potrivit adică să ne 
trăim viața cu un strop de înțelepciune în plus față de cât am avut până acum. 

Acolo unde se constată un câștig ușor, acolo unde oamenii întind mâna prea 
ușor și își iau din bunurile altora anturajul, prietenii sau poate asociații cu care 
aceste personaje aveau o relație bună, dar și foarte subțire, încep să pună la 
îndoială calitatea declarațiilor sau sentimentelor. Cu alte cuvinte această 
transformare pune la încercare relațiile de parteneriat și încrederea. 

Prin urmare, 1 februarie este o zi de mare importanță pentru anul 2015. În 
primul rând se va pune problema cercetării de sine, apoi oamenii au nevoie să 
interacționeze, să-și spună gândurile, să se comporte așa cum sunt îndemnați, să se 
lase atrași în tot felul de medii sau să refuze mai puțin, poate chiar deloc, pentru a 
se înnobila cu noile vibrații și pentru a se deschide către ceea ce înseamnă puterea 
sufletului. Anul secretelor dezvăluite înseamnă anul în care oamenii lasă în urmă 
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obiceiuri proaste sau periculoase, amintiri tragice, dureroase, pe care nu mai 
trebuie să le poarte cu ei deoarece nu le mai folosesc la nimic. Aceste secrete, adică 
aceste creații periculoase ale minții false dacă sunt lăsate în urmă, dezvelesc ființa 
de întuneric și o arată celorlalți așa cum este ea: puternică, fragilă, luminoasă, 
profundă, inspirată. 

Pentru că nu am mai fost niciodată dezveliți în felul acesta de defecte sau de 
elemente care le obturau vocația, oamenii, privindu-se în starea lor minunată, se 
pot speria de ei înșiși sau se vor mira atât de mult încât se vor bloca în această 
surprindere. Nu este cazul să traversăm acest moment de deschidere cu atât de 
multă rigiditate. Starea de fapt a ființei este o etapa absolut esențială de evoluție a 
oricărui suflet și momentul acesta de deschidere, în plus față de toate celelalte 
episoade individuale, pentru că se realizează în mod colectiv, implică și surpriza de 
a constata că lumina sufletului personal seamănă cu lumina celorlalte suflete care și 
ele, la rândul lor, se dezvelesc. Cu alte cuvinte nu suntem o lumânare în întuneric, 
ci suntem un câmp întreg de licurici care dintr-o dată au început să sclipească. 

La modul comun 1 februarie este ziua în care avem ceva de comentat la 
adresa celorlalți, când nu ne mai convine nimic și avem ca motivație faptul că 
anumite fapte, acțiuni, gânduri, atitudini au fost săvârșite în mod sistematic de-a 
lungul acestei săptămâni. Omul comun care nu dorește să evolueze își va consuma 
toată ziua făcând un inventar a ceea ce nu i-a convenit de-a lungul acestei 
săptămâni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi în ton cu schimbările la 
care ne invită universul. Aceste schimbări nu sunt făcute pentru a ne hrăni teama 
de suferință și dragostea de durere, ci pentru a înțelege că acestea sunt expresii 
false ale unei înțelegeri eronate asupra vieții. Cunoașterea aceasta falsă este o 
greutate pe care suntem invitați acum să o lăsăm în urmă. 
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2 - 8 februarie 2015 este săptămâna educației formale și a progresului prin 
simplitate. Acest interval pe care-l analizăm nu se remarcă prin multe evenimente 
astrale, însă intervine asupra a ceea ce deținem în acest moment cu mesaje 
puternice, dure care nu lasă loc la interpretări și care creează premisele unor 
reușite despre care vom afla peste șase luni. 

Se cere în această săptămână să ne racordăm la un nou standard de viață, să 
distrugem sămânța discordiei, să acceptăm părerile celorlalți, să dovedim că 
suntem ființe educate și că, atunci când ne-am preocupat în a ne însuși informații 
noi, nu ne-am pierdut vremea. Asta înseamnă că s-ar putea, chiar din prima zi a 
acestei săptămâni, să ne întâlnim din nou cu durerile trecutului și să fim tentați să 
le abordăm așa cum le-am abordat și la momentul la care am luat contact pentru 
prima dată cu ele. Acum suntem în fereastra inspirației pentru că nu degeaba 
Uranus trece prin Coada Dragonului și ne insuflă, ne aduce aminte, de derapajele 
trecutului sau de momentul în care am ținut prea mult la propria moralitate și 
faptele acestea au afectat moralitatea grupului. 

Este posibil ca în această săptămână mulți oameni să pară urâți, răi, 
impertinenți sau prea duri. Nu este indicat să luăm ca decisive aceste observații. Ele 
au integrate mesajul concentrat al unor experiențe pe care, la modul concret, ca 
informație, le-am uitat, dar se pare că l-am memorat foarte bine ca stare, ca emoție, 
ca reprezentare. În această săptămână fiecare zi devine un press button, un element 
care se activează și care, la rândul său, explorează alte procese care sunt foarte 
importante. 

La modul concret, săptămâna ne aduce o relație bună a Soarelui cu Axa 
Dragonului prin care se mediază o direcție importantă a destinului și pe baza căreia 
oamenii constată că durerile se pot diminua dacă își împărtășesc unii altora 
problemele și încearcă, de comun acord, să și le rezolve. Venus se va afla într-o 
relație proastă cu Luna neagră, de altfel, toate planetele din Pești primesc raze 
negative din partea acestui element astral ce trece acum prin Fecioară. În 4 
februarie se va împlini Luna plină, cea care va face casă bună cu mesajele zilelor din 
jur în așa fel încât pe 6 februarie, când Soarele și Jupiter își vor atinge opoziția 
perfectă, să putem vedea mult mai clar și mai bine unde am dat dovadă de 
aroganță, unde există bunătate dincolo de duritate și unde cerem dreptate în mod 
abuziv și fără judecată. 

Așadar, tot acest complex de factori, de constrângeri ne îndeamnă să facem 
apel la reguli morale, la o educație stabilă, la ceea ce am acumulat în timp prin 
eforturi susținute sau sub îndrumarea unui profesor atent. Acest profesor atent nu 
trebuie neapărat să fie o persoană, poate fi o întâmplare, un eveniment, o carte sau 
destinul. De asemenea, acest interval le aduce oamenilor un plus de inspirație, o 
deschidere către o sursă neobișnuită de informație pe care să le folosească în a-și 
lămuri ceea ce a mai venit spre ei până acum și altădată, dar s-a dovedit a fi 
incomplet. 

Finalul săptămânii încununează tot acest mesaj și le reamintește oamenilor 
că progresul se face acum doar prin simplitate. Evenimentele care se consumă în 
această săptămână, pentru că beneficiază, pe finalul acestui interval, de o dispunere 
astrală aparte, în care Soarele și Luna sunt din nou piese centrale, episod ce nu se 
va putea repeta peste șase luni, ne vorbesc despre necesitatea de a face un pas 
important pe cale diplomatică sau în abordarea problemelor personale. 2 - 8 
februarie 2015 este și o săptămână de comandă însă nu pentru a rupe un lanț, ci 
pentru a consolida puterea și înțelepciunea. 
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Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita ca de 
fiecare dată când suntem într-un impas să încercăm să simplificăm informația, 
lucrurile, limbajul, relația sau abordarea. 

 
Luni, 2 februarie 

Luni  2- 2-2015 11:54     Sun (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Luni  2- 2-2015 14:29     Sun (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Luni  2- 2-2015 16:06   Venus (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Luni  2- 2-2015 19:41    Luna(Can) --> Leo 
 

Daruri. Independența este aducătoare de noroc. Mila creează probleme. 
Indiscreție. Atitudine necuviincioasă față de ceea ce nu este înțeles. Expresivitate. 
Inspirație. Deviație spre un alt drum. Complexitatea impresionează prin 
bunătate. Durerile se sting. Înțelegeri profunde despre ce se întâmplă cu alții. 
Neputința de a înțelege propriul proces de transformare. Un avertisment. Se 
lansează o provocare. Zdruncin în centrele de putere. Schimbările viitorului sunt 
pregătite de pe acum. Se explica prea mult. Risipa este capcana care duce spre 
frică. 

 
Prima zi a săptămânii educației formale și a progresului prin simplitate se 

poate prezenta ca una dintre cele mai dificile zile ale acestei săptămâni. În primul 
rând, prin relația bună pe care Soarele o împlinește cu Axa Dragonului, prin care în 
această parte a anului, se mediază tendința Nodurilor, se activează nevoia de 
independență sau de a combate o constrângere venită prin relații vechi care până 
acuma nu au oferit prea multă satisfacție. Apoi Soarele, în această dispunere 
interesantă cu Axa Dragonului, are de împlinit o relație bună cu Uranus și pentru 
că Uranus se află în semnul de exaltare al Soarelui această expresie la un nivel înalt, 
această ridicare a nivelului prin comunicare, transfer de informație sau atitudine 
orientată împotriva constrângerilor, se soldează cu un rezultat bun. Dacă ziua nu ar 
conține și opoziția lui Venus cu Lilith, adică nu ar scoate în evidență frustrările pe 
care le-am acumulat în ultima lună sau în ultima parte a anului 2014 elementele 
benefice care au venit spre noi în prima zi a săptămânii nu ar avea rol de 
avertisment. Asta înseamnă că în 2 februarie se lansează o provocare, iar această 
provocare vine printr-un zdruncin cu care ne-am mai întâlnit până acum, nu este 
prima dată, dar pe care l-am evaluat greșit. Asta înseamnă că din dorința de a 
savura succesul, satisfacția, bucuria, expansiunea am putea pierde din vedere că nu 
este cazul să ignorăm defectele de caracter. Asta înseamnă ca 2 februarie poate 
deveni un exponent la capitolul gafe monumentale. Pe de o parte, binele care vine 
spre noi acum este unul existențial, se adresează norocului anului 2015, iar, de 
partea cealaltă, opoziția lui Venus cu Luna neagră se referă la inhibiții sau 
constrângeri personale pe care n-am fost în stare să le depășim. 

Venus se află acum în conjuncție cu Neptun și asta înseamnă că preocupările 
pe care le avem acum fac trimitere la acele întâmplări sau la acele persoane care au 
declanșat un val negativ într-un anumit context al anului 2014, dar s-au exprimat 
frumos, atractiv, incitant. De aici și marele balans sau marea contradicție între ce 
suntem și ce facem, între ce simțim și ce spunem. Caracterul acesta neobișnuit ce 
ne-a venit din partea lor în anul anterior nu se mai potrivește prezentului. Dacă 
acum vom încerca să discutăm în aceeași manieră, același persoane, despre aceleași 
lucruri, dacă ne întoarcem la locul faptei, dacă vrem să reluăm anumite întâmplări 
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care au avut anterior un mare grad de satisfacție pentru că la vremea aceea au 
combătut o frustrare ce a fost stinsă atunci, acum, când observa că lucrurile nu se 
mai potrivesc, că prezentul este altfel, oamenii ale să gândească și să simtă diferit 
față de cum era anterior și de aici se poate ajunge la o stare de nervozitate, la un 
neastâmpăr sau la un mare eșec în încercarea de a reedita un succes. 

Dacă până acum combinația aceasta de noroc și ghinion, de rezultat pozitiv și 
eșec nu ne oferă un prea mare ajutor, vom înțelege de fapt la ceea ce se referă ziua 
de 2 februarie doar dacă raportăm totul la mesajul sintetic aferent acestei 
săptămâni. Asta înseamnă că toată această înclinație către bucurii originale sau 
nevoia de a retrăi o satisfacție mai veche impun raportarea la un sistem standard de 
educație, la reguli clare, la un sistem de valori precis și numai prin intermediul 
acestora să se poată explora aceste direcții. Doar prin educație formală, adică acel 
sistem standardizat care cere acumulare periodică de informație și în egală măsură 
verificare periodică, se poate ajunge la un înțeles profund și putem înțelege în ce 
direcție se îndreaptă destinul. 

Medierea destinului de către Soare și, implicit, prietenia sa cu Uranus într-un 
moment de maxim entuziasm nu se referă neapărat la sporirea privilegiilor, nici la 
reeditarea unui trecut, chiar dacă Soarele mediază tendința Nodurilor cu Coada 
Dragonului. Se referă la această nevoie de reinterare, de atenția asupra a ceea ce 
suntem, deci asupra a ceea ce ne-au construit așa cum ne prezentăm în modul 
acesta. Unii ar putea sintetiza toată această prezentare ca o formă de autoanaliză 
însă nici autoanaliza nu poate fi dusă prea departe, nu poate fi extinsă și nici 
generalizată. 2 februarie se oprește doar asupra unor episoade care au combătut o 
frustrare, o nemulțumire sau un eșec în ultima parte a anului 2014 sau în luna 
anterioară. Nu este cazul să mergem foarte departe doar pentru că suntem puși să 
traversăm situațiile acestea cu prieteni vechi, cu oameni pe care îi știm de multe ori 
cu situații care se desfășoară de mult timp. Avem nevoie de puțină înțelepciune 
pentru a face o selecție și a nu transforma frustrarea de acum într-o filosofie 
negativă de viață. Avem nevoie de așa ceva acum. 

Prin urmare, 2 februarie înseamnă ziua în care dăm startul unui proces de 
verificare pe anumite lecții de viață care au avut caracter educativ formal adică s-au 
bazat pe reguli clare și s-au integrat într-un sistem complex. Nu ne referim aici la 
educația practicată în sistemul centralizat, nu facem aici precizări administrative, ci 
doar referiri la dezvoltarea personală. Asta înseamnă cunoaștere de sine aceea 
despre care am tot vorbit în anul anterior și despre care vom vorbi insistent de-a 
lungul acestui an, adică a ceea ce se încadrează într-un sistem formal ce are la bază 
reguli morale clare, reguli de bună conduită, de bun-simț, formule de adresare, 
metode și tehnici de investigație a sufletului sau de control mental. Toate aceste 
lucruri, pentru că fac parte dintr-un sistem clar definit, deși, în acest moment, 
structura socială, aceea care a inițiat pentru prima dată educația formală, nu 
integrează în structurile sale această formă de transformare (morală, spirituală, ci 
doar informațională sau civică), sunt abordate de cei care caută adevărul, de ființele 
care se află într-un proces de rafinare a sufletului, cu mare seriozitate și tocmai de 
aceea obțin și rezultate pe măsură. De această dată lucrurile pe care le-au făcut 
până acum cu titlul de preocupări auxiliare, pasiuni sau chemări ale sufletului, se 
transformă în preocupări centrale. Prin ceea ce ni se întâmplă în ziua de 2 februarie 
avem nevoie să facem o analiză, să privim oamenii prin ceea ce înțelegem, 
observăm sau prin ceea ce se consumă doar acum în prezent. A raporta la situații 
similare din trecut înseamnă a da prea multă putere Lunii negre din Fecioară care i 
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se opune acum lui Venus, deci înseamnă a compromite șansa de a înțelege de ce în 
trecut anumite bariere personale, anumite reziduuri, nu au fost rezolvate. Cu alte 
cuvinte 2 februarie devine o zi de înțelegere, de cunoaștere, de investigare și de 
verificare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrepta gândul către o zona 
înaltă a vibrațiilor universului. Asta înseamnă a ne deschide către Sine, către 
rugăciune, către faptele bune ale ființelor puternice, către scânteia sufletului care 
nu ratează nicio ocazie în a ne aminti pentru ce am venit aici, în această lume. 
Nimeni nu a venit aici în vacanță. Cu toții am venit să ne curățăm ființa, să 
participăm la procesul creației prin a dărui din iubirea pe care am întâlnit-o și pe 
care am crescut-o în suflet. Fiecare face acest lucru cum poate, cum și-a propus, și 
după cum este nevoie acolo unde s-a așezat. 

 
Marți, 3 februarie 

Marti  3- 2-2015  2:53    Luna(Leo) Tri (Sag) Saturn 

Marti  3- 2-2015  7:32    Luna(Leo) Opp [Aqu] Mercury 

Marti  3- 2-2015 12:42    Luna(Leo) Con [Leo] Juno 

Marti  3- 2-2015 21:51    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Marti  3- 2-2015 22:18    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
 

Soluționările cer sacrificiu. Noblețea este adusă în discuție. Se cântăresc 
greșit problemele altora. Preocupări față de stabilitatea comunicațiilor. Timpurile 
aduc avertismente interesante. Apar soluții la problemele lunii ianuarie. 
Etichetare. Asocierile au o notă originală. Se evidențiază o faptă bună. 
Moralitatea este sedusă de holistic. Se copiază un comportament incert. Interes 
față de schimbarea nivelului de trai. 

 
Acum Luna se află în zodia Leu și se poate considera că participă deja la 

formarea fazei de Lună plină împreună cu Soarele ce trece acum prin zodia 
Vărsător. Intrarea Lunii în zodia Leu s-a produs încă din ziua anterioară, iar acum 
va avea de împlinit un număr de cinci unghiuri perfecte cu Saturn, Mercur, Junon 
Uranus și Capul Dragonului. De această dată este rândul Lunii să medieze tendința 
Nodurilor, iar asta înseamnă că dacă am depășit așa cum trebuie predispozițiile 
zilei anterioare, dacă am fost înțelepți și nu am risipit prin comunicare o mare parte 
din experiența de viață sau din energie vom putea primi din jur răspunsuri pozitive, 
ne vom simți susținuți de anturaj sau de persoana spre care ne îndreptăm toată 
atenția. 

Lucrurile însă sunt puțin mai complicate decât par la prima vedere. Faptul că 
astăzi se împlinesc doar unghiuri la care participă Luna nu înseamnă că 
evenimentele de acum sunt trecătoare, lipsite de importanță sau de consistență. Ni 
se va atrage atenția asupra unor elemente personale, pentru că Luna se adresează 
acum în mod special sufletului și dorește să le vorbească oamenilor despre ceea ce 
este important ca structură de rezistență (trigon cu Saturn), ca mod de adresare 
(opoziție cu Mercur), ca țintă pentru următoarea perioadă (sextil cu Capul 
Dragonului) sau despre ceea ce este observat, consultat sau înțeles din relații 
(conjuncția cu Junon).  

Într-un mod cu totul special se desfășoară acum relația sa cu Uranus. Deși 
am fi tentați să integrăm acest trigon în medierea pe care Luna o face Axei 
Dragonului, în primul rând ar trebui să observăm că relația bună pe care Soarele îl 
realizează cu Uranus și care a avut un moment de maximum în ziua anterioară are 
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o experiență mult mai mare, cu forța de impunere mult mai importantă și deci 
acest unghi care s-a împlinit în ziua anterioară dintre Soare și Uranus devine mult 
mai important decât trigonul care se împlinește astăzi între Lună și Uranus. Cu alte 
cuvinte, poziția lui Uranus în această zi trebuie privită doar în raport cu luminariile, 
adică în raport cu această faza de Lună plină ce se va împlini în noaptea de marți 
spre miercuri. Uranus acum nu mediază opoziția luminariilor și din această cauză 
încercarea noastră de a interveni asupra destinului prin elemente neobișnuite, 
libertate de expresie desfășurată dincolo de regulă, metodă, schemă, adică de a face 
totul după cum ne vine și să considerăm că aceasta este inspirație, constituie un 
element orientat împotriva destinului, o forță care corodează încrederea în sine și 
care va reduce succesul spre care tindem și asupra căruia lucrăm de câteva 
săptămâni. Cu alte cuvinte, nota originală a acestei zile trebuie să vină prin 
caracterul holistic, acela de integrare în care să facem anumite lucruri pentru că le-
am gândit și-n zilele anterioare, pentru că am discutat despre ele și altădată, pentru 
că ne-a mai trecut prin minte și altădată să facem așa ceva, nu pentru că dintr-o 
dată simțim nevoia să facem asta acum. Lucrurile acestea care vin spre noi dintr-o 
dată, asupra cărora mintea nu s-a mai orientat sau cu care nu ne-am mai întâlnit 
niciodată au nevoie să fie sedimentate, gândite mai bine, analizate, deci lăsate 
pentru o altă perioadă. 

Acolo unde oamenii acceptă că impulsul de moment are nevoie de segregare 
acolo avem de-a face cu oameni puternici ce vor deveni personaje foarte importante 
în următoarele zile, până la finalul acestei săptămâni. 

Prin urmare, 3 februarie înseamnă ziua în care am putea soluționa 
probleme foarte ample, grave care ne-au tulburat mintea, sufletul sau relațiile în 
ziua anterioară pe baza a ceea ce știm că s-a consumat anterior. Astăzi facem 
asocieri, considerăm că trebuie să abordăm managementul timpului altfel, să 
copiem rezultatele celorlalți sau pur și simplu să ne raportăm la alte standarde. 
Putem face lucrul acesta dacă avem viziune de ansamblu, dacă ceea ce ne vine să 
facem găsește locul într-un sistem de valori clar delimitat. Dacă impulsul rămâne 
doar un simplu impuls și doar pe baza acestuia se ajunge la acțiune, fără o 
explicație, fără o justificare sau fără a fi raportat la un sistem de valori din care să 
înțelegem că este util, folositor sau important pentru viitor, direcțiile acestei zile 
devin destul de păguboase încât să ne amintim cu tristețe peste timp de ziua de 3 
februarie. 

Este important să înțelegem că din cele cinci unghiuri perfecte care se 
împlinesc astăzi se evidențiază o faptă bună. Această faptă bună dacă este încadrată 
într-un sistem de valori va prinde rădăcini și va deveni un exemplu pentru ceilalți 
de care ne vom aminti cu mare plăcere de-a lungul acestui an. În caz contrar 
această faptă bună va rămâne o situație întâmplătoare un impuls de moment. 
Astfel, putem înțelege mult mai clar cât de important este sistemul de valori la care 
să raportăm gândul, sentimentul sau aspirația pe care am putea să le avem în 
această zi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde astăzi cu firea 
doar pentru că avem impresia că ni se oferă multă libertate. Surpriza reprezintă 
doar vârful aisbergului, etapa finală dintr-un demers mult mai amplu despre care 
probabil nu am știut nimic, nu un element despre ale cărui rădăcini nu trebuie să 
știm nimic. Cine alege să vadă surpriza doar prin vârf și nu prin întreaga 
construcție va avea o zi tulburată. 
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Miercuri, 4 februarie 
Miercuri  4- 2-2015  1:09     Sun (Aqu) Opp (Leo) Luna(Full Moon) 

Miercuri  4- 2-2015  7:32    Luna(Leo) Con [Leo] Jupiter 
 

Căldură intensă. Emoțiile ard din cauza dorinței de a susține puterea. Este 
zdruncinat un drept. Grupurile nu mai cred în speranța relansării. Se pierde un 
privilegiu. Sunt dezvăluite mișcări de culisă. Extensie maximă. Se lucrează cu 
valori ce nu sunt cunoscute în totalitate. Nu se poate deduce finalul demersurilor. 
Neclaritatea este la fel de intensă ca transparența. Distrugerile apar atunci când 
este luat totul în sens personal. Consum intens. 

 
Deși pe unghiuri de genul acesta mulți vor avea impresia că totul este permis, 

Luna plină care se împlinește astăzi și care îl implică și pe Jupiter retrograd în 
schema sa de acțiune vizează în primul rând o formă de revendicare ce se va întinde 
mult prea departe, chiar spre o zonă periculoasă. Asta înseamnă că sunt dezvăluite 
anumite situații de culise, gânduri ascunse ori intenții care din diverse motive nu 
au fost până acum împărtășite. Înțelegem de aici că Luna plină din 4 februarie nu 
ne oferă energie, așa cum am văzut că se întâmplă în general pe faza de Lună plină, 
ci ne consumă intens, ridicând standardul emoțiilor sau lansând față de cei din jur 
prea multe pretenții. Asta înseamnă că acest consum are o justificare, are o 
explicație și, în încercarea oamenilor de a înțelege ceea ce se întâmplă cu celălalt, 
survine prima discrepanță, prima mare problemă a acestei săptămâni: 
neînțelegerea. 

Discrepanța aceasta va fi în primul rând dată de faptul că fiecare dintre cei 
care participă la acest dialog complicat crede că are dreptate. Fiecare va dori să-și 
impună dreptatea sa pentru că nu degeaba Jupiter se află acum în această schemă 
de acțiune a Lunii pline. Din nefericire, retrogradarea lui Jupiter le vorbește 
oamenilor despre o dreptate susținută pe resentimente, pe ceea ce nu au putut 
primi sau au refuzat să accepte să înțeleagă, să integreze sau să facă în trecut. Ceea 
ce se întâmplă acum pe faza de Lună plină, raportat la problemele destinului, adică 
la acea formă de dreptate pe care oamenii o invocă pentru a se împăca mai bine cu 
viețile lor sau pentru a trăi mai bine nu poate remedia o problemă pe termen lung, 
nu poate soluționa niciun fel de complicații existențiale, ci doar aduce o satisfacție 
de moment sau o clarificare asupra căreia va fi nevoie să revină și pe viitor, adică în 
următoarele două săptămâni cât a mai rămas din acest ciclu lunar. Asta înseamnă 
că retrogradarea lui Jupiter ascunde acum adevăratele motive și că, în realitate, se 
lucrează cu valori ce nu sunt cunoscute în totalitate. 

Dacă nu renunțăm la sistemul de valori, vom înțelege că mesajul personal are 
nevoie de interacțiune de raportare la părerile celorlalți sau poate chiar la sistemul 
în sine pentru a fi clarificat sau pentru ca unele din situațiile ce le conține să se 
preschimbe. Apelul la simplitate ne garantează în această zi și, implicit, în această 
săptămână, progresul. 

Dacă se adâncesc prea mult în probleme pe care nu le înțeleg oamenii își dau 
seama că se învârt în jurul cozii și tot azi tensiunea pe care nu și-o pot rezolva, 
pentru că nu vor să se raporteze la un sistem de valori sau la părerile celorlalți, se 
amplifică și îi consumă din interior. Asta înseamnă că pot apărea explozii 
temperamentale, hotărâri proaste luate ca o continuare a unor hotărâri incomplete 
adoptate în anul anterior sau renunțarea la un drept ori la un privilegiu. 
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Prin urmare, 4 februarie ne aduce în fața unor gânduri intense, acelea care 
sunt trăită prin suflet, prin valorile sufletești, dar și prin mecanismele pe care le-am 
încadrat în zona educației. Astăzi suntem încurajați să ne exprimăm, să ne spunem 
punctul de vedere, să-i convingem pe toți cei din jur cum gândim de ce gândim în 
felul acesta și până unde putem merge cu aceste atitudini și să considerăm că toată 
această extensie morală trebuie însușită și de ceilalți. Prea multă mândrie, prea 
mult orgoliu sau prea mult egoism pentru o singură zi ar putea să ne ducă la 
intensificarea zonei negative din relații sau să nu ne mai înțelegem cu cei din jur pe 
motiv că nu am explicat clar un proiect, nu am exprimat tot ceea ce am gândit sau 
nu am vrut să-i facem pe ceilalți părtași la acest proces de analiză. Nu trebuie să 
uităm că în această prezentare pe care o abordăm aici în analizele săptămânale 
educația formală din punct de vedere spiritual urmărește însușirea unei discipline 
de viață în care relația cu celălalt să fie abordată cu maximă sinceritate. Sinceritatea 
în această zi devine simplitate și acolo unde există simplitate oamenii se înțeleg de 
la sine. Cu alte cuvinte, avem nevoie să considerăm că împreună cu cei cu care 
interacționăm astăzi formăm un nucleu și acel nucleu va primi o energie sporită din 
partea acestui magnetism astral. Dacă fragmentăm totul atât în ceea ce privesc 
relațiile cu ceilalți, dar și în relația cu sine atunci magnetismul astral va activa doar 
o parte din ceea ce se află acum în balans. De aici și marea discrepanță între eu și 
celălalt, între mesajul personal și ceea ce ar trebui să vină din exterior. Acolo unde 
există unitate va exista și putere. Acolo unde vom considera că doar o parte din 
acest balans are dreptate, acolo nu există putere, ci doar reacțiune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântării faptele gândurile 
emoțiile ca și cum le-am trăi în grup. Poate, unora, li se pare hilară ipostaza ca, spre 
exemplu, încă de dimineață, de când ne trezim, să pornim cu gândul "Uite ne-am 
trezit", „Acum mâncăm" ș.a.m.d., chiar dacă toate aceste lucruri sunt făcute de unul 
singur. A gândi că totul este realizat în grup înseamnă a avea acces la o mare 
putere. 

 
Joi, 5 februarie 

Joi  5- 2-2015  7:46    Luna(Leo) --> Virgo 

Joi  5- 2-2015 14:04 Mercury [Aqu] Sex (Sag) Saturn 

Joi  5- 2-2015 15:27    Luna(Vir) Squ (Sag) Saturn 

Joi  5- 2-2015 20:56    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 

Joi  5- 2-2015 23:32    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 
 

Schimbarea raportului de forțe inspiră nesiguranță. Jumătățile de măsură 
au efect tămăduitor. Reducerile sunt plăcute. Diminuarea forței este adoptată din 
considerente practice. Păcatul este iubit. Se dă vina pe societate. A trăi în 
comunitate este o provocare. Vinovatul fără vină cere dreptul la replică. Se pierd 
informații importante. Elementele incomplete sunt încurajate să se ridice. 
Regulile doar par noi. Uitarea selectivă nu mai are același gust. 

 
Mercur retrograd se va afla astăzi într-o relație bună cu Saturn și se va 

încerca punerea în aplicare a unor soluții neobișnuite. În primul rând, 
retrogradarea acestei planete prin zodia Vărsător încearcă, pe cât permite contextul 
general de-acum, să reducă anumite impulsuri și să acorde mai mult credit ideilor, 
idealurilor foarte înalte sau aspirațiilor neobișnuite. Prin reducerea unor emoții ca 
urmare a mersului retrograd al planetei Mercur și prin lansarea unei invitații spre 
disciplină, ca urmare a sextilului împlinit între Mercur și Saturn, ziua îi va 
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transforma pe oameni în vinovați fără vină. Acest lucru se va consuma doar în 
prima parte a zilei când Luna, numai ce a intrat în zodia Fecioară, se va afla în 
fereastra conjuncției cu Lună neagră, ci și pentru că în a doua parte a zilei va avea 
de înfruntat planeta Saturn, într-un careu și planeta Neptun într-o opoziție. Abia 
seara, cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, se va împlini și conjuncția 
perfectă dintre Lună și Luna Neagră. Când acest eveniment astral se va consuma 
deja oamenii știu cam care a fost mesajul de-acum și nu vor mai fi surprinși în fața 
evenimentelor care se bazează pe acestea. 

Cu alte cuvinte schema de lucru, cea care se aplică în această zi, le va vorbi 
oamenilor despre păcate, despre greșeli, despre o forță îndreptată împotriva lor sau 
despre mesaje răstălmăcite, informații eronate care îi întorc pe oameni din drum și 
le arată că nu au progresat în ultimele săptămâni. Este posibil ca tot ceea ce am 
experimentat sau analizate la începutul săptămânii până acum să fie încadrat greșit 
s-au anulat. Mercur retrograd are această putere acum asupra oamenilor și pentru 
că primește susținere și din partea planetei Saturn se va folosi de reguli, scheme, 
sau sistem de valori pentru a se impune. 

Relația bună dintre Mercur și Saturn le vorbește oamenilor despre disciplină 
puterea de a observa mai ușor, despre introspecție, analiză, posibilitatea de a 
asculta un demers sau capacitate sporită de memorare, dar și de posibilitatea de a 
acumula multe informații într-un timp foarte scurt sau de a le selecta pe acestea 
după nevoile personale. Dacă Mercur nu ar fi fost retrogradat relația aceasta ar fi 
contribuit la cunoaștere de sine, la aprofundarea unor idealuri sau la implicarea în 
activități sociale menite să ajute, să susțină ori să rezolve. Retrogradarea lui Mercur 
arată că educația formală are și neajunsuri și că verificările nu sunt plăcute. Atunci 
când un om este pus în fața unei verificări, în fața unui examen este întrebat și 
despre ceea ce nu știe și despre ceea ce nu-i face plăcere să vorbească, cu alte 
cuvinte investigarea trecutului, mesajul principal ce vine acum din retrogradarea 
lui Mercur, vizează relația proastă a individului cu societatea în zonele cele mai 
ciudate, neobișnuite sau care îl sperie cel mai mult. 

Prin urmare, 5 februarie este o zi în care evenimentele nu mai pot fi 
controlate așa cum suntem obișnuiți. Relația bună dintre Mercur și Saturn arată, 
culmea, control, siguranță sau disciplină, dar prin retrogradare Mercur va face apel 
la acele situații, întâmplări sau evenimente doar pentru a evidenția efectul negativ 
pe care îl au asupra individului. Pentru că ne simțim siguri pe sine avem impresia 
că putem deschide din nou un subiect delicat, ne putem implica din nou în 
demersuri periculoase, riscante sau neobișnuite sau putem face față unei înfruntări. 
Vom vedea că nu privirea spre trecut ne tulbură foarte mult, cât mai ales 
fragilitatea unui sistem afectiv nematurizat încă ne dea bătăi de cap și ne face să 
disprețuim și mai mult o anumită zonă a societății sau poate chiar societatea în 
ansamblu și ne spune că anumite probleme de comunicare pe care le avem cu cei 
din jur, cu cei dragi nu vor fi rezolvate niciodată. Nu este cazul acum să fim atât de 
categoric și să spunem că niciodată problemele vizibile astăzi nu vor fi rezolvate. 
Mercur își va încheia cât de curând mersul retrograd și lucrurile în acest segment 
vor intra în normalitate. 

Putem rămâne cu achiziții benefice după această zi doar dacă nu luăm în 
sens personal și ne consumăm cea mai mare parte din energie pentru observație. 
Putem astăzi constata că limbajul celor din jur nu s-a modificat și preocupările lor 
sunt aceleași, iar transformarea de care au vorbit este doar o poveste frumoasă. 
Dacă lângă aceste observații nu punem astăzi informația care ne spune cât de mult 
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am consumat pentru ca aceste lucruri să se schimbe, ne va fi foarte bine. Unii vor 
considera că acesta este un compromis. Poate este, nimeni nu poate știi concret ce 
este mai bine pentru celălalt, ci cel mult poate avea păreri despre bine și despre rău. 
Tocmai de aceea pe Mercur retrograd este indicat să fim prudenți cu judecățile de 
felul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de stările 
sufletești. Sus să avem inimile de fiecare dată când gândul încearcă să ne convingă 
că ne ducem viața prin cotloanele săpate în pământ. Lumina spiritului, în situații de 
genul acesta, ne poate face viața frumoasă. 

 
Vineri, 6 februarie 

Vineri  6- 2-2015  8:02    Luna(Vir) Opp (Pis) Venus 

Vineri  6- 2-2015 12:57    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

Vineri  6- 2-2015 15:11    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Vineri  6- 2-2015 20:19     Sun (Aqu) Opp [Leo] Jupiter 
 

Este dezavuat un drept. Lipsa de dreptate lasă impresia de libertate. 
Calitatea informațiilor obosește. Obsesiile trecutului sunt confirmate. Este 
stabilită o prioritate. Reprezentantul capătă drepturi prea mari. Jurăminte false. 
Abuzul de putere este disimulat. Curajul spiritual rupe lanțurile ignoranței. 
Puterea lui Eu lasă totul în balans. Se atentează la dreptul celorlalți de a trăi cum 
doresc. Adevăratele intenții sunt dezvăluite. Este curtat un bine otrăvitor. Frauda 
va fi ascunsă o vreme. 

 
Pe unii educația ii face puternici. Alții consideră că fiecare informație pe care 

o acumulează reprezintă o dovadă în plus a faptului că au de lucru sau că trebuie să 
se schimbe. Luna se află acum în a doua zi de Fecioară (Luna în Fecioară) și 
mesajul său reprezintă de fapt o invitație la modestie, purificare, măsură. Pentru că 
Luna neagră se află acolo de ceva timp acestea sunt elementele cele mai dificile pe 
care nu le putem face la modul general, dar nici acum. 

Pe 6 februarie Soarele și Jupiter trec prin faza de opoziție și se va lucra astăzi 
cu informația la un alt nivel. În primul rând, mulți vor considera că au în jurul lor 
numai oameni neserioși și că atunci când vine vorba despre sentimente aceștia trec 
pe un plan inferior, mint foarte ușor sau joacă teatru. Apoi, pornind de la ceea ce 
observă în prezent, fac o călătorie în trecut și își dau seama că aceste persoane nu s-
a schimbat, ci așa s-au purtat întotdeauna. Apoi în a treia etapă încearcă să își 
reprezinte diferite ipostaze în care au încercat să le modifice acestor persoane 
comportamentul. Indiferent de situație, concluzia este una în defavoarea 
individului și, pentru că Jupiter se află acum în mers retrograd, oamenii aceștia se 
simt îndreptățiți să își ceară drepturile. Cer să fie băgați în seama, ridică tonul ca să 
aibă foarte clar senzația că sunt auziți sau încearcă să își impună prin atitudine ori 
prin explicații abundente punctul de vedere. 

Opoziția Soarelui cu Jupiter de pe axa Leu-Vărsător încearcă acum să ne 
atrag atenția asupra unor probleme care nu sunt de actualitate și nici nu trebuie 
băgate în seamă pe cât de tare strigă. Adevăratele probleme sunt cele legate de 
frică, neputința de a avea o viziune de ansamblu, abordarea serviciului, ajutorului, 
a iertării sau a purificării dintr-o perspectivă personală și îndrăzneață. Cu alte 
cuvinte dacă cerem să se facă dreptate și prin această dreptate dorim să acuzăm pe 
cineva din exterior nu facem decât să ne depărtăm de adevărata soluție. 
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Prin urmare, 6 februarie este o zi în care ne întâlnim cu adevăratele dovezi 
ale educației formale cele pe care le-am abordat din punct de vedere spiritual 
(acestea sunt cele care ne interesează aici) de-a lungul ultimelor perioade ale vieții. 
Este posibil ca unii să se mire deoarece opoziția Soare-Jupiter apare în fiecare an. 
Nu se întâmplă însă ca în fiecare an, când Soarele și Jupiter se află în opoziție, să se 
consume o relație atât de caustică, atât de periculoasă între Luna Neagră și grupul 
de planete din zodia Pești. Asta înseamnă că nevoia de dreptate primește acum o 
lovitură dură. Este nevoie să aplecăm fruntea, să spunem “Iartă-mă!”, să ne gândim 
că, poate, absența dreptății din trecut a fost un privilegiu pe care l-am primit din 
partea universului, din partea destinului pentru a fi protejați și nu să ne consumăm 
energia în demersuri ce ar fi putut să ne ducă la rândul lor pe căi greșite. Acum 
trebuie să dovedim că am înțeles corect ceea ce ni s-a întâmplat și să ne ocupăm de 
etapa următoare. Dacă în trecut am fost ajutați fiind îmbrânciți, marginalizați, 
adică încurajați să iertăm, că aceasta este o stare nobilă, acum trebuie să facem 
dovada faptului că experiența trecuta a fost reală. 

Acesta este mecanismul care se așază în spatele ungherul orice se împlinesc 
astăzi. La nivel comun ziua aduce un ton ridicat, nevoia de a vorbi peste celălalt, 
ușurința de a critica și puterea de a extrage din toate aceste evenimente ceva care să 
avantajeze experiența proprie. La sfârșitul zilei sau, mai exact, la finalul acestei 
săptămâni vom vedea că dacă evenimentele de acum nu se sprijină pe o experiență 
morală, spirituală, profund sufletească ce a început cu ani în urma ne-am pierdut 
timpul de pomană și am consumat în zadar o mare cantitate de energie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la ceea ce ne 
face să suferim. În general, oamenii refuză să se gândească la ceea ce le provoacă 
suferință. Durerea este un semn că o problemă este activă și trebuie soluționată. 
Prin ecuația astral aferentă acestei zile este indicat să căutăm o vina. Astăzi nu 
aflăm de problemă, ci de soluție. Doar atât. 

 
Sâmbătă, 7 februarie 

Sambata  7- 2-2015  0:09    Luna(Vir) Opp (Pis) Mars 

Sambata  7- 2-2015 20:43    Luna(Vir) --> Libra 
 

Constrângerile sunt privite ca deviații de la normalitate. Înțelegerea devine 
sluga imperfecțiunilor. Este cântărit un drept care nu avantajează pe nimeni. 
Lovește și fugi! Ceea ce ridică a obținut puterea prin colectarea a aceea ce alții 
considerau incomplet. Încrederea în lumina spiritului eliberează. 

 
Astăzi Luna își încheie tranzitul sau prin zodia Fecioară nu înainte de a 

împlini în noaptea de vineri spre sâmbătă opoziție cu Marte. Apoi toată ziua va fi în 
perioada fără direcție și din această cauză vom avea impresia că multe lucruri s-au 
rezolvat, ca lăsăm în urma o perioadă de efort, de analiză, de agitație una în care 
ne-am preocupat să ne comportăm într-un anumit fel sau să răscolim probleme 
care, în general, nu au soluție. 

De regulă, pasionații de astrologie se sperie atunci când Luna se află în acest 
interval denumit generic Perioada fără direcție, iar asta pentru că în manualele de 
astrologie este prezentată ca o zonă care nu susține acțiunile exterioare și care nu 
încurajează exprimarea de niciun fel. Este ridicol să ne speriem de o astfel de 
perioadă mai ales că atunci când Luna este foarte activă, când se află într-o relație 
bună cu Saturn, cu Soarele sau, ca în această perioadă, cu Uranus, oamenii se plâng 
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că au prea multă energie și, în loc să ajungă la situații care să însemne mari reușite, 
se ceartă, se acuză și își distrug prieteniile fragile. Însă magnetismul astral nu ține 
cont de toate aceste lucruri și din această cauză maniera în care alternează perioada 
activă cu perioadă mai puțin activ îi cere pasionatului de științe ezoterice să lucreze 
pe mai multe nivele, să se adapteze acestui îndemn și să nu piardă din vedere că a 
trăi frumos înseamnă a da curs îndemnului pe care ni l-a făcut Iisus: “Dați deci 
Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui 
Dumnezeu.” (Matei 22:21) 

Practic, despre asta este vorba de-a lungul acestei zile în care ne gândim, 
analizăm, tragem concluzii și cei care se grăbesc vor vedea că nu rămâne nimic 
după ei. Constrângerile, în această zi, vor fi privite ca o deviație de la normalitate și 
întreaga perioadă pe care ar fi trebuit să o folosim pentru interiorizare, meditație, 
progres o folosim pentru a acuza din nou sau a pune la îndoială bunele intenții ale 
celorlalți doar pentru că avem probleme cu înțelegerea. 

Prin urmare, 7 februarie este o zi de liniște sufletească. Cu toate că în 
această perioadă și Mercur și Jupiter se află în continuare în mers retrograd multe 
din valorile personale vor fi orientate, ca și în ultimele zile, către anumite episoade 
ce s-au consumat în luna ianuarie sau în ultima parte a anului anterior. De această 
dată nu le vom mai privi pe acestea cu atât de mult resentiment, cu atât de multă 
agresivitate pentru că Perioada fără direcție a Lunii ne îndeamnă să le interiorizăm 
și pe măsura puterii personale să le iertăm. În mod firesc ar trebui astăzi să 
ajungem la concluzia că nu avem dușmani, ci oameni care au greșit împreună cu 
noi, nu avem în jur ființe fățarnice, ci persoane care nu au găsit încă mijlocul prin 
care să spună des adevărul, nu avem în preajmă ființe cărora să le rezolvăm 
problemele, ci oameni care ne ajută să ne testăm tăria de caracter și să ne punem 
mai bine în valoare. 

Gândind în felul acesta, mulți ajung la concluzii surprinzătoare, adică văd 
chipul întunecat pe care l-au purtat în ultimele săptămâni și poate, dacă sunt mai 
sensibili, se vor rușina. Luna în Fecioară îi îndeamnă să se rușineze apoi, seara 
târziu, când va trece în Balanță îi va ajuta pe aceștia să renunțe și la rușine. Toate 
acestea sunt reziduuri pe care trebuie să le lăsăm în urmă. Nu putem zbura cu 
greutăți legate de picioare. Este indicat să le lăsăm pe acestea pe pământ, pentru că 
din pământ le-am făcut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa astăzi sufletul în voia 
magnetismului astral. Noaptea de vineri spre sâmbătă poate fi puțin agitată pentru 
că Luna i se opune lui Marte, dar toată ziua când ar trebui să fim conștienți de ceea 
ce gândim, simțim și facem să o rezervăm meditației. A trimite gândul către 
interior înseamnă a ne fixa. 

 



Săptămâna 2 - 8 februarie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 29 ianuarie 2015, ora 7:06 

Duminică, 8 februarie 
Duminica  8- 2-2015  1:07    Luna(Lib) Tri [Aqu] Mercury 

Duminica  8- 2-2015  4:43    Luna(Lib) Sex (Sag) Saturn 

Duminica  8- 2-2015  7:53   Venus (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Duminica  8- 2-2015 11:39    Luna(Lib) Sex [Leo] Juno 

Duminica  8- 2-2015 22:49    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 
 

Repararea relațiilor depreciate. Visul de a schimba lumea capătă contur 
evident. Conținutul faptelor este cântărit după închipuiri. Evaluarea 
rafinamentului propriul stimulează creativitatea. Sunt evitate reacțiile dure. Se 
caută câștigul mare. Iertarea este semnul unei abordări diplomatice. Patimile 
scad în intensitate. Atracție față de principii plăcute. Dinamica socială are o 
amploare ce nu permite anticiparea etapelor următoare. Abundența vine din 
interior. Comanda nu este lipsită de regret. 

 
Ultima zi a săptămânii s-ar putea să ne aducă în centrul atenției aspirații pe 

care le-am lăsat în părăsire la începutul anului. Prin faptul că Luna a intrat în 
Balanță în seara zilei anterioare ne plasează într-o zonă a dinamismului, curajului 
și a exprimării dinamice. Este posibil ca unii să-și rezerve noaptea de sâmbătă spre 
duminică practicând diferite activități sau pur și simplu nefăcând nimic. Nesomnul 
nopții de sâmbătă spre duminică va fi destul de important în activitățile rezervate 
zilei de 8 februarie. Pentru că Luna trece printr-un trigon cu Mercur chiar în 
noaptea de sâmbătă spre duminică motivațiile pentru care unii aleg să nu doarmă 
sau să se lase tulburați de gânduri sunt chiar cele de la începutul anului. Deși am 
intrat la modul foarte concret în vibrațiile specifice anului 2015, conținutul faptelor 
încă nu este bine evaluat dar ceea ce putem vedea, înțelege sau constata va fi acum 
cântărit cu insistență. Chiar în dimineața acestei zile imediat ce Luna și-a încheiat 
unghiul pozitiv cu Saturn, Venus și Pluton își definitivează sextilul pe care-l 
formează de ceva vreme. Cu Venus din Pești foarte aproape de Chiron și cu Pluton 
din Capricorn aflat încă în fereastra careului cu Uranus despre care știm că are 
acum un cuvânt important de spus în direcția destinului (conjuncție cu Coada 
Dragonului) această relație pozitivă se transpune prin descoperirea unor chipuri 
false. Aceste chipuri false sunt descoperite prin investigație. Unii, dintr-o dată, își 
aduc aminte de conversații mai vechi și acum le văd altfel, mult mai lucid mai atent. 
Ajung imediat la o concluzie negativă pentru că întregul context în care s-a 
consumat episodul pe care și-l amintesc este unul dur, agresiv. Noi, pentru că 
studiem astrologia, știm că nu este cazul să ne pierdem acum cu firea. Acest context 
agresiv dacă este susținut de Pluton și Uranus atunci are rădăcini vechi de câțiva 
ani. Dacă este susținut de conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului atunci vine 
din a doua parte a anului 2014. Indiferent de sursa sa sextilul lui Venus cu Pluton 
nu are de ce să facă o selecție negativă a acestora decât dacă persoana respectivă 
are o mare satisfacție văzându-i pe ceilalți suferind sau trăind în întuneric. Toți 
ceilalți în fața unui asemenea moment își găsesc o vină comună cu cei vizați. Asta 
înseamnă că relația justițiară dintre Soare și Jupiter, cea care s-a consumat la grad 
perfect în ziua de vineri, 6 februarie, se transpune acum printr-un pact. O 
înțelegere neobișnuită vine să acopere o rană. Dacă cel puțin o persoană dintre cei 
care participă la acest episod social are gânduri ascunse sau a arătat până acum că a 
selectat doar evenimente negative ori că se bucură atunci când cineva este strivit cu 
bocancul, înțelegerea, armistițiul sau pactul de acum acoperă o rană care în timp se 
va infecta. 
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De asemenea, ultimul eveniment al acestei zile îl reprezintă conjuncția Lunii 
cu Capul Dragonului ceea ce înseamnă inițierea unui nou ciclu draconitic. Ceea ce 
se întâmpla acum are însă o mare importanță pentru evenimentele ce vor veni spre 
noi de-a lungul acestui an, dar, în special, în următoarele șase luni. Acum când 
Luna se afla în conjuncție cu Capul Dragonului și în opoziție cu Uranus Soarele va 
media toată această ecuație astrală și va arăta că nu degeaba în zilele anterioare a 
combătut prostul obicei, aroganța, egoismul sau prostia. Acum avem idei despre 
cum trebuie soluționată o problemă sau cum trebuie abordată o relație mai dificila. 
Deși totul va părea un vis, deși ideea sau demersul de acum va apărea fantezist 
schema sa de acțiune are o perspectivă de aproximativ șase luni de zile. Peste 
jumătate de an, când soarele se va afla din nou într-o relație de sextil/trigon cu Axa 
Dragonului, mediind tendința Nodurilor, Uranus nu se va mai afla într-o conjuncție 
cu Coada Dragonului deci soluțiile de atunci vor avea doar conotații de moment sau 
vor face referire la alte proiecte. Acum totul se leagă, și ideea cu acțiunea, dar și 
ajutorul celorlalți cu nevoia personală. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii are o mare însemnătate, un mare 
curaj și o mare deschidere către un progres despre care știm, prin mesajul specific 
fiecărei zile ale săptămânii, că se atinge prin simplitate și prin apel la educația 
formală. Atunci când vine vorba de cercetare spirituală mulți consideră că educația 
formală nu-și are rostul. Ezoterismul lucrează cu simboluri, urmărește etape de 
inițiere și cere adeptului să acumuleze informații în mod gradat. Dacă există 
disciplină, verificări periodice și un profesor care să se ocupe de toate acestea 
atunci avem o educație formală. 

8 februarie face trimitere la toate acestea încercând să vină cu soluții la 
probleme foarte mari, poate chiar cele de la începutul anului și pentru care, până 
acum, oamenii nu au găsit soluții. Acum soluția vine prin spirit justițiar, prin 
ușurința de a impune celuilalt un punct de vedere propriu care, poate, este bun sau 
prin pact, înțelegere, armistițiu. 

În egală măsură este și o zi de maximă importanță care aduce analize 
greoaie, informări despre care trebuie să ne pronunțăm în timp rapid sau un plan 
foarte îndrăzneț ce ar putea să inspire teamă. Secretele dezvăluite care-și au 
originea în aceste evenimente aduc în mod indubitabil soluții interesante. Atracția 
către lucrurile profunde, deschiderea către valori importante menite să transforme 
ființa și să o pregătească pentru ceea ce va veni în a doua parte a anului urmărește 
să folosească energii speciale așa cum este iertarea, acceptarea părerii celuilalt, 
toleranța, disciplina. Prin faptul că Venus se afla acum într-o relație bună cu Pluton 
toate aceste evenimente vor avea o componenta ce se va regăsi peste tot. Este vorba 
de satisfacție. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că dincolo de această 
satisfacție există o motivație sau un mecanism menit să o susțină. Tocmai de aceea 
nu este indicat să ne ghidăm astăzi doar după ceea ce ne hrănește gradul de 
satisfacție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta astăzi că anumite 
principii trebuie remodelate. Oamenii cu principii rigide se transformă în pietre ce 
se modelează foarte greu sau deloc. Dacă aceste pietre consideră că această calitate 
a lor, numită îndârjire sau încrâncenare sau rigiditate, este un privilegiu de care se 
va bucura un sculptor priceput atunci sunt invitate să se așeze deoparte și să 
aștepte până când se va naște un sculptor priceput să le modeleze. Deocamdată nu 
știm nimic despre asta. 
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9 - 15 februarie 2015 este săptămâna secretelor impuse. Acest interval pe care 
îl analizăm nu se remarca la capitolul evenimente astrale, ci aduce câteva puncte 
importante pe care suntem invitați să le valorificăm cu înțelepciune, cu măsură, în 
așa fel încât, puține cum sunt, acestea să nu devină exponate la capitolul “Așa nu!”. 

Chiar din prima zi a acestei săptămâni Venus se va afla într-o conjuncție cu 
Chiron și oamenii se vor simți îndemnați să privească dincolo de aparențe, să caute 
mijloace noi de vindecare și să ajung la concluzia că nu pot obține lucrul acesta 
decât prin împărtășire, prin comuniune, decât dacă participă la un proces de 
vindecare socială. Acesta va fi practic și momentul în care își vor curăța sufletul și 
nefiind pregătiți să rămână așa curați, imaculați, în lumina soarelui, vor căuta alte 
secrete pe care să le așeze la loc. Săptămâna însă are o altă direcție. Secretele 
impuse de ceilalți vin prin participarea la evenimente comune. Oamenii nu se simt 
bine dacă le sunt cunoscute anumite gânduri, intenții sau proiecte pe care nu 
doresc să le facă publice. Atunci când acest lucru se produce ca o necesitate de fapt, 
atunci când din neatenție pozitivă, adică slăbind încordarea sau încrâncenarea, 
aceștia își dau seama că aceste secrete nu sunt altceva decât niște invenții, niște 
energii reziduale pe care trebuie să le lase în urmă, se tem ca nu cumva golul lăsat 
în urmă, greutatea redusa a destinului, să nu însemne o altă slăbiciune. De aceea, 
lăsând în urmă o greutate vor căuta cu disperare să pună la loc altceva similar. Este 
adevărat, pentru că acest interval pornește cu conjuncția dintre Venus și Chiron, 
ceea ce se pune în loc este de pe un alt nivel, mult mai bun, mult mai rafinat și mai 
simplu. Dacă însă i se impune acestuia aceleași reguli de comportare, oricât de bun 
ar fi, până la urmă se va transforma tot într-un gunoi. 

Un alt eveniment important al acestei săptămâni este dat de revenirea lui 
Mercur la mersul direct după o perioadă de trei săptămâni de retrogradare. Până 
acum am abordat problemele sociale cu mai multă rațiune ori în absența unui 
sentiment ce ar fi trebuit să-l folosim ca factor de reglare. În absența sa, dacă acest 
sentiment era greoi, apăsător sau încărcat de reziduuri, oameni au constatat că în 
ultimele săptămâni au atins adevărate performanțe. Totuși, pentru că studiem 
astrologia, știm că performanțele pe Mercur retrograd sunt baloane de săpun ori 
elemente care au nevoie de un alt schelet pentru a supraviețui. Deci revenirea lui 
Mercur la mersul direct reprezintă un moment dur de conștientizare când ne 
întoarcem la ceea ce gândeam, simțeam sau intenționam acum trei săptămâni. 

Așadar, revenirea lui Mercur la mersul direct nu va produce efecte doar 
asupra zilei de 11 februarie, ci asupra întregii săptămâni având o coloratură aparte 
și impunând mesajului sintetic aplicat acestei săptămâni o notă credibilă. Cu alte 
cuvinte, oamenii vor fi convinși că ceea ce au curățat nu trebuie să rămân așa, iar de 
acest lucru, în mare parte, este vinovat tranzitul oscilant, adică înainte-înapoi, al lui 
Mercur. 

Pentru a depăși acest moment complicat, pentru a nu ne lăsa pradă unor 
fluctuații de moment și a merge mai departe cu mintea celui rătăcit, să intrăm, încă 
din dimineața zilei de 9 februarie, cu un etalon clar, cu o regulă înțeleaptă, cu 
dragoste față de oameni, căutând simplitatea și bunul simț. Având aceste repere tot 
timpul înaintea ochilor ipostazele oscilante ale acestei săptămâni care ne îndeamnă 
să căutăm, nu doar secrete cu care să umplem ceea ce credem că este gol, dar să 
căutăm și torționarii sau Micii Tirani, doar pentru că nu suntem obișnuiți să trăim 
fără ei. De aici și caracterul cu totul neobișnuit al acestei săptămâni chiar dacă nu 
se remarca la capitolul unghiuri astrale. 
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Recomandarea pentru acest interval este aceea de a medita asupra zborului. 
Zborul, ca metaforă a evoluției spirituale, are nevoie, de asemenea, de calea de 
mijloc. Sus vânturile sunt prea puternice, jos pericolele sunt prea mari. Având în 
fața ochilor regulile puterii binelui vom ști să zburam pe calea de mijloc. 

 
Luni, 9 februarie 

Luni  9- 2-2015  0:13    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

Luni  9- 2-2015  2:00    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 

Luni  9- 2-2015  7:02   Venus (Pis) Con (Pis) Chiron 

Luni  9- 2-2015  7:42    Luna(Lib) Sex [Leo] Jupiter 

Luni  9- 2-2015 13:55     Sun (Aqu) Tri (Lib) Moon 
 

Vindecare. Sunt selectate exemplele celor care și-au depășit bariere 
importante. Injustițiile sunt inventariate. Soluțiile sunt consemnate și gradul lor 
de aplicare îi împarte pe oameni în mai multe categorii. Ceea ce este puternic este 
ascuns dincolo de un obstacol. Noutatea spusă inflamează. Deschiderile spre 
grup, societate reprezintă o mare aventură. Se caută adevărul care să se sprijine 
pe prezent. Sunt construite noi standarde. Criteriile de evaluare a lumii fac apel la 
o moralitate agresată de luna anterioară. Semnul de progres vine prin studiu, 
prin selecție. 

 
Începem această săptămână a secretelor impuse, adică a contracțiilor, prin 

traversarea unui unghi destul de interesant pentru ceea ce va veni spre noi în aceste 
șapte zile. Este vorba despre conjuncția lui Venus cu Chiron și mai ales despre 
relația pe care Luna o definitivează cu Uranus. Aceste două elemente primesc o 
susținere din partea altor trei unghiuri la care participă Luna: careu cu Pluton, 
sextil cu Jupiter și trigon cu Soarele. 

Ecuația astrală aferentă zilei de 9 februarie ne va vorbi despre vindecare. 
Vindecare astăzi are un chip ciudat. Ea cere exemple de bune practici, adică o 
anumită experiență de viață, un consens între păcat și virtute, o asociere între 
incertitudine și moralitate. Venus din Pești le vorbește oamenilor despre 
necesitatea de a ierta, iar Chiron le tot povestește despre cât de frumos este peisajul 
văzut de sus, adică despre viziunea de ansamblu. Asta ar putea însemna și 
deschiderea față de grup, față de societate sau față de o mare aventură în care am 
pornit încă de la începutul anului, aceea în care să dezvăluim secretele care sunt 
periculoase sau care nu ne folosesc. Prin conjuncția lui Venus cu Chiron dezvelirea 
secretelor înseamnă astăzi conștientizare. Pentru că Luna se implică acum în relații 
proaste cu Uranus și Pluton, observația se va face pe defecte de caracter sau pe 
întâmplări nefericite care s-au consumat în anii din urmă. Unii se vor mira că acum 
în prima zi a săptămânii se gândesc atât de departe, își trimit ideile către anii din 
urmă deși Venus și Chiron se întâlnesc în conjuncție în fiecare an. Nu înțeleg de ce 
situația de față este diferită față de ceea ce s-a întâmplat în anii din urmă. 

Caracterul diferit vine, în primul rând, din faptul că această simplificare, 
această purificare agasează nevoia de noutate sau de progres prin confundarea cu 
sine. Până acum am avut de făcut ceva în societate, am avut un proiect îndrăzneț și 
toată atenția a fost acaparată în această zonă. Acum lucrurile nu mai sunt chiar atât 
de simple cum erau altădată ori nu mai putem fugi de probleme sau de ceea ce se 
află în exterior. Suntem îndemnați, tocmai pentru că traversăm un an în care 
secretele trebuie dezvăluite, să punem degetul pe rană, să schimbăm criteriile de 
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selecție de evaluare, să nu ne mai agresăm moralitatea și să nu ne mai opunem 
schimbării. 

Prin urmare, 9 februarie este ziua în care vom fi tentați să ascundem ceea 
ce este puternic, să realizăm o selecție a informațiilor pe care le avem accesibile în 
ideea că prin această formă de studiu să obținem un progres, să înlocuim standarde 
de lucru și să punem în aplicare idei pe care nu am îndrăznit până acum să le 
scoatem din interior. Această smulgere a ideilor proprii din interior seamănă acum 
cu secretele dezvăluite, poate pe alocuri chiar sunt secrete dezvăluite și anturajul va 
avea tendința de a inventaria ceea ce este nedrept sau abuziv orientat împotriva 
individului. 

Se va vorbi în această zi despre noutate, despre sprijinirea prezentului prin 
deschideri afective, prin iertare sau prin acceptarea unei presiuni. Toată această 
răscolire internă se face, inițial, cu gândul de a obține o atenuare a durerii, pentru a 
ne înțelege mai bine cu cei pe care-i considerăm adversari sau pentru a accepta o 
condiție impusă. În realitate, finalitatea a ceea ce se întâmplă acum va fi observată 
spre finalul lunii aprilie atunci când vom privi cu alți ochi experiențele primelor trei 
luni ale anului. Cei care se află pe un nivel inferior vor considera că își pot permite 
să pretindă celor din jur rezultate practice și abia pe baza acestora, după ce le vor 
inventaria în detaliu, să-și stabilească obiective pe termen lung. Cei care lucrează cu 
energia sau au mai multă flexibilitate și acceptă cu mai multă deschidere această 
justiție subtilă. Se pot pune în locul celorlalți și informațiile noi care vin spre ei 
acum nu le ridică semne de întrebare, ci îi îndeamnă să aibă mai mult curaj pe 
motiv că vindecarea în grup le oferă rezultate mult mai bune. 

La modul comun, ziua va fi dominată de găsirea unor obiecte pierdute, 
lansarea unor întrebări tendențioase, curiozitate neobișnuită sau temeri în fața 
unor intervenții exterioare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi deschiși față de ceea 
ce se întâmplă în jur. Numai prin deschidere reușim acum să participăm la un 
proces de vindecare colectivă. 

 
Marți, 10 februarie 

Marti 10- 2-2015  9:01    Luna(Lib) --> Scorpio 

Marti 10- 2-2015 11:48    Luna(Sco) Squ [Aqu] Mercury 

Marti 10- 2-2015 22:13    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

Marti 10- 2-2015 22:28    Luna(Sco) Squ [Leo] Juno 
 

Ideile sunt răvășite. Sensibilitatea nu este înțeleasă de cei din jur. Este 
constatată o defazare. Mediul social se preocupă de tensiuni inutile. Soluțiile nu 
pot fi puse în aplicare. Generozitatea este o piatră rară. Vorba rănește. 
Evenimentele sociale merg spre gruparea intereselor. Sunt revoltați cei care sunt 
băgați în seamă. Liniștea vine din raportarea la sine. Importanța de sine 
dezvăluie neplăcutul ascuns în ultima vreme. 

 
Trecerea Lunii în Scorpion schimbă modul în care alegem să ne raportăm la 

cei din jur și, dintr-o dată, devenim mult mai rigizi, mai critici față de metodele lor 
de lucru sau mai indiferenți față de soluțiile pe care le urmăresc prin acțiunile în 
care se implică. Acest lucru este explicat din punct de vedere astral prin relația 
proastă a Lunii cu Mercur, ce este, de altfel, ultimul unghi de acest fel înainte ca 
Mercur să revină la mersul direct, eveniment astral ce se va consuma în ziua 
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următoare. Acum ideile sunt răvășite, oamenii nu se mai simt importanți pentru cei 
din jur și au nevoie să facă demonstrații de forță, să răscolească în adâncul 
sufletului ceea ce consideră că ar putea să le atragă lor atenția. Această atitudine ar 
putea să-i pună în dificultate față de persoane dragi, pentru că nu toți cei pe care-i 
avem în preajmă sunt oameni de proastă factură. Ăsta înseamnă ca evenimentele 
zilei de 10 februarie sunt complicate și agasează liniștea, atât prin conținut, cât și 
prin ținta spre care se orientează. 

Din punct de vedere social evenimentele se grupează acum pe baza 
intereselor. Puterea este elementul care captează atenția și pentru unii va fi scopul 
tuturor acțiunilor în care se vor implica acum. Dar, cum bine știm, Luna în 
Scorpion nu înseamnă doar atracție către putere de influență sau către dominare, ci 
și către frică. Aspectul neplăcut al acestei zile va veni prin conștientizarea faptului 
că energia folosită pentru a atrage atenția celor din jur este una pierdută. Relația 
bună dintre Lună și Neptun, adică o sensibilitate explorată pentru a întări o decizie 
pozitivă adoptată în luna ianuarie, rămâne acum fără atenție, fără privilegii sau fără 
energie pentru că de această dată alegem să urmărim doar niște interese de 
moment. 

Relația obositoare dintre ambițiile promovate astăzi și nevoia de sensibilitate 
profundă va lăsa impresia că orice am face obosim și că binele nu poate învinge. 
Luna în Scorpion îi duce mult prea ușor pe oameni spre dezamăgire și sensibilitatea 
aparte susținută de trigonul dintre Lună și Neptun, în cazul celor inferiori, 
înseamnă doar observarea defectelor celorlalți. Persoanele profunde, care caută 
esențialul, care se țin departe de agitația vieții sociale, care-și protejează o 
sensibilitate rafinată, vor participa la acest mecanism astral arătându-se 
dezamăgite de promiscuitatea sau indecența oamenilor superficiali. 

Prin urmare, 10 februarie este ziua în care ne întâlnim din nou cu 
tensiunile pe care viața ni le așază la picioare pentru a le observa și apoi pentru a le 
rezolva dintr-o simplă mișcare. Soluțiile, acum, s-ar putea să ni se pară complicate. 
Ele, în realitate, nu sunt chiar atât de complicate, ci au fost făcute așa pentru că am 
pierdut din vedere armonia dintre Eu și Celălalt. Acum se accentuează această 
dizarmonie, pe de-o parte, prin relațiile proaste pe care Luna le întreține cu Mercur 
și Junon, dar și, de partea cealaltă, prin nevoia de intimitate, de sensibilitate sau de 
rafinament (trigon Lună-Neptun). 

Deși Luna în Scorpion le poate vorbi oamenilor despre generozitate, mediul 
social ne îndeamnă să apelăm la situații de genul acesta, să ne grupăm interesele în 
funcție de tensiunile exterioare și să considerăm că această generozitate constituie 
contra greutatea care ne ajută să rezolvăm cel mai ușor problemele de acum. 

Vibrația astrală aferentă zilei de 10 februarie accentuează această 
încrâncenare pe care unii oameni o arată. Viața pare grea, solicitările celorlalți sunt 
privite ca sarcini suplimentare ori ni se pare că vin în momentul cel mai nepotrivit 
posibil, iar energia este situată la cotele minime. Asta se întâmplă pentru că 
retrogradarea lui Mercur ne-a epuizat și ne-a îndemnat să vorbim prea mult fără 
rost, să ne consumăm energia în mișcări haotice ori ne-a făcut vulnerabili față de 
agitația celorlalți. Acum evenimentele sociale se grupează altfel însă nu mai 
dispunem de atât de multă putere cât am fi avut luna trecută când Luna a împlinit 
același unghi cu Mercur. Este posibil ca anumite întâmplări aferente acestei zile să 
ne răscolească prea mult și să ne lase impresia că dacă am îndrăznit să împărtășim 
celorlalți din părerile proprii atunci neapărat trebuie să reducem grijile, secretele, 
îndoielile sau nervii. Acest tip de simbioză va fi astăzi periculos. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să fim împăcați cu noi 
înșine. Omul care este împăcat cu el însuși astăzi poate sta departe de interesele 
celorlalți ce ar putea să-i accentueze dizarmonie sau să-l rănească mai mult. 

 
Miercuri, 11 februarie 

Miercuri 11- 2-2015  1:28    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Miercuri 11- 2-2015 13:24    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 

Miercuri 11- 2-2015 15:47    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 

Miercuri 11- 2-2015 17:05 Mercury <Aqu> S/D 

Miercuri 11- 2-2015 18:08    Luna(Sco) Squ [Leo] Jupiter 

Miercuri 11- 2-2015 21:46    Luna(Sco) Tri (Pis) Venus 
 

Se preferă o uitare plăcută. Se acordă o importanță majoră elementului 
minor. Sunt schimbate prioritățile. Valentele puterii de influența se susțin pe 
legăturile menținute între elementele minore. Noile centre de putere sunt 
încercate. Absența unei tradiții cere asociere. Amestecarea valorilor este un mod 
de a disimula adevărul. Încrederea în puterea legii cercetează breșele de 
securitate ale dreptății cunoscută de oameni. A cântări valorile personale 
înseamnă a ridica gradul de sensibilitate. Înălțimile tentează. 

 
Pentru că astăzi Mercur își revine la mersul direct o parte din problemele 

ultimelor trei săptămâni încetează să mai existe. Din nefericire, multe dintre 
acestea au produs efecte ireversibile și noile centre de putere sunt acum încercate 
pe resentimentele trecutului sau pe dorința de a inventa din nou un imperiu, o zonă 
de influență, o administrare abuzivă asupra unor resurse sau impunerea unor 
reguli, deși se știe clar că acestea nu sunt corecte. Revenirea lui Mercur la mersul 
direct înseamnă și revenirea la o formă de inspirație despre care acum, în prima zi 
de revenire la mers direct, nu se știe dacă este bună sau rea. Se cântăresc lucrurile, 
valențele care fac trimitere la exercitarea acestei puteri sunt așezate acum pe o albie 
nouă și se schimbă prioritățile. 

Luna se află acum în a doua zi de Scorpion și, pentru că îi încurajează pe 
oameni să analizeze în detaliu sau să se adâncească în percepții stranii, în 11 
februarie se va acorda o mare importanță elementului minor. De vină este tot 
Mercur pentru că, fiind static în Vărsător, invocă absența unui element de referință 
și îi îndeamnă pe oameni să se arunce în tot felul de evenimente cu caracter 
îndoielnic. 

Este posibil ca, în special în seara acestei zile, mesajul principal care vine din 
această nouă dispunere să pună în pericol securitatea. Mintea se ridică atât de ușor 
de la sol, ideile neobișnuite sunt atât de penetrante încât Mercur static din Vărsător 
nu va duce la consolidarea idealurilor îndrăznețe, ci la o adâncirea într-o formă de 
nesiguranța destul de complicată. De aceea, în această beție a puterii care vine din 
Luna aflată în scorpion și din poziția pe care Mercur o are acum din Vărsător 
putem stabili că aspirațiile de acum nu sunt mofturi de moment, ci idealuri foarte 
înalte care-i îndeamnă pe oameni către înălțimi amețitoare. 

Înțelegem din această suită de informații astrale că, practic, 11 februarie este 
împărțită în două. Prima parte conține atât fragmente ale finalului de mers 
retrograd al planetei Mercur prin Vărsător și poziția sa statică în această zodie, iar a 
doua conține puțin din poziția sa statică și, evident, mersul direct al acestei planete 
susținute de careul Lunii cu Jupiter și de trigonul lunii cu Venus. Dacă în prima 
parte cele două sextile pe care Luna le realizează cu Pluton și cu Luna Neagră, dar 
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și trigonul pe care îl realizează cu Chiron ne tentează cu gânduri nefirești, menite să 
întărească încrederea în sine, se ridice stima de sine la culmi ireale, a doua parte a 
zilei ne aduce în fața unei realități crude. Ceea ce vrem de la viață este greu de 
obținut într-un timp pe care ni-l stabilim sau imposibil de obținut în cazul celor 
care nu au suficiente resurse. A privi ziua prin această segmentare, prin acest hotar 
dat de revenirea lui Mercur la mersul direct înseamnă a cântări valorile personale 
pentru a racorda gradul de sensibilitate la ceea ce se întâmplă în jur. Aici sunt 
incluse și anumite erori, anumite confuzii personale ce sunt permise, dar și o 
ușoară grijă sau o teama față de o realitate dură. 

Prin urmare, 11 februarie este ziua în care ne înălțăm către vârfuri 
amețitoare fără să știm dacă putem trăi în asemenea condiții, dacă avem toate 
informațiile despre cum este să te desfășori fără să ai la dispoziție toate pârghiile 
care au dus la această ridicare, adică fără să știi cum este să trăiești fără un resort 
permanent care să te propulseze. În absența unui factor de încurajare, în absența 
unui prieten devotat, în absența inspirației sau chiar a stării de confort 11 februarie 
se transformă într-o zi apăsătoare, una care ne îndeamnă să ne certăm cu sine, să 
ne învinuim că nu am fost suficient de realiști, să ne acuzăm de infidelitate, de 
inconstanță ori să considerăm că nu am făcut tot ceea ce am putut pentru a trăi mai 
bine. Aceste acuzații pot crește gradul de sensibilitate al individului însă în egală 
măsură îl pot și speria dacă acesta nu este pregătit să constate cât de dură este viața 
pe care o trăiește. Revenirea lui Mercur la mersul direct are darul de a le oferi 
oamenilor un duș rece. În ultimele trei săptămâni s-a străduit să-i convingă că 
realitatea este alta, unii dintre ei chiar au crezut că este cazul să se schimbe 
substanțial și dacă nu mai simt atât de intens, dacă își închid ochii, urechile, gura, 
inima, brațele, atunci trăiesc mai simplu. Acum, prin revenirea sa la mersul direct, 
le spune că trebuie să-și deschidă din nou petalele și nu le va plăcea ceea ce vor 
vedea în jur. 

Este posibil ca această diminuare a gradului de sensibilitate, pe care am tot 
abordat-o în prezentările pe care le facem aici în ultimele trei săptămâni, să-i fi 
ajutat pe unii să-și optimizeze anumite procese de lucru care erau frânate de 
această sensibilitate negativă. Sunt avertizați că acum această sensibilitate negativă 
revine la cum era acum trei săptămâni și de ea vor trebui să se ocupe în mod direct. 

Cu alte cuvinte, ne revine și spiritul dreptății absurde, gândul că sunt 
nedreptățiți sau că ideile pe care le promovăm se vor întoarce la un moment dat 
împotriva a ceea ce am construit până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite astăzi să visăm 
mai puțin. Contactul cu realitatea trebuie să ne găsească pregătiți cu informații 
accesibile, cu un sistem solid de valori la care să facem trimitere și, evident, cu 
zâmbetul pe buze. 
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Joi,12 februarie 
Joi 12- 2-2015  5:45     Sun (Aqu) Squ (Sco) Luna(Half Moon) 

Joi 12- 2-2015  7:27    Luna(Sco) Tri (Pis) Mars 

Joi 12- 2-2015 18:42    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Joi 12- 2-2015 21:18    Luna(Sag) Sex (Aqu) Mercury 
 

Se încheie un traseu. Mintea stabilește noi obiective. A merge mai departe 
înseamnă a fi mai puternic. Rafinamentul este argumentat prin contracție, 
reținere, competiție, forță. Dreptatea este inventariata. Autoevaluare. Anturajul 
conferă siguranță. Deschiderile către marile exemple de moralitate tentează. 

 
Deși se astăzi se împlinește Ultimul Pătrar, iar Luna va trece din Scorpion în 

Săgetător evenimentele care se vor consuma acum, prin caracterul lor fizic, sunt 
marcate de banalitate. Cu alte cuvinte, înțelegem astăzi că mult mai important a 
fost ceea ce am făcut până acum decât să încercăm să dregem busuiocul pe ultima 
sută de metri. Este adevărat, cu trecerea Lunii în Săgetător, acolo unde se află și 
planeta Saturn, mintea își stabilește noi obiective și oamenii se vor simții mai 
puternici prin lucruri pe care nu și le pot explica sau nu le pot prezenta celorlalți 
într-o formă inteligibilă. Doar le simt, le trăiesc intens sau se simt atrași de acestea 
ca de un magnet. 

Totuși, pentru că trecem printr-o relație bună a Lunii cu Marte se va vorbi și 
astăzi despre putere. Acest unghi se va împlini când Luna trece pe ultimul segment 
al zodiei Scorpion, deci are încă proaspăt în minte ideea de putere sau dorința de a 
explora adâncimi ale gândirii, sentimentele abisale, ceea ce înseamnă că a merge 
mai departe înseamnă, înainte de toate, a dovedii tărie de caracter. Dar nu trebuie 
să privim lucrurile doar prin ceea ce s-a consumat. Ziua are însă și o componentă 
originală însă ea se va consuma seara târziu și din această cauză anumite veleități 
ce transpar din relația bună a Lunii cu Mercur, principala vinovată, se vor aplica 
mai curând zilei următoare. Sextilul Lună-Mercur urmărește deschiderea către 
exemple de moralitate, către acele soluții care pot combate abuzul de putere, 
fanteziile sau acele aspirații în care ne-am scăldat în ultimele trei săptămâni fără un 
rezultat corect. Cu alte cuvinte, dreptatea acum va fi mai mult inventariată și se va 
face acest lucru printr-o evaluare strict asupra a ceea ce ne-a rămas. Înțelegem de 
aici că oamenii dacă fac un pas înapoi și privesc de departe toată panorama se vor 
simții în siguranță și puternici pentru a înfrunta un pericol mai vechi. 

Deducem că ansamblul zilei se adresează în special persoanelor puternice 
sau celor care au dovedit până acum că pot face față unei situații conflictuale. Deci 
anumite evenimente sunt amplificate răscolite sau evidențiate prin ceea ce 
individul deține deja. 

Prin urmare, 12 februarie este ziua în care oamenii mari, care au dovedit 
că se pot afla la înălțime prin ceea ce-au făcut până acum, se zdruncină din temelii 
și dacă se uită în jos și mai au și rău de înălțime cad. În compensație, 12 februarie 
este și ziua când omul mic și ambițios, care a muncit până acum în mod sistematic 
se poate ridica deasupra celorlalți făcând un lucru extraordinar, demonstrând că în 
anumite situații este mult mai importantă forța apei care își face loc oriunde prin 
lovituri sistematice, perseverente, tenace față de puterea masivă a unei pietre. 

Valorile promovate de această zi se adresează în special sufletului și din 
această cauză persoanele care sunt ancorate în materialitate, care trăiesc doar 
pentru a câștiga bani sau a-și satisface anumite plăceri vor trăi momente de 
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confuzie, se vor evalua și vor considera că meritau mai mult, că au procedat greșit și 
că după cum constatăm acum ar fi trebuit să se abordeze problema față de care au 
acum regret cu mai mare duritate. 18 februarie nu este o zi a durității, ci ne 
informează cam ce am avea de pierdut dacă ne-am lăsa în voia acestei durității. 

Oamenii se vor simții acum dați la o parte de pe un traseu despre care vor 
spune că le aparține doar pentru că i-au acordat acestuia mai multă atenție și vor 
susține cu vehemență că au pus suflet și au investit, iar acum trebuie să primească 
răsplată. Acesta va fi practic un vârf al săptămânii secretelor impuse pentru că 
atunci când scot la lumină intenții ascunse oamenii care sunt definiți de caracterul 
obscur al unor acțiuni se grăbesc să pună la loc ceva similar. Universul însă nu face 
risipă și marele edificiu al falsului se clatină, se zdruncina din temelii și chiar dacă 
această situație nu produce acum un efect vizibil sau ireversibil ceea ce se întâmplă 
acum arată că întotdeauna roata destinului se învârte și că cel mare poate deveni 
mic și invers. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi totul în jur cu bunătate. 
A face o faptă bună astăzi fără a cere o plată, fără a impune gândul unei 
recompense imediate, înseamnă a invita cerul să participe la acest edificiu. Îngerii 
nu lucrează pe bani, ei nu au nevoie de recompense din această lume și deci nu vor 
cere niciodată ofrande. Un înger îți va sta tot timpul aproape, îți va ține umbră să-ți 
poți scrie numele pe nisip și să vezi acest lucru. Dacă vom proceda în felul acesta ne 
vom detașa de secretele impuse atunci când acestea sunt mai virulente sau mai 
caustice. 

 
Vineri, 13 februarie 

Vineri 13- 2-2015  2:29    Luna(Sag) Con (Sag) Saturn 

Vineri 13- 2-2015  6:19    Luna(Sag) Tri [Leo] Juno 

Vineri 13- 2-2015  7:10    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

Vineri 13- 2-2015 10:30    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Vineri 13- 2-2015 17:47    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Vineri 13- 2-2015 19:50    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 

Vineri 13- 2-2015 23:44    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 
 

Dinamica socială cere direcții practice. Calitatea individului este trecută în 
rezervă. Sunt consumate rezerve. O eroare de calcul produce efecte în cascadă. 
Ceea ce e bun nu ne aparține. Injustiția cere soluționări la nivel social. Dreptatea 
individuală este un subterfugiu. Partea întunecată a ființei este invazivă. 
Jumătățile de măsură mută centrul atenției de pe general pe particular. Se pierd 
din vedere detalii importante. Uitarea este privită ca un medicament. 

 
Chiar în noaptea de joi spre vineri Luna se va afla în conjuncție cu Saturn și 

va trimite raze negative către planeta Neptun apoi, până spre seară, își va extinde 
zona negativă până la Chiron. Asta înseamnă că ziua ne va îndemna să privim mult 
prea ușor către lucrurile care strălucesc, către noutate și să pierdem din vedere 
detalii importante. 13 februarie devine o zi în care uitare este privită ca medicament 
și asta doar pentru că va fi iubită mult prea mult o eroare de calcul pentru ca acum 
să găsim soluții la nedreptăți mai vechi. 

Există însă un element important care se va consuma în această zi și care îl 
ajută pe individ să se deschidă către energia conduitei pe care să o pună în aplicare, 
nu privind un singur obiect, o singură persoană, ci făcând legături, conexiuni între 
experiența personală și experiențele celorlalți, între ființe sau între evenimente. 
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Acest lucru se întâmplă ca și cum fiecare individ va dori să se așeze pe experiențele 
personale și să vorbească cu cei din jur doar dacă aceștia procedează la fel. Cu alte 
cuvinte avem acum posibilitatea să facem un schimb de experiență susținut de 
magnetismul astral. Rezultatul unui proces ca acesta nu poate fi decât magic și 
profunzimea sa atinge zone adânci ale ființei sau mobilizează experiențe pe care le-
am crezut uitate. 

Din nefericire, însă pentru că acest lucru minunat se consumă în săptămâna 
secretelor impuse, anumite evenimente bune vor fi declanșate de reacții negative de 
obstacole sau de modificări ale unor direcții. Una ne propunem și alta vom face, 
într-un fel gândim relația cu cineva și la fața locului vedem că lucrurile se schimbă. 
De asemenea, această manieră complexă prin care se realizează un schimb între 
ființe vizează și explorarea părții întunecate. Acest lucru nu este pus pe seama 
conjuncției Lunii cu Saturn de pe zodia Săgetător, eveniment care poate aprinde o 
lumânare, ci va fi suficient pentru a ne orienta într-o zonă foarte întunecată, și mai 
ales din relațiile negative pe care Luna le are acum cu planetele din Pești. Această 
relație se traduce în limbaj comun prin surprize care contravin intereselor de grup, 
care cauzează despărțiri, tensiune și care nu vor putea fi reparate pentru că, dacă s-
au produs, arată că dispun de o consistență mult prea moale pentru ca marele 
edificiu ce îl gândim acum să poate fi susținut. 

Schimbul de experiență are, așadar, nevoie de o cântărire pozitivă. De aceea 
se face apel la trecut nu pentru a reproduce încrâncenarea cu care ne-am implicat 
în anumite evenimente, ci pentru a vedea că putem fi stabili și această stabilitate pe 
care am cunoscut-o doar în forma sa numită îndârjire să fie așezată la rădăcina 
copacului vieții personale. Nu putem știi dacă prin ceea ce facem astăzi acest copac 
al vieții prinde rădăcini vii sau rădăcini moarte. Vom știi însă că în funcție de 
rezultatul faptelor de acum oamenii se vor împărți în buni și răi. 

Puterea personală va primi astfel un imbold aparte, omul va fi susținut 
pentru a fi implicat în acest edificiu. Este cazul să considerăm că susținerea pe care 
o vom primi în această zi reprezintă și acordul față de evenimentele trecute pe care 
l-am cerut cu insistența ori am așteptat din partea unui for superior. Astăzi suntem 
doctori pentru propriile suflete, profesori pentru informațiile pe care nu le-am 
folosit și nu le-am înțeles niciodată sau constructori ai propriului destin despre care 
încă nu știm prea mult. 

Prin urmare, 13 februarie este o zi de mare încântare pentru oamenii care 
vor să fie utili grupului din care fac parte. De această dată grupul de apartenență nu 
se referă doar la prietenii care au corp fizic, ci și la prietenii care activează din subtil 
sau la anumite idealuri în care am crezut foarte mult și pe care, prin atenția pe care 
le-am acordat-o, le-am personificat. Este posibil ca 13 februarie să fie o zi marcată 
de singurătate. Aceasta nu este o singurătate prin care suntem pedepsiți, ci una 
prin care ni se permite accesul la cunoaștere. Adesea, marii creatori au fost marcați 
de asemenea crize de singurătate ce au venit, în primul rând, din nevoia lor de a se 
izola de perturbațiile exterioare pentru a trăi în liniște, în pace, în inspirația pe care 
o căutau. 

Avem nevoie astăzi să nu credem în mintea falsă, să nu credem în promisiuni 
deșarte, să le privim pe acestea cu deschidere, cu încântare, cu atitudini pozitive 
însă să ne vedem de drum. Acum putem explora cu mai multă încântare puterea 
personală și ceea ce se află în jur va fi impregnat de o amprentă personală. Vorba va 
rămâne, fapta va impresiona, iar emanația personală, ceea ce reprezintă ființa, va 
crea elemente de referință pentru cei care caută un reper. 
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Cunoașterea acestei zile ne poate spune că nu avem nevoie de piedici pentru 
a înțelege că putem cădea, nu avem nevoie de trădători pentru a înțelege că lumea 
poate integra și minciuna, nu avem nevoie de violență pentru a simți durerea fizică. 
În funcție de gradul de deschidere vom reuși astăzi să construim un edificiu 
adevărat sau unul fals. Viața este cea care ne ghidează în a prefera atitudini, 
oameni, amintiri sau direcții de o anumită calitate pentru că, pe viitor, toate vor 
purta amprenta a ceea ce suntem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi cu maximă seriozitate 
senzațiile stranii, aparte ce ne invadează astăzi. A ne deschide inima astăzi 
înseamnă a o ridica spre soare pentru a o încălzi. Unii se vor uita direct la Soare, 
alții vor prefera să-l privească într-o reflexie. 

 
Sâmbătă, 14 februarie 

Sambata 14- 2-2015  1:06    Luna(Sag) Tri [Leo] Jupiter 

Sambata 14- 2-2015 10:24    Luna(Sag) Squ (Pis) Venus 

Sambata 14- 2-2015 16:39     Sun (Aqu) Sex (Sag) Moon 

Sambata 14- 2-2015 17:09    Luna(Sag) Squ (Pis) Mars 
 

Mulțumire prin statut, funcție, privilegii. Judecata celorlalți este privită ca 
o soluție la ceea ce este greșit în cadrul grupului. Eroarea îi îndeamnă pe oameni 
să creadă că războiul rezolvă. Piere pofta de viață. Insatisfacție. Acceptări 
penibile pe sentimente. Disociere. Femeia își atribuie un rol negativ. Asocierile pe 
motivul profitului dezamăgesc. Reușita este văzută foarte departe în viitor. 

 
Abia în această zi vom conștientiza mult mai clar și fără să fim influențați de 

nivelul de cultură, de puterea de deschidere sau de nivelul de cunoștințe că această 
săptămână este cea a secretelor impuse. Pe 14 februarie vom dori să ne relaxăm, să 
profităm de statut, de funcție, de privilegii, de ascendentul pe care-l avem asupra 
celorlalți și să considerăm că, dacă nu facem acest lucru, suntem într-o gravă 
eroare. 

14 februarie este, de asemenea, și ziua în care oamenii își spun povești 
frumoase, separă adevărurile subiective de adevărurile obiective și vor să extragă 
de acolo un înțeles cu care să se laude. Acest proces se realizează însă mai mult la 
nivel interior pentru că Luna împlinește un sextil cu Soarele și acest raport dintre 
luminarii face referire mai mult la experiențele personale decât la cele 
interpersonale. 

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Luna și Jupiter se vor afla într-o relație 
pozitivă și acest unghi va fi de bun augur pentru cei care au activitate în timpul 
nopții. Vor avea idei speciale, vor fi mai îndrăzneți, vor avea parte de o atenție 
sporită și tot ceea ce vor acumula în noaptea de vineri spre sâmbătă va dura. De 
această dată retrogradarea lui Jupiter le va vorbi acestor oameni despre puteri mai 
vechi, despre instrumente de învățare de cunoaștere sau de deschidere pe care le-
au probat pe alte conjuncturi și care s-a dovedit foarte eficiente. Omul comun dacă 
nu va avea la ce să facă apel își va petrece noaptea de vineri spre sâmbătă în 
agitație. 

Apoi relația proastă pe care Luna o are cu Marte și cu Venus, cele două fiind 
în fereastra conjuncției, vizează rolul negativ pe care un om și-l poate atribui într-o 
relație de cuplu sau într-un schimb în care sunt implicate sentimente adânci. 
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Asta înseamnă că multe din evenimentele acestei zile sunt trăite altfel decât 
ne așteptăm ori prezentate celorlalți altfel decât se vede din afară. De altfel, 
diferența între viziunea subiectivă și cea obiectiva, între ceea ce vede individul și 
ceea ce se vede dinafară protejează conștiința individuală de anumite agresiuni 
trecătoare. Este bine să fim astăzi așa, nu zăpăciții, infideli sau egoiști, ci atenți la 
ceea ce ține de experiența personală, de patrimoniul personal sau de cercul de 
prieteni. Cu cât vom face mai mult acest lucru cu atât gradul de satisfacție va fi mai 
mare. 

Prin urmare, 14 februarie este o zi de mulțumire față de sine, față de 
rezultatele pe care le-am obținut ori pur și simplu față de ceea ce avem în jur și spre 
care suntem tentați astăzi toată ziua să ne îndreptăm atenția. 14 februarie este o zi 
de bucurie, de încântare de satisfacție atât prin ceea ce putem dovedi ca faptă bună, 
cât și prin ceea ce dovedim ca putere, forță, ca impunere sau ca demonstrație. 

Acolo unde pretențiile personale sunt prea mari pofta de viață se stinge și 
apar senzații stranii. Chiar și așa, aceste senzații stranii pot fi încadrate pozitiv cu 
condiția ca ele să nu se transforme în elemente de agresiune la adresa celorlalți. 
Dacă se întâmplă lucrul acesta atunci femeile își vor atribui un rol negativ, iar 
bărbatul va dori să îi susțină această formă de agresiune prin auto agresiune. Prin 
bucuriile acestei zile, prin deschiderile sau transpirațiile ori prin senzațiile stranii 
din timpul nopții de vineri spre sâmbătă putem vedea reușita însă ea este 
proiectată foarte departe în viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să facem 
ceva important pentru sine. Este mult mai important să fim mulțumiți cu ceea ce 
facem decât să fim preciși atunci când evaluăm rolul pozitiv sau negativ pe care îl 
îndeplinim la un moment dat. 

 
Duminică, 15 februarie 

Duminica 15- 2-2015  0:23    Luna(Sag) --> Capricorn 

Duminica 15- 2-2015 11:58    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 15- 2-2015 15:22    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Duminica 15- 2-2015 21:32    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Duminica 15- 2-2015 23:48    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
 

Presentimente. Ajutor venit prin mijloace neobișnuite. Este arborat un ideal 
îndrăzneț. Ceea ce este cântărit nu se poate ridica la nivelul eficienței așteptate. 
Bucuriile sunt păguboase. Experiențe nefirești. Evenimentele îi îndeamnă pe 
oameni să fie restrictivi cu exprimarea sentimentelor. Neatenția aduce pierderi 
mari. Inteligența este desconsiderată. Adevărul suferă. Sacrificiul este privit ca o 
formă de practică magică. Ruptură. 

 
Dacă aducem în spațiul acestei zile preocupările de ieri pentru propria 

persoană atunci vom vedea că, de această dată, trecerea Lunii prin zodia Capricorn 
nu mai susține această formă de lucru cu sine. Luna în Capricorn devine restrictivă, 
se supune mult prea ușor în fața regulilor și constatăm, ca de altfel așa cum s-a 
întâmplat și în anul anterior, dar și în anii din urmă, ca de fiecare dată când se 
produce acest lucru, că etaloanele la care ne raportăm acum, sistemul afectiv 
constituie o problemă socială. Intrând în Capricorn și primind de această dată raze 
negative din partea Lunii negre, sarcina Lunii este acum una foarte mare. Prin 
regulă, prin disciplină, prin metodă, prin restricție se dorește combaterea unei fricii 
care a cam scăpat de sub control. Cu alte cuvinte 15 februarie închide cercul 
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săptămânii secretelor impuse și ne invită la seriozitate. Nu putem însă privi 
lucrurile doar prin prisma pozitivă. Experiențele nefirești vin acum să ne atragă 
atenția asupra unor lucruri despre care doar astăzi vom crede că ne-au scăpat 
analizei anterioare. Relația bună pe care Luna și Luna Neagră o împlinesc susține 
această tentație a răului văzut ca fiind bine și, din această cauză, vom fi pe punctul 
de a comporta mari pierderi, de a renunța la lucrurile importante de a refuza un 
sacrificiu doar pentru că ne-am săturat de vechi. 

Cei sensibili, care lucrează cu energia sau care se află într-un proces de 
cercetare spirituală vor avea astăzi presentimente. Vor avea impresia că bucuriile 
pe care le-au hrănit până acum s-au consumat dintr-un fond de rezerva ori au fost 
păguboase. Chiar dacă prin experiența spirituală de care dau dovadă de un dram de 
înțelepciune în plus față de ceilalți, chiar și aceste persoane rafinate, în ziua de 15 
februarie, vor suferi. Relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului pune în dificultate o 
mare parte din experiențele personale însă nu cu scopul de a le anula, ci cu scopul 
de a vedea dincolo de ele. Putem face astăzi apel la inteligență, rațiune, la 
recomandările celorlalți sau la ceea ce știm cel mai bine să facem. Important este ca 
tristețea tentațiile durerea sau dezamăgirea să nu își facă loc în suflet. 

Prin urmare, finalul săptămânii vine spre noi cu o mare confuzie. Această 
confuzie nu este impusă, ci este doar rezultatul unor concluzii pe care le-am crezut 
nevinovate. Nu este deloc simplu să se lucreze cu informații care au statut de mister 
sau care au fost etichetate ca fiind secrete. Atunci când aceste secrete au mai fost și 
impuse atunci cercul care se închide în această zi le vorbește oamenilor despre 
restricții pe care și le-au aplicat singuri despre adoptarea unor mijloace neobișnuite 
și vor vedea că există o mare discrepanță între viața personală și ecoul pe care 
aceasta ar fi trebuit să îl obțină în afară. 

Dacă oamenii dețin multiple calități însă nu și ceea ce îi poate regla, dacă au 
o sensibilitate aparte însă nu și un dram de înțelepciune sau de răbdare, 15 
februarie devine ziua experiențelor nefirești care nu îi ajută pentru că nu le clarifică 
nimic, doar închide cercul unor secrete autoimpuse prin reguli pe care individul și 
le va stabili, poate chiar cu forța, lui însuși. Adică nu vom accepta o regulă impusă 
din afară, ci ne-o vom impune singuri. 

În viitor, când ne vom întoarce privirea spre trecut sau când ne vom întâlni 
din nou cu situații similare, când anumite secrete devin dificile și este nevoie să 
facem apel la un set de reguli atunci ne vom aminti cu grijă, cu teamă, de ziua de 15 
februarie, ca și cum aceasta este zona în care ne-am întâlnit cu un șarpe veninos. 
Cei care știu să abordeze un astfel de pericol îl ocolesc ori fac ceea ce trebuie. 
Persoanele care nu au deosebit șarpele veninos de unul neveninos și trăiesc să 
poată povesti despre asta vor privi ziua de 15 februarie ca o zi marcată de traume. 

La modul comun 15 februarie este o zi care aduce o concluzie eronată, o 
declarație de război împotriva unui adversar slab și adoptarea unei minciuni dulci, 
deși nu este cazul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni. Dacă în suferință, 
confuzie, efort suntem buni la suflet lumea poate deveni un loc mai bun. 
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16-22 februarie 2015 este săptămâna disconfortului cauzat de o nouă 
dimensiune a valorilor. Multe din evenimentele acestei săptămâni vor fi 
interpretate greșit ori vor fi privite răsturnat ca și cum ele nu se mai încadrează în 
regulile pe care le știm ori nu mai pot fi prezentate din nou așa cum au fost 
prezentate, spre exemplu, la începutul lunii februarie, când s-a consumat 
conjuncția lui Uranus cu Coada Dragonului la grad perfect. Acum se face o 
rememorare a acestor evenimente și vârful faptelor acestei săptămâni vor avea o 
componentă menită să ne bulverseze. Prin această componentă oamenii vor 
încerca, prin energia și intențiile de acum, să modifice faptele trecutului și să se 
poarte ca și cum evenimentele care s-au consumat cândva nici n-au existat. 

Săptămâna este foarte importantă la capitolul evenimente astrale doar prin 
ceea ce se consumă în zilele de joi, vineri și duminică. Joi se împlinește Luna nouă 
cu doar două minute înainte ca Soarele să iasă din Vărsător și să intre în Pești. 
Apoi, vineri, Marte și cu Venus, la interval de aproximativ 20 de ore, vor intra 
succesiv în Berbec. În ultima zi a acestei săptămâni vom înțelege cel mai clar la ce 
se referă această nouă dimensiune a valorilor. Unii vor crede că reprezintă un 
stadiu al luptei cu problemele sociale însă ea face referire la altceva. Relația bună 
care se construiește între Saturn și Junon încearcă să completeze un deficit moral 
sau spiritual ori dorește să îl îndemne pe individ să guste și dintr-o altfel de 
percepție. 

16 - 22 februarie 2015 este în egală măsură și săptămâna în care nefericiții se 
pot împlinii printr-un schimb interesant de valori cu cei care sunt mulțumiți ori 
împliniți cu viețile lor ori primesc un răspuns sau o informație care îi ajută să vadă 
din nou departe în viitor. Din această cauză este important să ne pregătim pentru 
conjuncția luminariilor ce se va împlini în noaptea de miercuri spre joi când avem 
nevoie să înțelegem de ce acum este necesară o contracție. Contracția personală 
care devine elementul definitoriu al Lunii noi din 19 februarie îi ajută pe oameni să 
vadă care le este greutatea iubirii, până unde poate să meargă sacrificiul, cât de 
inteligenți sunt sau cât de susținuți pot fi în demersurile pe care doresc să le pună 
în aplicare în următoarele luni până în vară, când Saturn se va întoarce în Scorpion. 
Acum visează, își fac planuri și speră ca toate acestea să reprezinte o nouă 
dimensiune a vieții. Deocamdată avem doar o nouă dimensiune a valorilor până 
când acestea nu prind rădăcini, nu putem intra în posesia unei noi dimensiuni ale 
vieții. 

De asemenea, este și săptămâna în care vorba poate răni sau se vor adânci 
anumite conflicte în care oamenii, anterior, când s-au mai consumat, nu și-au spus 
totul. Acum pentru că se simt revigorați cu intrarea planetelor Marte și Venus în 
zodia Berbec cred că este momentul să pună stăpânire pe demers, pe informație, pe 
eveniment și să se impună. De asemenea, acest interval de șapte zile poate fi și 
momentul în care se schimbă stăpânirea. Acest lucru se adresează cu precădere 
grupurilor mari, marilor mișcări sociale, adică se adresează acelor centre de putere 
care până în a doua parte a anului 2016 se tot reconfigurează. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a cântări vorbele, de 
a ne gândi de mai multe ori înainte de a face o faptă adică de a aprofunda reținerea, 
modestia, bunul simț și dragostea față de faptele bune pentru care nu cerem și nu 
gândim o plată. 
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Luni, 16 februarie 
Luni 16- 2-2015  1:08    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 

Luni 16- 2-2015  3:23    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 

Luni 16- 2-2015 17:48    Luna(Cap) Sex (Pis) Venus 

Luni 16- 2-2015 22:15    Luna(Cap) Sex (Pis) Mars 
 

Evaluarea faptelor cere parcurgerea unor etape. Se dorește simplificarea 
metodei de lucru. Intimitatea cere rafinament. Se fac analize, sinteze, evaluări. 
Ceea ce este bun vine prin interacțiune. Retrospectivă asupra vremurilor când 
resursele erau din abundență. Se judecă o risipă. Ceea ce se deține acum este 
confortabil. 

 
În pofida a ceea ce știm despre trăsăturile generale ale acestei săptămâni, 

ziua de 16 februarie ne îndeamnă către evaluarea faptelor cu scopul de a intra cu 
fruntea sus într-o nouă etapă. Din nefericire ceea ce se va întâmpla în această 
primă zi a săptămânii va fi mai curând încadrat într-un segment al disconfortului. 
Se va vorbi astăzi despre intimitate, despre nevoia de a împărtăși celorlalți din 
experiențele proprii ori pur și simplu de relaționare cu scopul de a ne simți bine, 
adică de a dobândi o stare de confort. Dincolo de toate aceste lucruri care sunt 
evidente și pe care mulți le vor privi ca o consecința a ceea ce s-a consumat în 
ultimele trei săptămâni, relația bună pe care Luna o are cu Chiron, cu Venus și cu 
Marte, dar și raportul interesant care se construiește acum între Lună și Pluton le 
vorbește oamenilor despre încercări existențiale care, obligatoriu, trebuie să-i ducă 
spre o nouă redimensionare a vieții. Pentru unii, ziua de 16 februarie va fi bucuria 
întruchipată, pentru alții, la extrema cealaltă, va fi întunericul cel mai adânc. Toate 
aceste lucruri vor fi explorate în taina sufletului, față în față cu propriul Eu și cu 
propriile probleme. Ceea ce se construiește acum prin unghiurile la care participă 
Luna înseamnă a pune la încercare sinceritatea unui apropiat. Este posibil ca 
această încercare să fie expresia unei experiențe de viață, adică oamenii din ceea ce 
știu sau prin ceea ce cred că pot să facă ori prin ceea ce sunt să se încerce unii pe 
ceilalți considerând că numai așa se pot ajuta. Apoi, la capătul celălalt, se află 
nevoia de a analiza, de a critica sau de a justifica o faptă care s-a consumat la 
începutul acestei luni. Considerăm că se face apel la începutul acestei luni pentru că 
Luna trece acum prin conjuncția cu Pluton despre care știm că dezvoltă o relație 
proastă cu Axa Dragonului și cu Uranus. Evoluția conștiinței înseamnă, așadar, să 
înfruntăm o problemă personală pentru a o înțelege. Elementul particular care vine 
pe fondul acestei ipostaze arhicunoscute ține de înfruntarea unei bariere personale, 
după cum am văzut că s-a întâmplat la începutul acestei luni. 

Din această cauză, multe din evenimentele acestei zile vor purta amprenta lui 
"nu știu". Astfel, problemele personale vor putea fi încadrate mult mai ușor, iar 
oamenii vor reuși să se înțeleagă mult mai bine unii cu ceilalți dacă raportează la 
ceea ce cunosc, încadrează sau știu despre propria viață. Nu înseamnă că dacă fac 
acest lucru intervin în raporturile sociale prin proiecții personale, ci înseamnă că 
reușesc să extragă din toate aceste interacțiuni ceva bun, așa după cum ne învață 
Chiron, adică înțelepciune, Venus, adică frumusețe, Marte, adică curaj. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton mult prea serios 
pentru a ne gândi la succesul pe care am putea să îl obținem creând celorlalți un 
disconfort. 16 februarie este și ziua în care oamenii se răzbună prin absență, prin a-
i obliga pe ceilalți să participe la sentimente mult prea profunde, adânci sau 
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frumoase decât pot sau decât și-au dorit. De asemenea, 16 februarie este și ziua 
unei retrospective aplicată unor vremuri când resursele nu erau pe sfârșite sau nu 
erau folosite de alții, așa după cum ni se întâmpla acum. 

Din unghiurile care se împlinesc în această zi deducem că vibrația 
momentului ne îndeamnă să analizăm, să înțelegem și chiar să cunoaștem cât de 
important este la un moment dat să acceptăm faptul că atât corpul, cât și resursele 
acestuia, cele care țin de structura sa în sine, dar și de achizițiile sale, sunt 
împrumuturi pe care le-am cerut universului. Cine înțelege încă de dimineață acest 
lucru va traversa o zi încărcată de simboluri, de o însemnătate aparte, de mesaje 
subtile care duc spre cunoaștere. Este posibil ca în această zi cunoașterea să treacă 
prin sentiment și să nu ne alegem cu prea multe lucruri. Ceea ce obținem astăzi, 
când sensul evenimentelor ne îndeamnă să explorăm plăceri păguboase, reprezintă 
un mare câștig. Pur și simplu schimbăm sensul evenimentelor și rezultatele 
efortului de acum se vor vedea în faptul că relațiile nu se mai strică, iar oamenii nu 
se mai ceartă din prostii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi înțelepți cu noi 
înșine. Omul care nu se ceartă cu el însuși va putea la un moment dat să nu se certe 
cu cel de lângă el dacă acesta greșește sau dacă îi opune rezistență. Acesta este un 
mod practic de a-i trata pe ceilalți după cum ne tratăm pe noi înșine. 

 
Marți, 17 februarie 

Marti 17- 2-2015  2:11    Luna(Cap) --> Aquarius 

Marti 17- 2-2015  6:57    Luna(Aqu) Con (Aqu) Mercury 

Marti 17- 2-2015  9:13    Luna(Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Marti 17- 2-2015 10:58    Luna(Aqu) Opp [Leo] Juno 

Marti 17- 2-2015 22:01    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 
 

Vorba ajută la depășirea unei bariere. Marile descinderi sociale obosesc în 
fața analiticului. Apel la inspirație. Feedback-ul este afectat. Rezultatele vin de la 
sine. Ceea ce este cântărit nu poate fi spus. Plictiseala anunță iminența unei 
schimbări. Este spus un adevăr. Este curtată frica și șantajat cel care o trăiește. 
Conștiința binelui magnific ridică nivelul. Binele vine prin autocontrol, 
autodominare, autocritică. 

 
Trecerea Luna în zodia Vărsător aduce o deschidere a interesului față de 

informații abstracte, o apropiere a individului față de informație, față de noțiune cu 
scopul de a clarifica anumite situații de natură relațională. Interesul individului 
acum se întoarce către ceea ce nu a fost corect sau către o nedreptate care s-a 
consumat în mod special pe finalul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie. 
Evenimentul care se conturează, pe de-o parte, pe conjuncția Lunii cu Mercur și, de 
partea cealaltă, pe opoziția Lunii cu Junon nu înseamnă un adevăr spus în mod 
nepotrivit ori față de o persoana care nu poate duce mai departe o informație, un 
mesaj sau nu dorește sa accepte realitatea de fapt. De aici înțelegem că anumite 
rezultate cu care ne confruntăm în această zi vin de la sine. Altele sugerează că a 
sosit momentul ca oamenii să fie mult mai atenți cu faptele lor pentru că, după cum 
constatăm astăzi, ceea ce ignoră sau nu controlează, se răzbuna. De acest lucru este 
răspunzător tranzitul Lunii pe zodia Vărsător în ceea ce înseamnă medierea 
tendinței Nodurilor cu Coada Dragonului. Tocmai pentru că Luna se află în 
Vărsător, se poate vorbi astăzi de conștiință. Nu se poate vorbi însă de 
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responsabilitate decât în raport cu ceea ce înțelegem, facem sau observăm. Asta 
înseamnă că evenimentele ce se consumă în dimineața zilei de 17 februarie poartă 
amprenta unui adevăr spus prea dur sau într-un mod nepotrivit momentului. Cu 
cât se insista mai mult asupra acestei informații cu atât se va lăsa în jur impresia că 
oamenii trec prin greutăți foarte mari, că realitatea din jur este dominată de aceste 
sentimente apăsătoare și că soluția, în cazul în care există, este inaccesibilă. 

De asemenea, această ipostază, ce ar trebui să ne îmbogățească în informații 
sau lumină sufletească, pune la îndoială bunele intenții ale individului care dorește 
să le ofere celorlalți cu forța un bine în care crede cu tărie. Este adevărat, acolo 
unde avem de-a face cu conștiința binelui, acolo se poate vorbi de o preschimbare 
magică sau de progres. 

Principiile la care se face apel în această zi ne aduc în centrul atenției 
necesitatea zborului. Zborul, acum, nu este privit doar ca simbol, ca metaforă sau 
ca îndemn în cercetarea spiritului, acela care se înalță către planuri marcate de o 
vibrație din ce în ce mai înaltă, ci se referă și la acele ipostaze, situații sau 
întâmplări care ne exaltă sufletul și ne ridică spre ceea ce considerăm a fi un trai 
ușor. De asemenea, evenimentele astrale aferente zilei de 17 februarie vizează și 
zborul ca atare însă el se adresează cu precădere clarificării unui mesaj. Zburăm sus 
spre casă, ne întoarcem la o iubire mai veche, ne lăsăm antrenați în evenimente 
care ar putea să ne întoarcă spre locul unde am săvârșit o greșeală cu scopul de a ne 
elibera de griji, de tensiuni sau pentru a repara. 

Prin urmare, 17 februarie este o zi de succes prin libertate de expresie. În 
egală măsură este și o zi a durerii sufletești pe care o simte un om atunci când vede 
că adevărul său nu este acceptat de ceilalți sau când constată că nu este înțeles și, în 
consecință, este marginalizat ori alungat dintr-un grup. Ceea ce se întâmplă astăzi 
prin această desprindere, alungare sau acceptare, înseamnă pentru individul 
înțelept întoarcerea la lucruri care sunt mult mai importante decât însămânțarea 
adevărului în care crede acum. 

Fiecare are prin destinul personal un scop și scopul în sine se folosește de 
diferite mijloace, de diferite resurse, de tot ceea ce ar putea la un moment dat să 
poarte denumirea de instrument. Din această cauză, binele de-acum ar putea să nu 
fie ceea ce este considerat, ci doar un alt instrument care poate produce răni 
trupului colectiv, celor dragi din jur sau chiar progresului personal. Dacă acum 
privim cu prea multă aroganță spre viitor sau cu prea mult resentiment către 
trecut, nu facem decât să repetăm o schema pe care am mai folosit-o și altădată. 
Dacă acceptăm că, poate, răspunsul negativ al celorlalți constituie dalta unui 
sculptor cosmic prin care ni se corectează un comportament, o decizie luată, despre 
care avem încă o altă părere, evident mult mai bună, atunci armonia se instaurează 
și informațiile pe care le primim ne conferă, în primul rând, liniște sufletească și 
apoi înțelegere cu cei din jur. Doar prin această raportare se poate instaura un bine 
sufletesc, acela care îi permite omului să fie tolerant, să fie vertical și să nu-și 
piardă din savoarea mătăsoasă a vorbelor de duh. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne sustrage astăzi 
verdictelor. Informațiile decisive, categorice nu au de ce să-și piardă căldura 
atingerea moale sau încrederea. Acolo unde acestea nu sunt date de calitățile 
miraculoase care le conferă flexibilitate și profunzime avem de-a face cu acuzații 
mascate. 
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Miercuri, 18 februarie 
Miercuri 18- 2-2015  0:28    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 18- 2-2015  3:57    Luna(Aqu) Opp [Leo] Jupiter 
 

Libertatea aduce un suflu nou. Se spune prea mult. Se acuză prea ușor. 
Compătimire. Exces abordat din neputința de a găsi satisfacție. Reputația este 
afectată. Fapta bună nu este apreciată. Orice opoziție încurajează pasivitatea. 
Intensitatea este alimentată de tensiune, contracție, nervozitate. 

 
18 februarie încearcă să modifice direcția spre care ne am îndreptat în 

primele două zile arătând că un moment de neatenție, o faptă săvârșită din 
zăpăceală putea să afecteze pe o perioadă mare de timp reputația. Asta se întâmplă 
pentru că intrăm în ziua de 18 februarie după ce Luna s-a aflat într-o relație bună 
cu Uranus, deci am activat din nou mesajul reconfigurării personale cu care am 
intrat în contact la începutul lunii și în opoziție cu Jupiter care înseamnă revoltă 
împotriva unui element ce nu poate fi schimbat sau încurajarea pasivității. Aceste 
elemente se așază la baza unor concepții sau idei asupra cărora vom zăbovi de-a 
lungul întregii zile, ca și cum ne trezim cu poezia învățată și nu vom putea să mai 
facem și altceva. 

Relația proastă a Lunii cu Jupiter poate scoate în evidență și sentimente 
nedrepte sau o injustiție pe care o vom procesa de-a lungul întregii zile. Gândindu-
ne prea mult la faptele rele sau la injustiție, la ceea ce nu a fost corect sau la a 
cântării mai mult acuzațiile decât privilegiile care vin din înțelegere, oamenii 
constată că se acuză prea ușor, că se preocupe de lucruri care nu au importanță 
pentru că se lasă acaparați mult mai ușor de intensitate, decât de profunzime. 

Pe fondul acesta, ziua de 18 februarie va fi dominată și de trecerea Soarelui 
pe ultimul grad al zodiei Vărsător care îi va îndemna pe oameni să exploreze o 
formă de neastâmpăr, de revoltă, de nefiresc despre care unghiurile la care 
participă Luna vor apela cu insistență. Mulți vor avea impresia că toate lucrurile 
astăzi merg spre rău, au ghinioane, că își propun să facă lucruri bune și tot ceea ce 
există în jur îi îndeamnă să fie nemulțumiți, să vadă numai ceea ce îi enervează, să 
se împiedice, să fie îndemnați să facă lucrurile cele mai grele, să li se dea ultimatum 
și tot acest efort să consume din fondul de rezervă fără un rezultat bun. Nu totul se 
cântărește, nu totul trebuie gândit după profitul imediat. Această gândire a 
economiei de piață, această concepție modernă care spune că totul trebuie judecat 
după avantaj sau satisfacție devine astăzi elementul negativ de care este indicat să 
ne debarasăm. 

Prin urmare, 18 februarie ne îndeamnă să privim realitatea înconjurătoare 
cu alți ochi. Este posibil ca lucrurile mici, mărunte, aparent lipsită de importanță să 
devină astăzi pietre de moară, să ne arate că ne aflăm în fața unei noi dimensiuni 
sau că lucrăm cu valori noi pe care nu știm să le folosim așa cum trebuie. Greutatea 
acestei zile ne poate enerva sau ne poate apăsa atât de mult încât să privim toate 
raporturile sociale prin opoziție sau efort. Dacă ne-am gândi că structura mentală 
este cea care se opune și că toată această întâmplare a vieții, toată această situație 
ar trebui privită altfel, printr-un alt mecanism, nu doar prin cel al acțiunii care 
generează o satisfacție imediată, am fi mult mai câștigați sau am depăși acest 
moment încărcat de răspundere. 

Evenimentele acestei zile sunt dominate, nu doar de mesajul straniu al Lunii, 
aflată acum pe ultimul segment al zodiei Vărsător, cât mai ales de faptul că Soarele 
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se află pe ultimul grad al zodiei Vărsător urmând ca în noaptea de miercuri spre joi 
cu doar două minute înainte ca soarele să își schimbe zodia să se împlinească o 
Lună nouă periculoasă, încărcată de disconfort și provocatoare de suferințe sau 
apăsări mentale pe care trebuie să o depășim cu fruntea sus, cu demnitate și cu 
înțelepciune. Ajutorul pe care-l primim din vibrațiile zilei de 18 februarie ne 
îndeamnă să punem la îndoială această mentalitate modernă care ne spune că toate 
faptele au nevoie de răspuns benefic imediat pentru a fi corecte. Omul este o ființă 
multidimensională și are nevoie ca acest concept al eficienței să se raporteze la un 
alt sistem de valori, nu doar la acest sistem limitat, economic, mercantil bazat pe 
satisfacție sau lăcomie. Lăcomia este o piedică a acestei zile și avem nevoie acum să 
ne desprindem mintea de aceste idei false care transformă o energie benefică în 
ansamblul ei, răspândită pe un interval mare de timp care va produce efect benefic 
în viitor, într-o situație conflictuală în prezent doar pentru că acum ceea ce 
atingem, vedem sau observăm în realitatea imediată doare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lua după aparențe. 
Greul de-acum înseamnă că suntem pregătiți să intrăm pe un drum nou. Dacă ne 
plângem, dacă ne fixăm atenția mai mult pe durere arătăm că poate nu suntem încă 
pregătiți sau nu suntem hotărâți, în cazul în care universul consideră că structura 
personală este acum pregătită să facă o schimbare. Ziua de 18 februarie nu lucrează 
atât de mult cu necesitatea prezentă, cât mai ales cu acele nevoi care duc la 
descoperirea unui nou izvor al puterii. 

 
Joi, 19 februarie 

Joi 19- 2-2015  1:47     Sun (Aqu) Con (Aqu) Luna(New Moon) 

Joi 19- 2-2015  1:47    Luna(Aqu) --> Pisces 

Joi 19- 2-2015  1:49     Sun (Aqu) --> Pisces 

Joi 19- 2-2015  8:49    Luna(Pis) Squ (Sag) Saturn 

Joi 19- 2-2015 12:48    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 
Joi 19- 2-2015 14:48 Mercury (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Joi 19- 2-2015 16:26    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 
 

Sonorități noi. Se cere soluționare urgentă la un demers mai vechi. Studiu 
de caz. Desprinderea de plăcere lasă impresia că munca salvează. Efortul este un 
resort pentru a descoperi noi veleități. Talentul este deconspirat. Calculele sunt 
făcute corect. Pe graniță, omul descoperă puterea care alege. Profunzimea 
oscilează între grav și senin. Țintele sunt altfel formulate. Calitatea vieții poate fi 
îmbunătățită prin apreciere, dragoste, sacrificiu, inteligența mișcării, susținere. 

 
Abia în această zi, pe Luna nouă care se va împlini acum, oamenii vor 

înțelege în ce constă disconfortul acestei săptămâni sau cât de clar sunt conturate 
noile dimensiuni cu care vom lucra acum. În primul rând, această Lună nouă care 
se va împlini în noaptea de miercuri spre joi, cu foarte puțin timp înainte ca Soarele 
să intre în zodia Pești, deci avem o Luna nouă în Vărsător, ne aduce sonorități noi 
sau va cere într-un mod specific soluționarea urgentă într-un demers mult mai 
vechi. Asta înseamnă că oamenii vor fi grăbiți, poate mult prea grăbiți pentru ce ar 
putea să facă în primul rând pe momentul de maximum al acestei faze a Lunii, 
adică în plină noapte. Apoi, desprinderea de plăcere, direcția principală care vine 
din întâlnirea celor două luminarii, va lăsa impresia că salvează o muncă sau că 
duce mai departe un demers îndrăzneț cu care am luat contact la începutul lunii 
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februarie. De câte ori a venit vorba de momentul de început al lunii februarie nu am 
ratat ocazia să amintesc de faptul că acela este elementul decisiv care dă tonul 
evenimentelor anului 2015. Dacă privim evenimentele sociale care s-au consumat 
în jurul nostru, aici în țara noastră, dar și cele care s-au conturat pe plan mondial, 
ajungem la concluzia că astrologia citită așa cum este scrisă, nu pe de-a-ndoaselea, 
ne oferă informații clare de care ne putem folosi pentru a înțelege ce trăim și, mai 
ales, de ce. Așadar, Luna nouă care se împlinește în noaptea de 18 spre 19 februarie 
demonstrează că resortul de care ne folosim poate deveni util dacă facem apel la 
cunoștințe care s-au cristalizat în ultima perioadă. Calculele pe care le facem s-ar 
putea să fie la granița dintre bine și rău, la delimitarea dintre profunzime și 
superficialitate, în încercarea de a da un nou sens instrumentelor noi care au venit 
spre noi. Ideea de dreptate care se tot vehiculează în ultima vreme nu este decât o 
mânie care nu a avut până acum mijlocul sau instrumentul necesar pentru a se 
exprima. Acum, când Saturn se află în Săgetător, ea consideră că se poate folosi de 
o nouă ideologie, de idei îndrăznețe sau de mișcări făcute la vedere. Pentru că noi 
studiem astrologia știm că foarte curând Saturn va reveni în zodia Scorpion și visul 
dreptății făcută în grabă se va risipi. 

Poate această Lună nouă nu ar fi fost atât de categorică, de dură sau poate n-
ar fi făcut apel la evenimente neplăcute consumate cu precădere la începutul lunii 
februarie dacă în acest moment Marte nu ar fi ocupat o poziție delicată. În zodia 
Pești, Marte nu ocupă un loc privilegiat, ci, dimpotrivă, viziunea de ansamblul îl 
îndeamnă pe individ să se consume prea mult. Oamenii care nu au rezerve atunci 
când sunt îndemnați să se exprime, prin Marte din Pești se expun unor riscuri 
teribile. Acțiuni pe care în mod frecvent le făceau fără consecințe acum îi 
îmbolnăvesc sau îi compromit. Cu asta s-au ocupat Marte în Pești în ultimele 
săptămâni. Însă acest lucru va fi indicat în ziua următoare, 20 februarie, când 
Marte împreună cu Venus vor intra în Berbec. Acum, când Soarele și Luna se află 
pe ultimul grad al zodiei Vărsător, Marte și Venus se află pe ultimul grad al zodiei 
Pești și această legătură le vorbește oamenilor despre gravitate, despre oscilație, 
despre ținte formulate greșit sau despre acuzații nefondate pe baza cărora oameni 
nevinovați ori care nu purtau vina invocată au fost acuzați ori sancționați. 

Luna nouă din Vărsător condamnă oamenii pentru idealul în care cred și 
acum, când aceste ecuații sociale se consumă într-un mod dureros, realizează că 
toate calculele sunt făcute fără a lua în considerare această variabilă a prezentului 
în care un moment de neatenție sau de uzură mult prea accelerată a celor care sunt 
implicați în procesul de justiție îl arată. De acest lucru sunt vinovate mai multe 
unghiuri astrale, în special cele la care participă Luna după ce a intrat în zodia 
Pești. Este vorba despre careul cu Saturn, conjuncția cu Neptun și opoziția cu Luna 
neagră. 

La modul concret, 19 februarie, privind, nu în contextul anului 2015, ci doar 
în contextul săptămânii disconfortului cauzat de o nouă dimensiune a valorilor, 
vizează agresarea unui talent, despărțire, răzgândire în a merge pe un traseu sau 
dramă afectivă care îi îndeamnă pe oameni să se judece greșit și să se acuze în așa 
fel încât tot resentimentul să aibă o remanență teribilă, adică să țină cel puțin 
câteva luni, deci până în vară, când Saturn, prin retrogradare, va intra în Scorpion 
și-l va pune pe acuzatorul de acum în postura de acuzat. 

Prin urmare, ecuația astrală a zilei de 19 februarie urmărește să ne dea o 
lecție dură și, în egală măsură, să o acopere cu indicații despre foarte multe 
probleme de care elementul dureros este acum legat în așa fel încât să acopere 
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motivul real pentru care acuzatul este lovit, marginalizat sau învinuit pe nedrept. 
Nu ne referim aici la evenimentele sociale sau politice, nici chiar la cele financiare, 
ci ne referim la o transformare a conștiinței care utilizează acum talentul personal. 
Cel care oscilează mai mult arată că nu are încredere în calitățile pe care și le-a 
păstrat până acum, nu și-a descoperit dacă are sau nu un talent și poate nici nu-l 
interesează să îl pună în aplicare. Contextul astral de acum nu îi mai oferă 
individului atât de multă putere, ci i oferă multă informație. Acolo unde nu există 
putere, informația nu prinde, iar frustrarea transformă într-o dramă personală 
toată această conștientizare a adevărului la care individul nu ajunge. 

La modul concret, dacă noaptea de miercuri spre joi va fi marcată de gânduri 
adânci, de efortul de a descoperii ce anume ne este necesar pentru a merge mai 
departe, care este granița dintre bine și rău și cât de mult trebuie să insistăm într-
un demers pe care l-am afișat celorlalți la începutul lunii februarie, a doua parte a 
zilei de 19 februarie va fi marcată de nevoia de disciplină, de calcule făcute la rece, 
de o îmbunătățire a raportului social pe baza unui sacrificiu, pe baza unei 
inteligențe, poate chiar a mișcării, pentru susținerea pe care dorim să o primim din 
partea unei structuri sociale. Se poate vorbi aici și despre dragoste sau despre 
sentimentele confuze ale următoarelor patru săptămâni, cât timp Soarele se va afla 
în zodia Pești. Până în noaptea de vineri spre sâmbătă, când Luna va intra în 
Berbec, raporturile sociale spre care ne îndreptăm atenția vor fi ușor confuze 
arătând că dacă, în general, omul își construiește viața după cum este el pe interior, 
atunci de acolo vine problema. Asta înseamnă că un pasionat de astrologie privind 
toată această dispunere astrală ar fi tentat să creadă că acesta este un moment de 
expansiune. Nu, acesta este un moment de contracție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita astăzi asupra calității 
vieții. Dragostea nu trebuie înecată în suferință, sacrificiul are nevoie de dăruire, iar 
inteligența de căldură. 

 
Vineri, 20 februarie 

Vineri 20- 2-2015  1:01    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Vineri 20- 2-2015  2:11    Mars (Pis) --> Aries 

Vineri 20- 2-2015  3:25    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 

Vineri 20- 2-2015  7:21 Mercury (Aqu) Opp [Leo] Juno 

Vineri 20- 2-2015 22:05   Venus (Pis) --> Aries 
 

Pasiune pentru victorie. Încrederea în sine este un element de mândrie. Este 
combătut exemplul preluat în mod  incomplet. Valurile de memorie selectează 
doar acele valori care contravin puterii pozitive. Rupturile sunt argumentate de 
elan. Inversiune rău-bine. Confuziile vieții cotidiene sunt ignorate. Certați cu sine 
oamenii cred că pornind într-o călătorie își rezolvă problemele. Ceea ce este static 
sperie. Recâștigarea confortului prin efort individual abordat fără raportarea la 
grup. Victoriile vin cu o plată. Raportările la trecut atrag și aplică vechile 
programe. Acțiunile dure sugerează că îi protejează pe cei slabi, dar de fapt îi 
transforma în supuși cu o altă calitate. Se schimbă stăpânirea. 

 
Pe rând, dar la interval de aproximativ 20 de ore distanță, Marte și Venus vor 

trece în zodia Berbec, schimbând foarte mult balanța cauză-efect, modificând 
registru comportamental și aducând o ruptură în raporturile sociale ce nu erau clar 
conturate, în ideea de a combate confuzia vieții cotidiene sau măcar a o ignora. Cât 
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timp Marte a trecut prin zodia Pești i-a încercat pe oameni cu sentimente confuze, 
le-a pus pe umeri o prea mare greutate ori i-a împovărat cu grijile celorlalți. Cei 
care nu aveau suficiente rezerve, cei care aveau sănătatea ușor șubrezită în fața 
unor eforturi suplimentare s-au văzut dintr-odată vulnerabili, în așa fel încât să se 
îmbolnăvească prea repede, să obosească prea ușor sau să cedeze nervos. Vorbim 
aici despre o modificare de conduită, despre o deconspirare a unor adevăruri care 
prin Marte în Pești au fost prea ușor ascunse, ținute departe de privirile curioase 
ale celorlalți sau așezate intenționat într-un con de umbră pentru a pregăti o 
victorie. Marte în Berbec se simte mult mai bine decât se simte Venus în această 
zodie, tocmai din această cauză se va trece de la proiect, program, schiță, de la 
calcule făcute în minte, la acțiuni concrete, justificate poate mult prea necuviincios 
sau brutal. 

În primul rând, trecerea lui Marte în Berbec schimbă simetria și aduce o 
inversiune în raportul în bine-rău. Mulți oameni au impresia că prin acțiuni directe 
își vor recâștiga drepturile sau se va face curățenie într-o zonă, într-un sector, 
înlăturând astfel vechile programe sau vechile conflicte. În realitate, acestea sunt 
explorate pentru că imediat ce Marte a intrat în zodia Berbec, Mercur va împlini 
opoziția sa cu Junon. Practic, acesta este momentul în care victoriile vin ca o plată, 
iar raportările la trecut poartă această amprentă a calității construită mult prea 
repede, în grabă. 

Nu este însă puțin lucru să traversăm o intrare în zodia Berbec a două 
planete individuale într-un interval atât de scurt. Această degajare bruscă a zodiei 
Pești și încărcare a zodiei Berbec arată că rupturile, chiar dacă vor fi argumentate, 
nu vor fi susținute de evenimentele din prezent. Poate, până la mijlocul lunii 
martie, lucrurile se vor așeza într-o ordine anume însă acum ele vor genera 
disconfort și durere. 

La modul concret, trecerea celor două planete pe zodia Berbec înseamnă 
îndemn la acțiune, la forță, la a recupera timpul pierdut sau a găsi un adversar pe 
care să-l provocăm și cu ajutorul acesteia să ne consumăm toată tensiunea, dar și 
toată energia. 

Dacă ne referim strict la ziua de 20 februarie, nu doar la următoarea 
perioadă când cele două planete vor trece prin Berbec, atunci trebuie să 
consemnam că această zi este atipică. Numai ce Marte a intrat în zodia Berbec și 
acțiunile sale vor redimensionate și criticate nu doar de faptul că Mercur va explora 
conflictul cu cei din preajmă sau le va îndrepta oamenilor atenția doar pe rupturi 
comportamentale, ci și datorită faptului că Venus se află cea mai mare parte din zi 
pe gradul anaretic din zodia Pești. Toate acțiunile acestei zile, nu a următoarelor 
săptămâni, vor fi dominate de un dramatism aparte din care reiese faptul că omul 
nu are încredere în sine. Evenimentele acestei zile îi spun acestui individ 
neîncrezător în forțele proprii că toate eșecurile pe care le-am parcurs au scos în 
evidență acest mesaj. 

Prin urmare, 20 februarie reînvie pasiunea pentru victorie. Din nefericire, 
această pasiune pentru victorie alege acțiunile cele mai proaste pentru a le 
evidenția. Rupturile care apar acum în relații, acuzațiile care sunt aduse celor cu 
care ne aflăm în conflict nu fac altceva decât să accentueze drama sau să sporească 
și mai mult ghinionul celui care este supărat. 

20 februarie aduce o inversiune în raportul bine-rău în așa fel încât cel care 
acționează pe zona publică și crede că face bine de fapt își face rău lui însuși atât de 
mult încât nici nu mai simte dacă este agresat de cineva din afară, dacă adversarul 
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său mai are sau nu putere asupra sa. Pentru că multe unghiuri care se împlinesc 
acum vorbesc despre un bine potențial, despre o modificare de vibrație ce urmează 
să fie resimțită puternic abia din noaptea de vineri spre sâmbătă ceea ce trăim 
astăzi accentuează confuzia sau conflictul dintre dorința de acțiune și neputința de 
a o susține. 

Așadar, 20 februarie este o zi de acțiune și o zi de reacțiune, un interval în 
care cerem, prin efortul pe care-l facem, să ne întoarcem către un trecut în care m-
am fost victorioși. Contradicția vine din faptul că dorim să modificăm trecutul care 
nu conține energia pe care o simțim acum. De aici și nonsensul ce apare din nevoia 
de a combina o dorință aprigă de reușită, o energie suplimentară, o pasiune pentru 
acțiuni concrete, cu întâmplări în care am suferit tocmai pentru că aceste lucruri nu 
au existat. Astfel, pierdem din vedere că dorința aprigă de acțiune sau de reacțiune 
de acum se bazează cu precădere pe evenimentul creat de absența acestora. Din 
această cauză, a ne întoarce în trecut cu dorința de a modifica ceea ce am creat deja 
generează rupturi în adâncul sufletului, contradicții psiho-comportamentale sau 
adevărate motive în care omul să se certe cu el însuși și astăzi, doar astăzi, să 
creadă că nu este în stare să-și rezolve propriile probleme. Dacă pune la baza 
acțiunilor viitoare această confuzie, atunci va privi realitatea înconjurătoare prin 
această ceață a confuziei și se va menține în zona concluziilor eronate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări astăzi cum trecem de 
la neputință la putință, de la nevoie la acțiune sau de la devitalizare la forță. De 
mâine încolo lucrurile vor fi conturate altfel. 

 
Sâmbătă, 21 februarie 

Sambata 21- 2-2015  1:13    Luna(Pis) --> Aries 

Sambata 21- 2-2015  1:30  Luna(Ari) Con (Ari) Venus 

Sambata 21- 2-2015  2:29    Luna(Ari) Con (Ari) Mars 

Sambata 21- 2-2015  8:34   Luna(Ari) Tri (Sag) Saturn 

Sambata 21- 2-2015  9:02    Luna(Ari) Tri [Leo] Juno 

Sambata 21- 2-2015 10:48    Luna(Ari) Sex (Aqu) Mercury 

Sambata 21- 2-2015 20:57    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 
 

Prea multă inițiativă și prea puțină stabilitate pentru a urmări etapele 
intermediare. Impulsivitatea este privită ca motiv pentru jovialitate, bună 
dispoziție, superioritate. Generozitate. Invidie. Efort evaluat cu întârziere. Se 
muncește pentru a onora o imagine. Demnitatea socială cere blazoane. Mândria 
nu ajută ordinea, precizia, seninătatea și nici destinderea. Raportarea la marile 
biografii înseamnă acum reproducerea modelului lor de mândrie și vanitate. O 
bază morala solidă nu permite deviații de la cale. Prin ea țintele nu sunt un alint 
al vieții. Se impune menținerea ținutei. 

 
Intrarea Lunii în zodia Berbec înseamnă schimbare și în segmentul 

sentimentelor în așa fel încât lucrurile, chiar dacă sunt puțin mai agresive decât s-a 
conturat în ziua anterioară, vor fi mult mai ușor de înțeles și, prin diversitatea a 
ceea ce oferă, mult mai ușor de pus în aplicare. Astăzi va fi foarte ușor să fim 
generoși, poate puțin cam invidioși pe succesul celorlalți, însă suficient de flexibili 
sau de mobili încât acest lucru să treacă drept un moft de moment. Toată ziua Luna 
se va afla în fereastra conjuncției cu Coada Dragonului și evenimentele acestei zile 
vor avea o conotație interesantă. Pe de o parte, ele le vor vorbi oamenilor despre 
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mândrie, ordine, precizie sau despre curaj, iar, de partea cealaltă, le va arăta unde 
au greșit pentru ca în viitor să nu mai facă la fel. Din această cauză, pentru unii 21 
februarie poate fi o zi de pedeapsă dacă trecutul lor a fost de-a lungul acestei 
săptămâni răscolit numai prin evenimente tragice sau prin nemulțumire. Dacă de 
luni încoace s-au simțit constrânși de adevărul celorlalți, dacă au avut o problemă 
în a crede o informație ori nu s-au putut prezenta corect față de cei din jur atunci 
morala lor îi îndeamnă acum să creadă că destinul îi pedepsește și raporturile cu 
ceilalți vor avea în continuare această notă dramatică. Dacă stăm strâmb și 
judecăm drept vom vedea că raportarea la marile exemple ale celorlalți conțin, 
printre altele, și situații similare celor de acum în care oamenii spun una și se 
înțelege alta, când faptele lor urmăresc o țintă și, de fapt, anturajul le analizează, le 
interpretează sau chiar le vede altfel. 

Mulți, pentru a supraviețui, se gândesc la faptul că poate ar trebui să-și 
mențină verticalitatea, să se impună în fața celorlalți cu moralitate, cu demnitate, 
cu îndrăzneală chiar dacă, tot cedând pentru a le menține pe acestea, pierd. Luna în 
Berbec îi face pe oameni mândri, dar pentru că avem pe dispunere de acum multe 
planete în zodiile de foc această inițiativă, această mândrie sau chiar această 
aroganță se prezintă printr-un farmec aparte. Ea indică masculinitate, curaj, 
obiectivitate sau chiar tendința de a lua taurul de coarne și de a înfrunta o 
problemă care până acum îi făcea pe unii oameni să se ascundă într-un colț acolo 
unde să nu-i vadă nimeni. 

Prin urmare, 21 februarie este o zi în care ni se permite să facem ceea ce ne 
dorim. Este posibil ca întreaga zi să fie consumată în acțiuni banale, să fugim din 
fața unor responsabilități și să nu fie nevoie ca, pe viitor, să plătim scump această 
deviație. În mod sigur, 21 februarie este o zi în care ne întâlnim din nou cu acele 
rămășițe ale trecutului care au fost construite prin mândrie, aroganță sau printr-o 
interpretare greșită a evenimentelor care s-au consumat atunci. Descoperim astăzi 
că avem un aliat nou, nu doar unul exterior, nu doar un personaj pe care l-am 
ignorat ori pe care nu am dorit să-l băgăm în seamă, cât mai ales un aliat interior. 
Viața poate însă să ne surprindă astăzi arătându-le că viitorul poate fi construit 
printr-o îndrăzneală cuminte. Luna din Berbec, ce se va afla în noaptea de vineri 
spre sâmbătă în conjuncții succesive cu Venus și Marte, le vorbește oamenilor 
despre curajul de a susține o opinie sau de a folosi o energie chiar dacă, în 
conformitate cu educația formală, nu avem competențele necesare. Apoi, de-a 
lungul zilei, relațiile pe care Luna le construiește cu Saturn, cu Junon și cu Mercur 
ne îndeamnă să avem speranța că, până și acolo unde nu am ajuns niciodată, 
parfumul faptelor personale poate depăși această bariera spațiului, a înțelegerii sau 
cunoașterii în așa fel încât să lăsăm o urmă puternică a trecerii. Nu trebuie să 
cunoaștem oameni în mod direct pentru a fi în legătură cu ei. Despre asta este 
vorba în curajul zilei de 21 februarie. Învățătura ezoterică susține de mult timp 
acest lucru, însă ipostaza astrală abia de curând le-a permis oamenilor să poată 
lucra în mod conștient cu aceste energii. Nu cred că este nevoie de prea multe 
exemple pentru ca acest lucru să fie înțeles așa cum trebuie. Totuși, exemplific 
realitatea virtuală ca fiind definitorie în toată această suită de explicații. Internetul, 
chiar comunicarea prin intermediul aparatelor electronice ne pot permite să 
depășim această barieră fizică și să ne aflăm în legătură cu o persoană chiar dacă 
fizic nu am cunoscut-o niciodată. Energia zilei de 21 februarie îndeamnă acum să 
avem mai multă încredere că participăm împreună cu aceste ființe la mare lucrare, 
chiar dacă nu le-am cunoscut în mod direct. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a lucra astăzi asupra credinței. 
Credința este descoperită acolo unde am ascuns sămânța convingerilor personale. 
Cine merge în altă direcție va găsi semințele altora și fructele pe care le obțin din 
aceste semințe, chiar dacă vor fi sănătoase, viabile, s-ar putea să nu le fie pe plac. 
Așa cum apa cea mai bună este de acasă, așa cum dragostea cea mai frumoasă este 
cea pe care am cunoscut-o prin sentimentul matern sau prin iubirea sinceră și 
împărtășită, la fel, privind în contextul macro al existențelor ființei care suntem, 
întoarcerea spre credință înseamnă să săpăm acolo unde am ascuns sămânța 
convingerilor personale. De acolo începe drumul spre credință. 

 
Duminică, 22 februarie 

Duminica 22- 2-2015  0:04    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 

Duminica 22- 2-2015  1:13 Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 

Duminica 22- 2-2015  2:37    Luna(Ari) Tri [Leo] Jupiter 

Duminica 22- 2-2015  7:12   Venus (Ari) Con (Ari) Mars 

Duminica 22- 2-2015 21:24  Saturn (Sag) Tri [Leo] Juno 
 

Sentimente intense. Dorințe. Intenția de a domina prin forță. 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. 
Senzualitate. Pasiune. Disciplina este stabilită de reper, iar reperul este modificat 
după gradul de satisfacție. Plictiseala este primul efect al opoziției. Sunt preferate 
acțiunile care dovedesc o condescendență față de vârstă, experiență, pricepere. 
Valorile timpului sunt elogiate. Viitorul nu se poate construi după aceste valori. 
Încântare, mândrie, satisfacție pe ideea apartenenței la un grup puternic. 
Elementul pozitiv vine din gândire, nu din impuls. 

 
Ultima zi a săptămânii le vorbește oamenilor despre pasiune. Acum nu doar 

că se împlinește conjuncția lui Venus cu Marte și această direcție în care se 
conturează sau spre care se orientează sentimentele umane devine ușor de înțeles și 
de aplicat, dar și pentru că Saturn se va afla acum într-o relație bună cu Junon 
retrograd. Ceea ce se conturează în 22 februarie le vorbește oamenilor despre 
transformare emoțională, despre adâncirea în sentimentele proprii pentru a le găsi 
acestora sensul. Este posibil ca această călătorie spre adâncul ființei să nu se 
soldeze cu rezultatul așteptat. Atât timp cât călătorim pentru a cunoaște nu putem 
știi dinainte cu ce ne vom îmbogății, deci nu putem știi precis ce ascundem în 
adâncul ființei. Omul este însă o ființă multidimensională și sistemul său de 
percepție se transformă împreună cu această expansiune a câmpului conștiinței sau 
cu această deschidere a percepției sale. Dacă în conștiința corpului fizic omul are 
sentimentul că face mai multe lucruri însă pe rând, într-un plan superior lucrul 
acestea este analizat sau perceput în alt mod, adică ființa poate face mai multe 
lucruri în același timp, poate avea satisfacții multiple din acțiuni care se desfășoară 
în același timp. Pentru omul care a trăit toată viața în aburii percepției fizice 
această multidimensionalitate i se pare o fantezie. Practica spirituală, chiar dacă nu 
este foarte avansată, dacă este abordată cu seriozitate, cu atenție și cu bun-simț, 
acum, în această perioadă de transformare globală, îl poate duce pe om în fața 
acestei noi percepții. Așadar, relația care se construiește acum între Saturn și 
Junon retrograd vizează raportul dintre sistemul propriu de percepție, trecutul, 
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experiențele care îl definesc pe individ și care l-au format în ceea ce este și 
realitatea subtilă. 

La modul comun unghiurile acestei zile le vorbesc oamenilor despre plăceri, 
sau despre ușurința de a se judeca unii pe alții pe baza plăcerilor. Valorile timpului 
sunt elogiate acum pentru că oamenii își aduc aminte de ceea ce au descoperit, se 
laudă cu patrimoniul sau cu resursele pe care le au, fac uz de forță, de vârstă, de 
experiență sau de pricepere și doresc să se domine unii pe alții prin toate aceste 
lucruri. Asocierea, dacă nu îi ajută pe oameni să depășească această bariera 
percepției limitate, îi va bloca la nivelul pasiunii sau la nivelul senzualității. Nu 
înseamnă că dacă bariera percepției limitate nu este depășită ceea ce se trăiește în 
ziua de 22 februarie este rău. Înseamnă doar că viitorul nu poate fi construit prin 
aceste valori. Știm însă că nu toți oamenii se gândesc la viitor, nu toți privesc în 
depărtare cu scopul de a da un sens vieții sau de a construi ceva important. Unii vor 
să experimenteze plăceri sau să pună în practică doar impulsuri care le vin fără să-
și pună întrebări. 

Prin urmare, 22 februarie ne aduce în centrul atenției sentimentele intense 
după nivelul pe care-l avem. În funcție de complexitatea lor putem chiar constata 
dacă acum, în această perioadă, activăm pe un nivel inferior sau nu. Sentimentele 
intense legate de atracții fizice, dorința de acumulare, nevoia de a da o replică dură 
cuiva sau de a avea dreptate într-o confruntare înseamnă a activa pe planul fizic sau 
în lumea aceasta limitată care își cere atât de agresiv și violent drepturile. Trecerea 
de pe acest nivel de percepție pe unul superior înseamnă și confruntarea cu o 
ușoară confuzie. Cel care a mai făcut lucrurile acestea reduce această confuzie la o 
fracțiune de secundă pe care nu o explorează sau poate nici nu observă. Prin 
această nouă percepție valorile timpului sunt apreciate în alt mod, grupul este 
întărit, nu neapărat prin puterea individului cât prin legăturile libere, superioare, 
rafinate dintre puterile individuale, iar gândirea pozitivă îl face pe individ ca parte a 
acestui grup ce lucrează acum altfel să se simtă aparținător al unor valori sufletești 
de o mare însemnătate. Este posibil ca multe lucruri astăzi să nu poată fi explicate. 
Neputința de a explica nu înseamnă necunoaștere sau incultură, nu înseamnă nici 
măcar lipsă de putere, ci doar expresia unui progres care nu s-a stabilizat încă. 

La modul concret, 22 februarie înseamnă a prefera acțiuni care să ne ofere 
răspunsuri imediate sau a forța o întâmplare pentru a produce un rezultat rapid. 
Desigur, vor fi oameni care vor acționa și în consonanță cu lumea materială, dar și 
pe un plan superior, iar aceste persoane vor judeca totul după gradul de satisfacție. 
Dacă nu au un patrimoniu real, dacă nu dețin suficient de multă energie pentru a 
face acest lucru cu măiestrie atunci seara zilei de 22 februarie ar putea să-i tulbure 
și să le arate, ca în celebrul proverb, că cine fuge după doi iepuri nu prinde 
niciunul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi mai mult 
să simțim realitatea și să analizăm ori să o judecăm mai puțin. 
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23 februarie - 1 martie 2015 este săptămâna curbelor sinuoase și a 
hotărârilor pe termen lung. Această săptămână este bogată în evenimente astrale 
importante, multe dintre acestea având un rol definitoriu asupra conduitei și 
îndemnându-i pe oameni să creadă că sunt făuritorii propriului destin în momentul 
în care și-l strică. Multe din hotărârile acestei săptămâni, pentru că se întorc la 
episoade consumate la începutul lunii februarie sau chiar în anul anterior, lasă 
impresia unei greutăți aparte sau a traseului sinuos care ajunge la destinație după 
multe eforturi s-au după un timp îndelungat. Multe dintre acestea ar putea deveni 
chiar hotărâri istorice însă nu pentru ceea ce urmează să se consume în această 
prima jumătate a anului 2015, ci în cea de a doua jumătate a acestui an când sunt 
programate ieșiri la rampă, deschideri către o nouă reorganizare a centrelor de 
putere, deci către o altă serie de frământări sociale. Ceea ce se consumă acum poate 
prefigura ceea ce urmează să se consume în a doua parte a anului, o parte în luna 
iulie, alta în septembrie și o altă parte spre finalul anului. 

Limitându-ne strict la acest interval vom observa că, practic, fiecare zi 
conține un mesaj clar care indică anumite episoade ce se vor evidenția peste câteva 
luni. Acum sunt vizibile anumite frământări în centrele de putere pe care analiștii 
fenomenului social le iau în considerare atunci când fac perspectiva evenimentelor 
sociale sau când vor să descopere care sunt intențiile unor lideri încercați de proprii 
demoni sau care nu și-au rezolvat problema cu trecutul personal. 

Soarele se va afla în această săptămână în conjuncție cu Neptun însă această 
relație foarte frumoasă primește o opoziție dură din partea Lunii negre, ceea ce va 
face ca toată această emoție să se transforme într-un război sfânt împotriva unui 
adversar care nu există ori care este supradimensionat. Nu doar pe conjuncția 
Soare-Neptun de pe zodia Pești sunt trezite aceste mâinii cu substrat religios, ci am 
văzut că acestea fac parte de ceva vreme din preocupările cotidiene pentru că Luna 
neagră trece, încă de la finalul lunii noiembrie 2014, printr-un semn al epurări 
ideologice, etnice, al interdicțiilor absurde ori a războiului religios adică prin zodia 
Fecioară, însă acum când se accentuează această opoziție pe axa Fecioară-Pești 
lucrurile pot scăpa de sub control ori, pentru că suntem în anul secretelor 
dezvăluite, devin mai evidente sau ies la suprafață. 

Săptămâna este dominată de blazare, de aceea povară a superiorității pe care 
ființele neevoluate sau evoluate parțial o pot traversa atunci când devin leneșe. 
Lenea este, de asemenea, un element cu care ne vom întâlni de-a lungul acestei 
săptămâni pentru că tot ceea ce se consumă acum ne suprasolicitare, ne ascute 
simțul pericolului și ne îndeamnă să ne implicăm în fapte puternice după cum ne 
este judecata sau în acele fapte pe care le considerăm foarte importante pentru 
propria stabilitate socială, afectivă, mentală sau relațională. 

De asemenea, această săptămână poate fi considerată și un interval al 
jocurilor periculoase însă jocul nu este definitoriu pentru ceea ce se consuma acum 
pentru că el este plasat într-un context al resentimentului, al mâniilor nerezolvate, 
al discuțiilor care trec pe o panta alunecoasă, al derapajelor diplomatice sau 
schimbării de ritm. Viața de semne că intră pe un făgaș greșit însă, noi, pentru că 
studiem astrologia, știm că acest lucru nu se produce acum. Orice element hotărât 
sau lansat în această săptămână și, implicit, în această perioadă, își va avea 
finalitatea cel mai devreme în a doua parte a anului. Cine crede că mesajul lansat 
acum produce efect imediat nu ia în calcul rădăcinile acestor buruieni de care ne 
împiedicăm acum. Ele sunt foarte adânci în pământ și chiar dacă partea de 
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deasupra solului este tăiată, planta va fi vie până cel mai devreme în a doua parte a 
anului. 

Așadar, săptămâna 23 februarie - 1 martie 2015 scoate în evidență un conflict 
ca urmare a fricii de izolare. Toții cei implicați în această tulburare vor să ascundă 
prin atitudine absența ideii. În mod cu totul paradoxal, vom vedea că această 
săptămână ne suprasolicită și pe planul ideilor însă există mari discrepanțe între 
ceea ce gândim și fapta care ne este cerut în așa fel încât mulți vor considera că 
ideea ține de un alt domeniu, de un alt plan, de o altă epocă, nu de ceea ce trăim 
acum. Concluzia va fi că fapta o va lua înaintea gândului deși, în realitate, lucrurile 
stau taman invers. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti că 
rezistența se face prin dragoste. Acolo unde găsim rezistență însă nu găsim și 
dragoste, contracția, efortul, suferința se poate transforma ușor în mânie. Suferința 
de altădată trăită fără iubire și transformată în mânie ne curtează în această 
săptămână. Poate vom reuși de această dată să învățăm din trecut și să nu ducem 
mai departe aceste modele greșite. 

 
Luni, 23 februarie 

Luni 23- 2-2015  2:30    Luna(Ari) --> Taurus 

Luni 23- 2-2015  9:59     Sun (Pis) Sex (Tau) Moon 

Luni 23- 2-2015 10:14    Luna(Tau) Squ [Leo] Juno 

Luni 23- 2-2015 14:45    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 

Luni 23- 2-2015 15:55     Sun (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Luni 23- 2-2015 16:02    Luna(Tau) Squ (Aqu) Mercury 

Luni 23- 2-2015 19:12    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 
 

Reclădirea elementului individual. Ceea ce este personal are nevoie de 
revizie. Forța grupului pare să se extindă de la sine. Drama individului nu este 
înțeleasă de grup. Pasiunile sunt aripi frânte. Cine vrea mai mult va trebui să 
facă mai mult prin noutate, prin prospețime, prin strălucire. Devitalizare. 
Motivațiile sunt lovite. Ceea ce nu a fost împărtășit pare singura valoare vie. Se 
cere un drept. După cum este sufletul, așa este și răspunsul invocat. Certurile sunt 
inutile. 

 
Cu Lună în exaltare lucrurile se îndreaptă pe făgașul normal, lăsând impresia 

că puterile omului sunt ușor de controlat, că forța sa de a construi lucruri 
remarcabile nu se mai supune unor forțe periculoase. Acesta este, practic, și 
momentul când curbele sinuoase încep să se contureze în zona dorințelor 
exprimate. Acum gândim că dacă vom vorbi despre ceea ce ne frământă, despre 
aspirațiile, despre proiectele pe termen lung ceea ce punem la bază, temelia acestui 
nou edificiu este cu mult mai puternică decât ceea ce am făcut până acum. Din 
această dispunere astrală este greu să stabilim dacă acum avem mai mult noroc sau 
nu. Se poate stabili însă că ideea în sine de proiect, de mobilitate, de deplasare 
înainte este agasată pentru că astăzi careul Soarelui cu Saturn întârzie, frânează, 
oprește sau obosește. Înțelegem, astfel, că spiritul încercat de vreme, puterea călită, 
voința care a trecut încercările timpului pot cerceta mai departe decât se poate face, 
obține sau atinge de la sine, prin concursul astrelor. 

Privind toate acestea prin tandemul dorință-împlinire, înțelegem că 
evenimentele sociale la care participăm ne invită să redefinim elementul personal și 
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abia aceasta să fie garanția pentru a merge mai departe. Revizia face parte din 
preocupările acestei zile și dacă până acum nu am realizat niciodată o banală 
interiorizare, dacă până acum nu ne-am pus ordine în gânduri și nu ne-am simțit 
bucuroși că înțelegem, că acceptăm, dacă până acum am mers mai departe pe un 
traseu doar pentru că o altă persoană ne-a spus că acela este traseul corect, avem o 
mare problemă cu a accepta această revizie. 

La nivel social revizia agasează sinceritatea și ideea în sine de control este 
sinonimă cu agasarea patrimoniului, deposedarea de bunuri de preț ori 
suprasolicitare prin transferul responsabilității ori a vinovăției. Trecerea Lunii prin 
zodia Taur are însă și o componentă benefică. Acum, când suntem invitați să ne 
punem ordine în viață și înfruntarea acestei probleme ne lasă impresia că pornim 
pe o cale ocolitoare, realizăm că sentimentul este cel care se reglează de la sine. 
Când totul în jur este spaimă și furtună, inima pulsează calm, liniștit, atent la cei 
care simt și acționează la fel. Acesta este, în egală măsură, și un test pentru cel care 
vrea și poate să accepte că adevărata viață este cea conștientizată din interior nu 
din exterior. Lumea se schimbă și cei care impun acestei lumi modificări cer teatru, 
fariseism, prefăcătorie și îl conving pe “cetățeanul turmentat de atâtea informații” 
că impactul exterior este ceea ce caută. Adevărata schimbare se face în interior 
acolo unde Saturn aflat acum cu Soarele la masa tratativelor, negociază o revenire 
asupra unor probleme mai vechi, ne întoarce atenția spre o conduită interioară și 
de aici și marea zăpăceala a acestei zile, percepută cu mai mare dramatism de cei 
care se păcălesc fugind de ceea ce au în suflet, de interior, de dragoste, de 
onestitate. 

Apoi, toate celelalte unghiuri le vorbesc oamenilor despre cât de multe șanse 
au să se ridice din negura unor fapte pe care le-au săvârșit și le-au continuat cu 
mintea înecată ori mințindu-se pe sine. Acest proces interior de revizie, acest dialog 
interior poate obosi, ne poate schimba motivațiile și ne poate face să credem despre 
ceilalți altceva, să ne schimbăm părerea și să rămânem cu ea schimbată până în 
vară. Dacă în acest proces nu ne pierdem în detalii, dacă nu cerem drepturi doar 
pentru a ascunde o nedreptate pe care ne-o aplicăm, doar pentru a ascunde că am 
rătăcit ordinea și disciplina afectivă și mentală și dorim prin laude, aprecieri să 
ascundem deficitul de putere, simplificarea lucrurilor se va face într-un ton corect 
și ușor de înțeles. Astăzi suntem atât de transparenți încât am putea chiar să ne 
speriem cât de ușor le vedem celorlalți gândurile ascunse, cât de simplu atingem 
concluzii îndrăznețe și cât de încrezători le strângem la piept, mândri de ceea ce am 
văzut, înțeles și riscăm să nu ni le mai schimbăm până la vară, chiar dacă rostul lor 
nu este acela de a ne informa despre defectele celorlalți, ci despre cât de ușor le 
căutăm pentru a ne justifica propriile limitări. Știm, nu este un secret, ca disprețul 
față de greșelile celorlalți iese la lumină pentru că oamenii nu se opresc din a se 
pedepsi pe sine. Adesea ne întrebăm: cum este posibil să ne dorim autopedepsirea 
când toată viața fugim de durere? Răspunsul nu poate fi logic pentru că această 
faptă este o plăsmuire a minții false, deci ilogică, o creație monstruoasă a unei ființe 
care crede despre sine ceea ce nu este. De aceea, în special cei care nu știu nimic 
despre sine, să pășească astăzi în lumină, să se implice în evenimentele sociale 
simțind. Dacă ne vom învinge teama de a fi răniți afectiv, atunci putem fi și 
păstrătorii unor mistere ale vieții care sunt depozitate în mentalul colectiv și la care 
avem acces orișicând. Devenim puternici prin onestitate și mari prin seriozitatea cu 
care nu distrugem corola de minuni a lumii. 
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Prin urmare, 23 februarie este o zi de putere. Astăzi avem întrebări despre 
sine, despre oameni, despre ce vor să facă aceste persoane cu viețile lor, despre 
onestitate și putere de transformare. Această nouă direcție este un mare ajutor 
pentru că ne pregătește să înțelegem ori, dacă anumite situații sunt stabilite deja, să 
le acceptăm cu mai mare ușurință în zilele următoare, până la finalul acestei 
săptămâni. 

Ziua ne pune în fața unui efort, nu atât unul exterior, cât unul interior. 
Evoluția se face din interior, din Pacea Sufletului, acolo unde doar conștiința 
dictează ce se întâmplă și la care nu ajunge nicio forță exterioară. Dacă sufletul este 
puternic, dacă ne folosim conștienți resursele atunci maniera în care se va 
desfășura ziua va fi resimțită ca o suprasolicitare, însă una pe care o putem duce 
mai departe pentru că, spre seară, când Luna se va afla într-o relație proastă cu 
Mercur și bună cu Lilith, să nu ne pierdem vremea constatând cât sunt de inutile 
certurile, ci să fim deja activi pe un alt nivel. 

Inspirația ne arată astăzi că pasiunile corozive, cele încărcate de patimă și 
resentiment nu spun nimic despre putere, ci doar despre orgoliu, importanță de 
sine, iar metodele la care apelează țin de sfidare, aroganță, indiferență, dominare. 

La nivel social, 23 februarie ne oferă informații despre cercetări ascunse, 
despre pârghiile sociale care opresc evoluția popoarelor ori care nu le permit celor 
puternici să se exprime. Pe acest fond, agasarea unui patrimoniu devine apanajul 
celor care vor prin aroganță, negativitate, agresivitate să păcălească și să inverseze 
valorile, arătând că această tendință anarhică este de fapt efectul transformărilor de 
conștiință. Evoluția te face mai bun, mai puternic, mai luminos, mai disciplinat. 
Dacă a avea nu implică a pierde aceste calități, atunci se poate vorbi despre 
evoluție, dacă nu, de involuție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântări faptele pe care le 
oferim celorlalți ca și cum altcineva ni le-ar oferi nouă. Procedând așa înțelegem 
mai bine cum este cu iertarea pe care o cerem după măsură propriei iertări, după 
cum ne învață Iisus. 

 
Marți, 24 februarie 

Marti 24- 2-2015  4:04    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 

Marti 24- 2-2015  5:00    Luna(Tau) Squ [Leo] Jupiter 

Marti 24- 2-2015  6:59    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 

Marti 24- 2-2015 11:32   Venus (Ari) Tri [Leo] Juno 

Marti 24- 2-2015 16:57   Venus (Ari) Tri (Sag) Saturn 
 

Când ai mai mult, împarte! Dragostea nu are preț. Seniorul ajută și își 
dovedește statutul și nivelul. Expansiune prin curiozitate. Calitatea de lider este 
învățată. Puterile ascunse rămân în stadiul latent. Cercetarea lor hrănește doar 
ritualul. Cinstea este apreciată. Valorile individuale cer fidelitate. Descoperire 
care consolidează. 

 
Despărțirea de cei dragi are o conotației teribilă asupra celor care sunt 

centrați mult pe legăturile susținute de această lume, care nu pun în dragoste idei 
abstracte, ci doar plăceri, senzații, atașamente și numai prin acestea sunt judecate 
raporturile sociale, succesul, puterea prin asociere ori dominarea. Relațiile bune pe 
care Venus le va împlini astăzi cu Junon și Saturn le va vorbi oamenilor despre 
sentimentul de apartenență la un proces, nu neapărat la un grup. Pentru că Soarele 
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încă se mai află într-o relație tensionată cu Saturn, Venus nu poate trece peste 
motivele pe baza cărora anumite proiecte nu pot merge mai departe, adică 
senzațiile, plăcerile, dorințele, atașamentele, obișnuințele ori confortul de moment 
nu înclina balanța, însă poate complica și mai mult acele relații care nu țin cont de 
disciplină. Pentru că mesajul lui Saturn se distribuie pe mai multe luni, urmând ca 
în vară când se întoarce în Scorpion să delimiteze ceea ce se întâmplă acum, în 
primele 6 luni, de ceea ce se va consuma în a doua parte a anului, confuziile de 
acum, cele care pot trece drept mofturi ori pretenții lansate unor foruri ce au acum 
alte griji, nu cele ce le sunt solicitate, să producă efecte negative pe care să le 
soluționăm printr-o modificare de registru, de conduită ori printr-un eveniment 
concret abia în a doua parte a anului. Iată cum într-o situație ce ține mai curând de 
traversarea unei situații de moment, ne trezim că ne legăm de oameni pe care îi 
vom avea alături până în vară ori pe care să nu-i putem rezolva, chiar dacă ne 
dorim în mod insistent. 

Înțelegem de aici că tonul pe care-l dă Venus din Berbec atrage atenția 
asupra unor probleme de conduită ce au puternice conotații karmice. Dacă invocăm 
pe aceste unghiuri și ideea de educație, de viață, nu greșim, la fel cum nu vom greși 
dacă încurajăm partenerii de dialog să se ocupe de studiu, cercetare, analiză, să-și 
pună întrebări referitor la natura conflictelor pe care le parcurg. Rezultanta 
acestora este desigur o altă experiență de viață, adică oamenii învață mai multe 
despre fidelitate, despre onestitate, despre adevăr și despre necesitatea de a-și 
folosi sau nu puterile ascunse, un avantaj social, o relație sau cunoștințele. 

Accentuarea zodiei Berbec, în situația în care Luna încă se află în Taur 
(exaltare), aduce o tensiune stranie între oameni, un conflict de idei care duce, din 
fericire, la tolerare, la a respecta unul altuia teritoriul așa cum s-a mai întâmplat 
cândva. Reeditarea unei situații cere acum, ca și ieri, tărie de caracter, pentru că 
trecutul nu conține numai conflicte, ci și dreptate, cinste, sacrificiu, dragoste ori 
educație, iar elementele pe care le extragem acum nu trebuie puse în slujba 
orgoliului de a sfida ritmul redus, frânat, întârzierile susținute de careul Soare-
Saturn. Am învățat să fim puternici, dar și să răbdăm. Am învățat să înțelegem 
suferințele celorlalți, dar și să dăruim din ceea ce avem. Am învățat să selectăm 
informația, dar să ne și sacrificăm spectrul percepțiilor pentru a le susține acolo 
unde le aducem. 

Prin urmare, 24 februarie este o zi de meditație asupra vieții. Îndemnul la 
disciplină nu este separat de ceea ce s-a întâmplat ieri și, poate, nici personajele nu 
sunt altele, ci doar mai mare dorința de a face ceva împotriva unei nedreptăți, 
împotriva unui element care ne întoarce din drum, ne oprește ori ne constrânge să 
revizuim totul. 

Prin relații astăzi descoperim că suntem puternici, că avem susținători care 
ne pot prelua din povară, însă nu o fac pentru că destinul le-a dat lor, după măsura 
puterii lor, mai multe greutăți și nu știu să și le rezolve. Un lucru care, în general, 
este ciudat, dar acum se dovedește a fi cât se poate de firesc vine din împărtășirea 
experiențelor. Cheia soluționării vine prin schimbul realizat între ființe situate pe 
nivele diferite și cine este deschis acceptării poate depăși aceasta condiționare 
repede, ca și cum nu a fost atât de puternică ori nu a fost deloc. 

Adevăratele probleme ce nu pot fi depășite astăzi, nici chiar prin schimburi 
între ființe situate pe nivele diferite, sunt cele legate de propriile acceptări. Doar 
faptele sunt cele care pot beneficia de o asemenea grație. Tensiunea, îndoielile, 
problemele de conștiință nu au acum parte de tratament preferențial. Trecutul, cel 
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care este răscolit prin accentuarea zodiei Berbec radicalizează ideea despre 
beneficiu și numai privind din afară se poate soluționa, numai prin impactul 
exterior rezolvarea practică poate fi însușită. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de cinste. 
A fi cinstit nu înseamnă a obține acceptul celorlalți pentru a-i implica în diverse 
acțiuni pentru simplul fapt că știu la ce să se aștepte și nu au fost minți direct, ci a 
nu le agresa nivelul, a nu le fura din energie, din bucurie, din stabilitate, adică a nu 
inventa tensiuni pentru a le tulbura liniștea. Valurile sunt agitate, dar adâncul unei 
mări este totdeauna liniștit. Acolo mișcările țin de alte reguli. Distrugem dacă 
judecăm mișcările adâncurilor după sunetul valurilor. 

 
Miercuri, 25 februarie 

Miercuri 25- 2-2015  6:58    Luna(Tau) --> Gemini 

Miercuri 25- 2-2015 14:32  Mars (Ari) Tri [Leo] Juno 

Miercuri 25- 2-2015 14:39    Luna(Gem) Sex [Leo] Juno 

Miercuri 25- 2-2015 14:40    Luna(Gem) Sex (Ari) Mars 

Miercuri 25- 2-2015 15:29 Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 

Miercuri 25- 2-2015 17:44  Luna(Gem) Sex (Ari) Venus 

Miercuri 25- 2-2015 19:17 Sun (Pis) Squ (Gem) Luna(Half Moon) 

Miercuri 25- 2-2015 20:08 Luna(Gem) Squ(Pis) Neptune 

 

Distorsiuni. Acces la o cunoaștere ascunsă. Relațiile sunt favorizate de 
victoriile mai vechi. Bazele schimbărilor sociale sunt agresate. Ridicarea 
standardului de viață prin alungarea suspiciunii în colaboratori. Se ascunde o 
nesiguranță. Viața socială este apreciată prin cinste. Idealul de liniște vine prin 
izolare fizică. Teama de a împărtăși un secret. Cei care sunt discreți sunt atinși de 
regret. 

 
Trecerea Lunii în zodia Gemeni aduce o mai mare mobilitate schimbărilor 

sociale și eu o mai mare putere de expresie în problemele care până acum au fost 
privite cu reținere sau despre care am crezut că se rezolvă de la sine. Asta înseamnă 
că bazele schimbărilor sociale vor fi în continuare zdruncinate sau încercate de 
atitudini nefirești. 

Este adevărat prin unghiurile care se împlinesc astăzi, în special relația de 
trigon între Marte și Junon, dar și cele trei sextile pe care Luna le împlinește cu 
Junon, Marte și respectiv Venus oamenii vor fi încurajați să privească viața prin 
reguli, printr-o schemă la care au aderat acum și în baza căreia am reușit să 
acumuleze anumite experiențe de viață. Este adevărat aceste experiențe de viață s-
ar putea să-i ducă spre regret, pe unii să îi izoleze fizic ori să considere că dacă nu 
luptă, dacă nu se impun prin cuvânt, termen, noțiune sau dacă nu forțează puțin 
nota evenimentelor nu se aleg nimic. 

Vedeta zilelor anterioare, Saturn, are astăzi o relație interesantă cu Luna, în 
sensul că participă la întâlnirea unei opoziții accentuând dificultățile de comunicare 
și mergând în continuare pe aceeași linie a opozițiilor, întârzierilor sau 
obstacolelor. Cu alte cuvinte prietenia pe care simțim nevoia să o afișăm celor pe 
care-i cunoaștem, cere dovezi de blândețe, de înțelegere sau de dragoste afișate ca o 
compensare în fața unei frici față de un secret împărtășit, relație care se citește din 
trigonul lui Marte cu Junon, primește din nou o lovitură dură și din nou idealul 
aspirația sau acele reguli morale, pe care individul l-a folosit până acum pentru un 
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al scop, nu mai pot fi pus în aplicare sau nu se mai poate face față situațiilor 
prezente. 

25 februarie este ziua în care descoperim prieteni falși, dar, ca o compensare, 
pentru că se activează axa Gemeni-Săgetător, renumită pentru ușurința cu care îi 
îndeamnă pe oameni să treacă de la un o extremă la cealaltă, anumite fapte pe care 
le săvârșim vor fi evidențiate prin cinste, onestitate sau curaj, ceea ce ne va fi de 
mare ajutor. 

În fața acestor probleme unii vor avea impresia că nu au sorți de izbândă, că 
viața nu le permite să se desfășoare atât de liber sau atât de flexibil ori cu atâta 
mobilitate pe cât și-ar dori, mulți își dau seama cât de nesiguri sunt atunci când își 
expun dorințele, fie și sub forma unor idei. Dacă acest proces nu este realizat de un 
om puternic sau, de partea cealaltă, dacă elementul spre care se deschide individul 
nu este onest, cinstit, sincer sau dacă acesta nu dorește să protejeze, ci doar să 
folosească, atunci raporturile astrale ale zilei de 25 februarie ne vorbește despre 
procese neobișnuite, acelea în care un individ naiv sau cu vigoare mentală ori puțin 
mai optimist hrănește idealurile oamenilor obosiți care nu-și mai pot menține 
aspirațiile prin voință proprie. 

Prin urmare, 25 februarie este ziua în care descoperim adevăruri pe care 
le-am mai descoperit și altădată însă de această dată le plasăm într-un alt context 
iar oamenii, prin situația nouă de acum, au acum un alt rol. De fapt, singurele 
elemente care se zdruncina ori care sunt încărcate de schimbare sunt bazele unor 
evenimente care se vor consuma în a doua parte a anului. 

Astfel, în săptămâna curbelor sinuoase și a hotărârilor pe termen lung ce vor 
să reclădească un viitor îndrăzneț pe baza a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni 
ascunde o teamă sau poate chiar o atitudine mult prea rigidă construită în vremuri 
când rigiditatea era cumva justificată pe bună dreptate. Acum ea nu mai este utilă 
pentru că oamenii pot vorbi mult mai ușor, își pot împărtăși secretele, pot să se 
deschidă unii față de ceilalți fără ca evenimentele care se implică împreună să ducă 
la anarhie ori să-i compromită. Fenomenele sociale au, așadar, această notă a 
modificărilor contextuale în situația în care oamenii vor avea impresia că de fapt se 
schimbă structura sau lumea în ansamblu. Relația bună dintre Marte și Junon în 
acest context ar putea să le aducă oamenilor colaborări noi sau asocieri însă doar pe 
baza a ceea ce și-au dorit sau a urmărit să își însușească în anul 2014 și n-au reușit. 
În contextul în care Luna împlinește și Primul Pătrar, dar se află și într-o relație 
proastă cu Saturn mediată de conjuncția lui Venus cu Marte de pe zodia Berbec 
ziua poate fi reprezentativă prin ușurința cu care identificăm soluțiile. Nu același 
lucru se poate spune și despre practică. Vedem soluțiile însă prea puțin le punem în 
aplicare. Atingem comoara însă nu avem cum să o luăm. Cei care sunt inventivi își 
vor construi situații conjuncturi evenimente, episoade sau chiar alte instrumente 
prin intermediul cărora să își însușească din bogăția momentului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări astăzi evenimentele 
sociale cu discreție. A interveni în viețile celorlalți demonstrând insistent și abuziv 
adevărul în care credem este o formă de risipă. Discreția ne ajută să dezvoltăm o 
atitudine constructivă cu ajutorul căreia să ne strecurăm printre situațiile pe care 
nu trebuie să le luăm cu noi de-a lungul vieții, ci să le lăsăm acolo unde se consumă. 
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Joi, 26 februarie 
Joi 26- 2-2015  1:12    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Joi 26- 2-2015  1:49    Luna(Gem) Tri (Aqu) Mercury 

Joi 26- 2-2015  4:51    Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 

Joi 26- 2-2015  5:08    Mars (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Joi 26- 2-2015  6:54     Sun (Pis) Con (Pis) Neptune 

Joi 26- 2-2015  9:15    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Joi 26- 2-2015 10:47    Luna(Gem) Sex [Leo] Jupiter 

Joi 26- 2-2015 13:38    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 
 

Constrângerile sociale sunt privite ca un îndemn la a păstra valorile. Sunt 
apreciate tradițiile. Perseverența este dezvoltată în raport cu un proiect mai 
vechi. Dragostea vine prin inspirație. Se vorbește prea mult și se face puțin. 
Apelul la trecut este doar mental. Se cer realizări pentru viața personală. Oamenii 
se judecă singuri pentru ce nu au putut realiza. Călătoriile sunt proiectate pentru 
o altă perioadă a anului. Vechii lideri ies la lumină. Conflict steril între vechile și 
actualele centre de putere. Consolidarea structurilor statale. Vârfurile 
educaționale promovează valori bune. Nostalgie. Seninătatea vine din detașare. 

 
O mare parte din situațiile care, de la începutul săptămânii și până acum 

păreau potențial susținute de conjuncturile sociale, se transformă acum în 
evenimente. Astăzi Soarele și Neptun se vor afla pentru conjuncție și oamenii se vor 
judeca după fapte, după sentimente, după ceea ce este cântărit, analizat, 
cuantificat, mai puțin după pregătire, viitor, speranțe sau obiective. Caracterul 
practic al acestei zile este susținut și de relația bună dintre Marte și Saturn care 
aduce dorință de călătorie, de exprimare pe un nivel superior și de a da unui proiect 
mai vechi un contur concret sau de a închide cercul unor preocupări punctând acest 
moment cu un rezultat practic. 

Caracterul benefic al acestei zile nu vine doar din faptul că oamenii cer acum 
rezultate concrete, ci vine din faptul că sunt mai inspirați, mai atenți la ceea ce simt 
sau la ceea ce transferă celorlalți și mai puțin la indiferența cu care au lucrat de la 
începutul săptămânii și până acum. Dacă, pe de-o parte, conjuncția Soarelui cu 
Neptun îi face pe oameni sensibili, inspirați, ușor de impresionați în fața suferinței 
umane, trigonul pe care Marte și Saturn îl împlinesc de pe zodiile de foc 
accentuează nevoia de a transforma o situație conflictuală într-un avantaj propriu. 
Dacă luăm în calcul că pe această dispunere Luna se află într-o relație bună cu 
Capul Dragonului atunci putem spune că 26 februarie este ziua în care descoperim 
un talent sau punem în aplicare un proiect personal ce va genera efecte bune în 
cascadă, vizibile până la trecerea lui Saturn în zodia Scorpion în această vară. 

La nivel social această situație poate însemna deschiderea către o nouă zonă 
conflictuală însă doar cu scopul de a investiga, analiza sau evalua evenimente, 
întâmplări sau situații ce nu au putut fi dezbătute pe întâlniri anterioare. De 
această dată însă rezultatul este unul bun, adică printr-o situație conflictuală, 
printr-un joc de rol sau printr-o exprimare la un nivel superior se promovează noi 
valori, unele educaționale sau care se vor finaliza cu un interes mult mai mare către 
transformarea personală, diplomația, unificarea convingerilor. 

Cu alte cuvinte episodul zilei de 26 februarie face referire la anumite 
constrângeri sociale, dar ne îndeamnă să-l primim pe acesta ca pe un mijloc prin 
care observăm și apreciem mai bine valorile tradiționale sau valorile personale, 
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acelea pe care le-am construit prin efort și sacrificiu propriu. Se va vorbi astăzi 
despre perseverență, despre dragoste, despre sacrificiu sau despre nevoia de a ne 
uni eforturile în cadrul unui grup pentru a promova o idee, o persoană sau pentru a 
susține de comun acord un ideal în care credem. 

Pentru că avem de-a face cu un trigon care se realizează între Marte și Saturn 
pe zodii de foc, intuiția, inspirația sau exteriorizarea unui talent reprezintă condiția 
pe care trebuie să o îndeplinească oamenii pentru ca demersurile de acum să se 
finalizeze corect așa cum își doresc. 

Nu trebuie să uităm însă că în noaptea de miercuri spre joi, Luna și Lilith se 
vor afla într-o relație proastă la fel și ultimul aspect al acestei zile, adică o relație 
proastă între Lună și Chiron, ceea ce încadrează direcția pozitivă a acestei zile într-
o nemulțumire sau într-o traumă. Judecând faptul că Luna are acum o relație 
interesantă cu Axa Dragonului această nemulțumire sau această traumă înseamnă 
cu precădere o experiență neplăcută pe care acum trebuie să o transformăm într-o 
virtute. Întotdeauna, după cum am văzut de-a lungul vieții, de fiecare dată când ne 
aflăm într-o situație de genul acesta când trebuie să transformăm un defect într-o 
calitate, se întâmplă un eveniment, de regulă unul dureros, tragic, suntem 
dezamăgiți de o persoană în care am avut încredere pentru că trebuie să facem 
saltul, trebuie să lăsăm în urmă relațiile greșite sau cele care ne-au îmbolnăvit. 
Această formă de boală fizică, afectivă, mentală sau spirituală ne încearcă astăzi 
încrederea, voința, credința. Cel care este puternic va putea să facă saltul. 

Prin urmare, 26 februarie ridică un mare semn de întrebare față de 
calitatea unor demersuri în care ne-am implicat până acum. Având dinainte atât de 
multe păreri care ne pot duce către exprimare personală sau către contracție 
oamenii vor fi astăzi mult mai îndreptățiți să se judece unii pe alții pentru un 
rezultat bun sau pentru a se domina. Unghiurile aferente acestei zile le vorbesc 
oamenilor despre conflicte ce sunt, raportate la realitatea prezentă, sterile, acelea 
care ar putea să supradimensioneze o situație curentă, dar și despre educație, 
dragoste, inspirație sau iertare. Astăzi sunt apreciate tradițiile însă nu prin 
atașament, ci prin diversitate, nu prin ceea ce deținem, prin patrimoniul în sine, cât 
mai ales prin ceea ce sunt în stare să ne arate că putem obține în viitor prin 
utilizarea lor. 

26 februarie este și o zi în care investigăm boala și punem diagnostic. 
Informațiile pe care le aflăm astăzi vin adesea pe un traseu ciudat, neobișnuit și au 
nevoie de experiență personală pentru a se stabiliza. Lucrurile bune care se 
consumă în această zi primesc lovituri teribile din partea Lunii negre care, din 
zodia Fecioară, îi agasează pe oamenii cu frici care nu au sens, cu temeri care nu se 
vor finaliza, cu relații complicate între oameni ce nu trebuie investigate acum, ci 
mai târziu, atunci când le este rostul. Cu alte cuvinte, una din greșelile mari ale 
acestei zile este să răscolim acolo unde nu trebuie, să credem că puterea sau 
revigorarea pe care o simțim astăzi este mai mult decât suficientă pentru a relua un 
subiect delicat și al duce acolo unde am vrut altădată. Cel care este ancorat în 
prezent va fi victoriosul acestei zile și, în egală măsură, se va dovedi educat, 
sensibil, cald și păstrător al valorilor tradiționale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
dragoste. Cine nu iubește va fi astăzi agitat, dur și va dori să schimbe lumea pentru 
a ascunde că, de fapt, nu se poate schimba pe sine. Cel care se schimbă va observa 
că emanațiile sale îi transformă în bine și pe cei din jur. 
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Vineri, 27 februarie 
Vineri 27- 2-2015 11:58 Mercury (Aqu) Tri [Lib] North Node 

Vineri 27- 2-2015 14:53    Luna(Gem) --> Cancer 
 

Drepturile individului sunt discutate după ceea ce poate face. Este eliberată 
conștiința de o vină. Cel superior are o siguranță nefirească. Judecată aspră 
aplicată aspectelor minore. Promovarea unor valori apreciate prin inspirație. 
Ceea ce este bine subminează o autoritate. Marile grupuri sociale intră din nou în 
criză. Binele comun este revigorat. Tristețea este ascunsă. Echilibrul este câștigat 
prin sensibilitate. 

 
Curbele sinuoase capătă în această zi un sens aparte. În mijlocul zilei Mercur 

își va definitiva trigonul pe care îl are de împlinit cu Capul Dragonului. Prin această 
relație cu Axa Dragonului, Mercur va media tendința Nodurilor și le va vorbi 
oamenilor astăzi despre drepturi puse în aplicare prin cuvânt, prin termen, prin 
lege sau prin noțiune. Din nefericire, în prima jumătate a zilei Luna se află în 
Perioada fără direcție. Se află în această stare încă din mijlocul zilei anterioare, 
când a încheiat ultimul aspect pe care îl realizează din Gemeni. Asta înseamnă că 
dificultățile de exprimare, neputința de a găsi un canal comun de comunicare sau 
poate un conflict verbal, pe baza unor informații mai vechi sau prin concluzii mai 
vechi la care se face acum apel, oamenii se deplasează către o criză a valorilor și nu-
și mai pot încânta sufletul cu un bine comun, ci, dimpotrivă, cu o tristețe comună. 
Perioada fără direcție a Lunii din Gemeni le vorbește oamenilor despre o tristețe 
ascunsă, pe care au dorit să o țină departe de privirile curioșilor pe motiv că această 
formă de sensibilitate nu folosește nimănui. Relația bună pe care Mercur o 
realizează acum cu Axa Dragonului ne va vorbi și despre drepturi, dar și despre o 
provocare care vine dintr-o zonă a valorilor, ideilor și care ajută conștiința să se 
elibereze de o vina. Vina că nu știm, că nu putem, că am făcut o răutate la adresa 
celorlalți, vina că am participat la un proces de distrugere ori că nu ne-am ridicat la 
nivelul așteptărilor ne reduce sensibilitatea și ne ține departe de echilibrul pe care îl 
cerem sau ni-l dorim în această perioadă. 

În a doua parte a zilei când Luna va trece în zodia Rac aceste valori vor fi 
evaluate dintr-un alt unghi. Nu vom mai căuta cuvinte pentru a fi sensibili, ci 
obiecte pentru a extrage de-acolo memoria unor sentimente pe care le-am crezut 
uitate. Apoi, sensibilitatea pe care nu am dat-o încă uitării, deoarece Soarele se află 
în continuare în conjuncție cu Neptun, ne ajută să ne revigorăm prin fapte bune sau 
prin muncă. Luna în Rac este prin excelență o poziție care îi îndeamnă pe oameni 
spre romantism, spre literatură, spre construcții care să lucreze cu sentimente, cu 
abilități sau cu certitudini. 

Din fericire, impactul pe care Mercur direct din zodia Vărsător îl are acum 
asupra destinului are un efect tonic asupra relațiilor. Axa Dragonului ce se află 
acum în plin tranzit pe o axă a relațiilor (Berbec - Balanță) ce are de susținut 
planetele Marte, Venus și Uranus, aflate în tranzit prin Berbec, răscolește un rău ce, 
până de curând, a fost supraevaluat. De această dată informația, poate chiar una 
care este împotriva legii sau împotriva legilor care sunt acum în vigoare ori a 
regulilor pe care le-am considerat foarte importante, eliberează individul dintr-un 
prizonierat dureros. Mercur în Vărsător este o poziție foarte bună și tocmai de 
aceea ideea acum este cu mult superioară puterii de a acționa, conținutul ei va fi cu 
mult superior puterii la care apelează pentru a se concretiza. 
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Tocmai de aceea este important ca în această zi să ne gândim de mai multe 
ori înainte de a acționa, nu pentru că ideea are nevoie de revizie, ci pentru că atrași 
de conținutul său fascinant oamenii s-ar putea să nu apeleze la cele mai bune 
mijloace pentru a le pune în aplicare. Acesta este elementul cel mai delicat al 
acestei zile. 

Prin urmare, 27 februarie ne pune la încercare răbdarea. Astăzi gândim 
mai repede decât acționăm și acest lucru va fi observat atât la nivel individual, prin 
hotărârea și acțiunea unui individ față de el însuși, dar și în grupul de apartenență 
prin rolurile pe care anumite persoane și le atribuie. Cel care nu are răbdare cu 
ritmul de lucru al semenului său va vedea cât de ușor va putea răni sau cât de ușor 
își va strica prieteniile de durată. Luna se află în Perioada fără direcție încă din ziua 
anterioară și asta înseamnă că intrăm în ziua de 27 februarie cu un handicap, cu 
neputința de a ține pasul cu viteza gândurilor sau cu necesitatea unor situații 
sociale pe motiv că am obosit, nu mai avem atâta putere sau nu mai avem bani. 

Mercur din Vărsător este acum în totalitate imaterial și în prezent sfera 
ideilor nu ține cont de condiționările sociale, de religie, de preferințe sau de 
disponibilitatea de moment. Ideea acum este imaculată, este clară, abundentă și 
marea problemă a acestui moment ar putea să vină din faptul că nu mai avem atâta 
putere pe cât i se cere. Fără putere ideea se va volatiliza și, chiar dacă o vom așterne 
pe hârtie, începând cu ziua următoare starea de conștiință va fi alta și multe din 
noțiunile de acum s-ar putea să ne fie străine. Cei care lucrează cu energia sau care 
sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală sunt obișnuiți cu situații de 
genul acesta. În stările înalte de conștiință planul ideilor este mult mai ușor accesat 
însă informațiile cu care o asemenea persoană intră în contact s-ar putea să nu 
poată fi amintite, puse în practică sau folosite la fel de ușor și în stare obișnuită de 
conștiință. Ele se pierd prin coborâre ori nu încap în vasul prea îngust al percepției 
lumii fizice. Ziua de 27 februarie este reprezentativă la acest capitol. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a explora astăzi ideea de 
echilibru. În această lume, omul, pentru că este o ființă multidimensională, poate 
prin pulsul său, prin suflul său vital, adică prin duhul ce a fost suflat, să creeze 
echilibre complexe. Faptele sale nu țin numai de lumea fizică, ci țin și de raportul 
cu ceea ce se întâmplă pe alte planuri, chiar dacă la un moment dat nu este 
conștient de existența acestora. Ideea de echilibru în raport cu ființa umană are 
neapărată nevoie de această redimensionare. 
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Sâmbătă, 28 februarie 
Sambata 28- 2-2015  2:42    Luna(Can) Squ (Ari) Mars 

Sambata 28- 2-2015  5:00    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Sambata 28- 2-2015  8:30    Luna(Can) Squ (Ari) Venus 

Sambata 28- 2-2015  8:57     Sun (Pis) Tri (Can) Moon 

Sambata 28- 2-2015 10:45    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 

Sambata 28- 2-2015 13:47    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Sambata 28- 2-2015 18:51   Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

Sambata 28- 2-2015 19:54    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 

Sambata 28- 2-2015 23:29    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
 

Decizii radicale. Agresivitatea capătă însemnătatea unei lecții de viață. Se 
reînvie erori ale lui 2014. Învinuiții de altădată își arată distincțiile. Se pierde 
dreptul la replică. Ritmul vieții este schimbat. Nu se acceptă greșeli din frică. 
Puterea crește prin introspecție. Valorile hrănite până acum devin vlăstari ai noii 
vieți. Inspirația curge. Seva purității sufletești are acces la mai multe tipuri de 
informații. Oamenii se tem de sancțiuni. Liderii speculează frământările în 
grupuri mici. Se dă un exemplu de forță. Pe măsură ce înțeleg oamenii se simt mai 
bine. Fericirea este un drept rezervat celor care apreciază calitatea vieții. 

 
În mod surprinzător, unghiurile astrale ale zilei de sâmbătă ne aduc mai 

aproape de deciziile radicale decât ne-au adus zilele anterioare. Luna se află acum 
în plin tranzit prin zodia Rac și sunt reînviate anumite erori ale anului anterior. 
Este posibil ca unii sa aibă mari semne de întrebare față de această călătorie foarte 
departe în timp, adică în anul anterior, luând în calcul faptul că Luna, în general, 
nu face trimiteri către evenimente situate atât de departe. 

Astăzi se împlinesc nu mai puțin de nouă aspecte dintre care patru sunt 
careuri, ceea ce înseamnă că această zi aduce o anume tensiune însă nu poate 
generaliza până acolo încât informațiile mai vechi care vin spre noi din anul 2014 
să încline foarte mult balanța către dramă sau către tragedie. Ceea ce vedem din 
anul anterior ni se pare educativ, interesant sau constructiv, adică prin ceea ce 
vedem înțelegem sau constatăm suntem îndemnați să ne folosim de dreptul la 
replică sau să punem piciorul în prag. Acele decizii categorice au la baza lor o 
tensiune nerezolvată în anul anterior și dacă plasăm aceste elemente în contextul 
anului 2015, acela al secretelor dezvăluite, momentul 28 februarie ne îndeamnă să 
alegem un traseu nou, să ne comportăm ca și cum ne-am obișnuit deja cu o stare de 
încordare, de tensiune sau să nu ne mai temem de decizii radicale. 

Evenimentele acestei zile ne vorbesc nouă, oamenilor comuni, despre faptul 
că liderii se implică acum în evenimente sociale care produc modificări în cascadă 
vizibile abia în a doua parte a anului. Drept dovadă astrală stă tranzitul Lunii prin 
zodia Rac ce îi opune rezistență lui Pluton. Prin aceste elemente minore sau care nu 
sunt arătate privirilor oamenilor comuni, poporului, se face apel la tensiuni pe care 
le parcurgem de ani de zile, de când planetele Uranus și Pluton se află într-o relație 
periculoasă pentru evoluția societății. Nu se poate ști din această dispunere astrală 
dacă acest eveniment va avea o greutate atât de mare încât să încline balanța 
întregului an. Se poate ști că acest element de disconfort personal cu care un lider 
intervine în decizii aplicate pentru marea masă a fost creat printr-o relație socială 
proastă a individului cu grupul restrâns (familie, prieteni) sau a liderului cu grupul 
pe care-l reprezintă. Știm din astrologia karmică faptul că aceste lucruri nu sunt 
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întâmplătoare. Pe de o parte, avansarea unui individ pe poziție de lider reprezintă 
efectul unei acumulări, rezultatul unor cauze clare, apoi, de partea cealaltă, găsim 
mâniile personale ale unui lider care, ajuns în vârf, refuză să vadă mai departe, își 
neagă viziunea și se uite numai în jos, adică spre oamenii care l-au promovat, 
căutând prin orice mijloc să îi convingă pe aceștia să îl susțină în poziția în care 
ajuns. Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală știu că acest lucru este specific acestei lumi. Nu reprezintă un 
element de evoluție, dar nici unul de involuție, ci o stare de normalitate pe care o 
arată cel care nu a depășit încă aceste condiționări. Urmând acest traseu firesc și, în 
egală măsură, uitând de vocație, traseul unui individ va părea sinuos, iar hotărârile 
care ar trebui să se aplice imediat ori care să dea câteva rezultate practice par a fi 
adoptate pe termen lung. 

Prin urmare, 28 februarie este ziua în care constatăm care este poziția pe 
care o avem în grupul de apartenență, cum suntem folosiți sau cum îi folosim pe 
ceilalți, cum participăm la fenomenul social și care sunt resursele de care dispunem 
pentru a ne pune în aplicare planurile. În egală măsură, 28 februarie poate fi o zi de 
informare, în care un element personal care contravine interesului de grup sau care 
se pune de-a curmezișul într-un proiect blocând desfășurarea sau întârziindu-l, 
devine un element care va purta în viitor numele celui care l-a creat. Nu se poate 
vorbi de originalitate, nu se poate vorbi despre o creație remarcabilă, ci doar despre 
un lucru neobișnuit. 

28 februarie este ziua în care un lider face o demonstrație de forță, lansând 
mesaje confuze sau obscure, periculoase pentru cei care preiau fără să judece ideile 
celorlalți, devenind un element periculos pentru armonia grupului. 

De asemenea, judecând toate aceste frământări sociale în care omul alege să 
se integreze, 28 februarie este și o zi a premonițiilor, a intuițiilor speciale sau a 
sensibilității care duce spre creație. A doua parte a zilei va fi dominată de o 
aversiune față de realizările celorlalți, față de prezența unor personaje pe care un 
anume individ nu le poate modela deci de frământări în segmente izolate ale 
marilor grupuri sau în relațiile care nu s-au maturizat încă. Vom vedea însă că 
dizarmonia este semnul unei agresivității potențiale și că acolo unde oamenii 
înțeleg, lucrurile se așază pe un făgaș normal, tensiunile se rezolvă de la sine și 
apare fuziunea de forțe împotriva unui adversar comun. Așadar, această notă 
agresivă nu poate fi anulată, dar poate fi transformată în altceva sau coordonată 
într-un mod în care să nu producă distrugeri importante. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu hrănii agresivitatea și nici 
duritatea cu care un om needucat își impune ideea sau convingerea. Dacă, având 
aceste lucruri stabilizate sau maturizate ori cel puțin așa crede, întâlnește un om 
care pune întrebări sau nu crede în ceea ce partenerul de dialog face arată că a 
depășit această cușcă mult prea confortabilă și i se oferă posibilitatea de a ne 
exprima la un alt nivel, adică de a evolua. 
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Duminica, 1 martie 
Duminica  1- 3-2015  9:33     Sun (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Duminica  1- 3-2015 17:51 Mercury (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Duminica  1- 3-2015 23:14 Mercury (Aqu) Opp [Leo] Jupiter 
 

Se strânge lanțul. Refuzul unui ajutor din teamă sau neîncredere. Invidia 
ține locul judecății. Ceea ce este cercetat riscă să se dizolve. Noul nivel de 
cunoaștere implică asociați noi. Tulburare. Vibrații stranii. Tensiune pe aspirații 
neobișnuite față de un fruct oprit. Refuzul educației și al ajutorului. Din luptă iese 
cine poate. Judecata propriilor fapte suferă de prea multă incertitudine. Binele 
este izolat. Se spun cuvinte memorabile, dar nu le aude nimeni. Istoviți de îndoială 
oamenii se declară învinși. Pasul înapoi al celui slab nu este un progres al 
grupului, ci al rasei umane. Prin duritate se reașază în ordine valorile. Vocea 
conștiinței devine vie. Cântecul exprimă mai mult decât cuvântul. 

 
Probabil că mulți dintre cei care sunt pasionați de științele ezoterice se 

întreabă: de ce este utilă uitarea? De ce o ființă nu-și amintește care au fost etapele 
anterioare? De ce ni se șterge o parte din bagajul informațional? De ce nu ne 
amintim care au fost în mod concret existențele pe care le-am lansat în urmă, din 
care am evoluat și am devenit ceea ce suntem acum? Tot prin această înțelegere 
ezoterică constatăm că uitarea este un element educativ. Dacă privim uitarea doar 
prin elementul de evoluție, singurul care îi dă o importanță constructivă, înțelegem 
că ea nu este decât un instrument pentru a vedea cum lucrează conștiința. Evoluția 
prin conștiință înseamnă transformare. Dacă fluturele se transformă din larvă în 
nimfă pentru a ajunge adult se întâmplă pentru că se desprinde de vechiul stadiu 
adică uită complet ce a fost și se transformă. Avem nevoie să uităm ceea ce am 
acumulat pentru că nu acumularea în sine este importantă, ci experiența. Aceeași 
învățătură ezoterică spune faptul că suntem doar proprietarii unui suflet, restul 
elementelor cu care lucrăm sunt doar împrumutate din partea unui univers 
multidimensional, din partea unei Creații care, la un moment dat, și le va lua 
înapoi. De asemenea, motivul pentru care ne sunt împrumutate aceste bunuri ține 
tot de acest proces al evoluției, de această transformare pe care am cerut-o în mod 
direct și insistent, că nu degeaba ne aflăm aici. 

Pe momentul în care Soarele și Lilith își definitivează opoziția lor se poate 
vorbi despre un proces negativ care se acutizează prin uitare negativă. De această 
dată uitarea nu înseamnă desprindere pentru evoluție, ci sancțiune sau pedeapsă. 
Aici pedeapsa nu vine doar pentru a produce suferință, ci vine ca o corecție aplicată 
unei ființe care nu știe cum trebuie aplicate elementele cu care lucrează. 

Poate, deloc întâmplător prin mecanismul astral, momentul acesta în care 
Soarele și Luna neagră se află în opoziție este susținut la o distanță în timp destul 
de mică de opoziția lui Mercur cu Jupiter. Practic, această uitare negativă sau uitare 
care produce suferință devine o justiție divină. 

Și pentru ca aceste informații pentru a ne fi folositoare trebuie să fie și 
practice, deducem de aici că mulți se vor întreba în această zi: de ce nu mi 
amintesc? De ce sunt oprit din a accesa anumite informații? De ce nu pot să fac 
anumite lucruri? De ce ne lipsesc anumite lucruri? Aceste semne de întrebare, de 
asemenea, susținute astral de sextilul Mercur-Uranus arată șansa pe care o avem 
acum când suntem puși în fața unei decizii periculoase. De aceea considerăm că 
prima zi a lunii martie reprezintă și un moment în care oamenii se pot transforma, 
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asemenea fluturelui, din larvă în nimfă sau, pentru cei evoluați, din nimfă în adult. 
Procesul acesta de transformare astăzi lucrează foarte bine cu uitarea. Pentru cei 
evoluați uitarea este selectivă adică se desprind acele emoții negative sau idei false 
care nu le mai sunt utile sau care s-au transformat peste noapte în greutăți mult 
prea mari. 

Fenomenul social, privit prin această relație între uitare și conștientizare a 
uitării, va izola binele și îi va convinge pe oameni că doar ei sunt de vină dacă nu 
pot merge mai departe, iar această oboseală nu este decât semnul unui progres 
incomplet. În felul acesta, se poate invoca astăzi motivul minciunii, al adevărului 
incomplet sau al creațiilor false care au acum un singur scop: să înlocuiască 
adevărul pe care oamenii nu-l pot atinge încă. Dacă în ceea ce privește evoluția 
personală lucrurile acestea nu sunt periculoase, ci fac parte dintr-un proces de 
transformare care nu este periculos dacă se produce într-un ritm mai lent, 
fenomenul social, judecând după mesajul zilei anterioare și după aceea ce trăim de 
câțiva ani, transformările acestea prin înlocuirea adevărului complet cu o 
minciună, amplifică tensiunile și frământările fără soluție. Din această cauză mulți 
se vor considera astăzi vinovați fără vină sau învinși. Dezamăgirea pe care o resimt 
unii ar putea să fie pusă de pasionații teoriei conspirației pe seama atacurilor 
psihotronice sau pe seama unor conspirații orientate împotriva bunului simt sau 
chiar împotriva evoluției. De această dată, acestea, în cazul în care există, nu sunt 
decisive, nu trec în fața altor procese, ci doar sunt simulate mai bine încât cel care 
nu este puternic să aibă o justificare a neputinței sale. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii și prima zi a lunii martie înseamnă 
contactul cu tensiuni care se amplifică de la sine ori care se amplifică prin 
necunoaștere, ignoranță sau uitare. Uitarea este elementul definitoriu al acestei zile 
și va produce efecte destul de încordate, periculoase sau dureroase pentru cel care o 
experimentează. Din punct de vedere evolutiv uitarea are un rost. Ea îl învață pe 
individ că nu trebuie să ducă cu el mai departe tot ceea ce întâlnește. Omul este un 
călător, un explorator care doar utilizează se folosește de tot ceea ce întâlnește, nu 
acumulează. 

Natura ne învață lucrurile acestea pentru că totul în creație este pus pentru a 
ne ajuta să ne deschidem aripile și să zburăm către lumina primordială, adică acea 
zonă a universului care se află cel mai aproape de ceea ce aici, în întunericul fizic, 
numim viață. Apa este un exemplu miraculos. Prin faptul că trece ușor de la o stare 
de agregare la alta apa își pierde memoria, lasă în urmă tot ceea ce a acumulat și 
poate să o ia de la capăt devenind pură. Acest proces miraculos este realizat și de 
ființa umană. Atunci când informațiile devin prea grele înseamnă că ele dezvoltă o 
forță împotriva direcției spre care ființa se îndreaptă. Nu avem nevoie decât de 
puțină căldură, căldura inimii, de focul lăuntric, de căldura sufletească, de căldura 
credinței pentru a ne evapora și a trece într-o altă stare de agregare, pentru a intra 
în contact cu un alt mediu, pentru a trece pe un nivel superior, pentru a ne schimba 
starea, așa cum spun pasionații de ezoterism, și pentru a surveni acea uitare 
energetică prin care lăsăm în urmă ceea ce devine greu și apăsător. 

Astfel, raportând ecuația astrală a acestei zile la mesajul sintetic al acestei 
săptămâni sau la ceea ce am traversat în ultimele zile înțelegem că momentul 
acesta ne aduce foarte aproape de vocea conștiinței. Unii au, ca și ziua anterioară, 
indicii speciale, se simt îndemnați să reia proiecte lăsate în părăsire sau dintr-o 
dată nu mai au memoria afectivă a conflictului, a răutății a răzbunării sau tristeții. 
Se simt ușori pentru că sunt ajutați să fie puternici, să evolueze, să-și înțeleagă 
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procesele pe care le parcurg, să fie conștienți de ceea ce gândesc, simt și fac, dar 
mai ales să fie conștienți de relațiile pe care le au, de epoca istorică în care au ales 
să trăiască și de rolul pe care-l au aici. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera conflictele și 
minciunile acestui moment ca fiind definitorii pentru relațiile pe care le avem sau 
pentru selectarea metodelor de lucru necesare în următoarea perioadă. Pentru că 
totul în univers merge pe baza contrastului sau pe baza dualității, momentul în care 
conștientizăm o minciună arată clar că deja ne situăm în zona adevărului. Doar 
ignoranța sau greutatea a ceea ce refuzăm să uităm, să lăsăm în urmă ne întoarce 
din nou către iluzie, adică spre minciună. În absența acestor greutăți, aflarea 
adevărului înseamnă eliberare. “Cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liberi”. 
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2 - 8 martie 2015 este săptămâna redescoperirii traseului evolutiv și a 
ridicării prin bunătate. Așa după cum se poate constata din acest mesaj sintetic 
următoarele șapte zile conțin două direcții importante. Pe de o parte ne vom întâlni 
cu acele secvențe ale trecutului care ne-au dus până într-un punct pe care, la 
momentul acela, l-am considerat un element de evoluție. Apoi, prin îndeplinirea 
unor condiții, prin reînnodarea firului de acolo de unde a fost rupt și prin 
acceptarea vindecării să reușim să ne ridicăm prin bunătate către o alte poziții, 
unele mult mai utile și mai plăcute decât cele cu care vom lucra de-a lungul acestei 
săptămâni. 

Evenimentele astrale integrate în spațiul acestei săptămâni sunt intense, 
diverse, încărcate de o forță aparte ce au în centrul lor planetele individuale Marte 
și Venus. De asemenea, în ziua de 3 martie se definitivează și trigonul dintre 
Jupiter și Uranus, un element care ne răscolește, ne aduce aminte de cât de 
importantă este compasiunea sau ne indică din trecut evenimente memorabile 
menite să ne magnetizeze întregul spectru al percepțiilor. Pentru că în realitate 
Venus și Marte sunt vedetele acestei săptămâni, dorințele, ambițiile, plăcerile sau 
alte elemente de temperament pe care le-am explorat altădată ori pe care le-am 
folosit negativ ne invită acum să reinventăm anumite evenimente din trecut care a 
avut un rol important în progresul de altădată, dar care au controlat și anumite 
încercări despre care am crezut la vremea aceea că au fost depășite definitiv.  

În această săptămână se împlinește și faza de Lună plină, în 5 martie, și mulți 
vor avea senzația unei căderi în gol pentru că puterea de acum nu va putea fi 
folosită pentru a construi ceva după pretențiile sau mofturile de moment, ci după o 
necesitate impusă prin niște reguli mai vechi. Ceea ce pare noutate trebuie explorat 
deoarece în mod sigur în spate ascunde un plan neobișnuit sau pur și simplu un 
plan mai vechi. 

Mulți vor avea impresia în această săptămână că înoată în ape tulburi și că 
armonia simplă și delicată a ultimelor luni nu a fost decât un strat foarte subțire 
care acum se topește. Alții se simt răsplătiți de destin cu aceleași beneficii pe care 
le-au primit acum doi ani. Lucrurile acestea însă nu activează doar pe tronsonul 
specific. Există și combinații între acestea în așa fel încât ceea ce reprezintă pentru 
unii un beneficiu ar putea să reprezinte pentru alții o înfrângere și, implicit, 
reeditarea acestor situații care fac referire la destin. Indicat ar fi ca înainte de 
această săptămână să ne amintim de ceea ce ni s-a întâmplat la începutul anului 
2013 pentru a înțelege spre ce evenimente ne îndreptăm în această săptămână. 

Un element absolut spectaculos al acestei săptămâni este legat chiar de 
motivul pentru care ne îndreptăm în trecut spre cele două repere indicate mai sus. 
Acest eveniment astral este dat de conjuncția lui Marte cu Coada Dragonului în 
ziua de 7 martie după ce, în 2 martie, Venus s-a aflat în aceeași relație cu Coada 
Dragonului. Dacă Venus trece în fiecare an prin această poziție, nu se poate spune 
același lucru despre Marte. El s-a mai aflat în conjuncție cu Coada Dragonului în 
mai 2013, eveniment care a fost canalizat la momentul respectiv prin ceea ce a 
reprezentat această poziție împreună cu aglomerarea de planete de pe zodia Taur. 
Atunci valorile materiale, teama că un bun se depreciază, că este înlocuit sau că nu 
mai corespunde standardelor a transformat evenimentul astral de la acea vreme 
într-o mare angoasă. Acum ne amintim de ceea ce ni s-a întâmplat atunci și ne 
simțim înțelepți, încărcați de o experiență aparte și puternici prin ceea ce 
conștientizăm. Multe din evenimentele care s-au consumat în prima parte a anului 
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2013 poartă această amprentă a agresivității pe care un om o arată față de obiecte 
sau față de semenul său atunci când iubește mai mult obiectele. 

Apoi, ca o împlinire a tuturor acestor călătorii spre trecut, finalul săptămânii 
ne oferă răspunsuri. Vindecarea poate fi un răspuns sau confirmarea faptului că 
suntem deja în posesia unor concluzii foarte utile. Așa după cum se constată 
săptămâna 2 - 8 martie ne ajută să înțelegem ce rol am îndeplinit în ultimii ani, 
dacă suntem pe o pantă ascendentă sau dacă suntem pe o pantă descendentă, ce 
puteri reale avem și cât de importanți suntem în mediul în care am ales să activăm. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a gândi altfel decât 
suntem tentați să observăm, analizăm sau să evaluăm situațiile care se reiterează 
acum. Chiar dacă asta înseamnă un efort suplimentar pe lângă acela pe care-l 
facem să rezistăm în fața unui val al transformării, important este să vedem că dacă 
procedăm altfel atunci și rezultatul va fi altul. 

 
Luni, 2 martie 

Luni  2- 3-2015  1:34    Luna(Can) --> Leo 

Luni  2- 3-2015  9:02    Luna(Leo) Con [Leo] Juno 

Luni  2- 3-2015 11:11    Luna(Leo) Tri (Sag) Saturn 

Luni  2- 3-2015 11:38   Venus (Ari) Opp [Lib] North Node 

Luni  2- 3-2015 17:54    Luna(Leo) Tri (Ari) Mars 
 

Mult înseamnă risipă. Inventar al bunurilor. Puterea sporește prin 
reasimilare, reindexare, reevaluare, revizuire. Sunt iubiți oamenii calzi. Speranța 
într-o viață luminoasă deschide noi oportunități de asociere. Nu este permis 
refuzul. Se plătește pentru păcatele altora. Asocierile cu oameni de aceeași factură 
consolidează în crederea că binele va crește. Abuzul de putere este realizat prin 
cuvânt și doar pentru a împlini o promisiune mai veche. 

 
Multe lucruri care se consumă în prima zi a acestei săptămâni, pe de-o parte, 

trasează direcții importante aferente acestei săptămâni, iar, de partea cealaltă, 
vizează chiar decada curentă, aceea care, în privința evenimentelor concrete, se 
dovedește a fi autoreflexivă. Asta se întâmplă pentru că Venus va avea de traversat 
acum o conjuncție cu Coada Dragonului și ne va aduce din trecut acele dorințe pe 
care nu le putem încadra corespunzător în planul pe care-l avem acum în minte, 
deci nu se încadrează în proiectele de viitor, în strategiile pe care le considerăm 
acum practice, apoi, pentru că este vorba de trecerea planetei Venus prin zodia 
Berbec, trecutul ne aduce în centrul atenției prea multe resentimente și ambiții. În 
altă ordine de idei, această poziție le vorbește oamenilor și despre înțelepciune, 
curaj sau ușurința de abstractiza ori de a privi lumea înconjurătoare ca fiind un joc 
de rol sau piese pe o tablă de șah. Pentru mulți, asta înseamnă ușurință în a se 
asocia, iar acest lucru va fi vizibil chiar din dimineața acestei zile când Luna se va 
afla într-o conjuncție cu Junon. Pentru că acest lucru se produce pe zodia Leu, 
întâlnirea Lunii cu Junon prefigurează ceea ce se va întâmpla în ziua următoare, 
când Luna se va afla în conjuncție cu Jupiter. Practic, în săptămâna descoperirii 
traseului evolutiv și a ridicării prin bunătate, relația bună pe care Luna o are cu 
Junon le arată oamenilor un traseu bun, o deschidere interesantă, productivă sau 
confortabilă de care se vor bucura în multe etape până la finalul acestei luni. Ceea 
ce se va întâmpla în această săptămână, adică în acest interval cuprins între 
conjuncția lui Venus cu Coada Dragonului și conjuncția Soarelui cu Chiron, ne 
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îndeamnă să fim pozitivi puternici și să privim dincolo de abuzul de putere ori 
dincolo de cuvintele care ne părăsesc. 

Faptul că această săptămână debutează cu trecerea Lunii în zodia Leu, 
eveniment care se produce noaptea de duminică spre luni, înseamnă accesul la o 
formă de bunătate pe care o gustăm prima dată prin generozitate. Asta înseamnă că 
trecerea lui Venus prin Coada Dragonului nu este obligatoriu un element de 
penitență, nu ne aduce din trecut neapărat revizie sau sancțiune. Luna din Leu 
încălzește sentimentele și îi pune pe oameni în fața unor situații în care binele să 
triumfe prin laudă reciprocă, prin susținere ori, cum este la moda acum, prin 
gândire pozitivă. 

Dispunere astrală a acestei zile are însă și o componentă aparte, aceea care 
vine din relația bună ce se construiește între Lună și Saturn. Asta înseamnă că 
oamenii se gândesc acum la o promisiune, să renunțe la abuzul de putere ori să 
îmbrățișeze un termen, un cuvânt, o noțiune, o recomandare, o cale spirituală ori 
un demers public pe care-l cunosc foarte bine, pe care l-au mai abordat și altădată 
și față de care au anumite resentimente de care acum, în virtutea educației sau 
autoeducației, nu doresc să se desprindă. Promisiunile sunt acum, de fapt, 
legăminte mai vechi care pot fi reînviate și prin această dispunere astrală cu toții să 
se simtă revigorați, iubiți, acceptați într-un mediu nou. Iubirea este un element 
misterios al acestei zile și ea va lua amploare doar dacă sămânța sa a fost pusă în 
pământ încă din anul anterior. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton interesant. Pe de o 
parte avem acces la informații mai vechi pe care oamenii le selectează adesea când 
sunt presați de anturaj, când sunt agasați, umiliți sau lăudați excesiv adică 
îndemnați să facă apel la un fond de rezervă. În egală măsură, trecerea planetei 
Venus prin Coada Dragonului înseamnă și a explora din trecut acel noroc pe care l-
am lăsat în părăsire, pe care l-am ignorat sau pe care nu am știut să-l folosim așa 
cum trebuie. Acum, prin comuniune, prin idealizare sau pur și simplu prin căldura 
sentimentelor, simțim că o luăm de la capăt, că ne deschidem față de oamenii pe 
care i-am ignorat ori care au suferit din cauza noastră în trecut și prin ceea ce facem 
acum, prin impactul acțiunilor din prezent, viața capătă un sens nou. Mulți vor 
renunța la abuzuri, la atitudinile necuviincioase, însă nu vor renunța la cuvinte 
folosite greșit ori la înțelesuri mai vechi în care au crezut sau pe care le consideră în 
continuare soluții la probleme mari, ample care nu se rezolvă într-o săptămână și 
nici chiar într-o lună. 

Prima zi a săptămânii îi îndeamnă pe oameni să lupte împotriva pericolului, 
să nu accepte refuzul pentru că există un istoric cu persoanele cu care 
interacționează astăzi, care îi îndeamnă să se bucure sau să fie triști ori cu care să 
realizeze un schimb de informații. În egală măsură, 2 martie este și ziua în care ne 
reamintim de o promisiune mai veche. Fie că această promisiune este făcută față de 
noi înșine, fie că este făcută față de cineva din preajmă, rezultatul ne îndeamnă să 
căutăm în adâncul ființei soluțiile în care am crezut în trecut. Este posibil ca 
prezentul să nu ne poată ajuta în sensul acesta. Cu toate acestea ceea ce este corect 
bun și profund înseamnă baza unui mare progres pe care îl vom simți mai aproape 
de noi înșine abia în a doua parte a anului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântării lucrurile nu pentru a 
ne preocupa de rezultat. Rezultatul își va purta de grijă. Este important astăzi să 
acceptăm că anumite situații pe care altădată le-am privit cu mare greutate sau pe 
care le-am considerat de netrecut acum se cristalizează de la sine. 
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Marți, 3 martie 
Marti  3- 3-2015  1:00    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Marti  3- 3-2015  2:36    Luna(Leo) Tri (Ari) Venus 

Marti  3- 3-2015  6:46    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 

Marti  3- 3-2015  6:52    Luna(Leo) Con [Leo] Jupiter 

Marti  3- 3-2015 10:49    Luna(Leo) Opp (Aqu) Mercury 

Marti  3- 3-2015 14:27 Jupiter [Leo] Tri (Ari) Uranus 
 

Vorbe aruncate. Rafinamentul este expresia armoniei dintre oameni. Nu se 
poate face dreptate fără a gusta din amar. Cerul se deschide. Evenimente 
memorabile care dictează un curs pozitiv. Segmentul emoțional este ridicat prin 
elogiere. Este trezit respectul. Se simulează compasiunea. Viciul pigmentează 
țintele pozitive. Oamenii se reîntorc la sentimente mai bune. Individualism 
pozitiv. Distrugerile constructive devin ținte ale progresului. Adicția restrânge 
segmentul progresului la câteva preocupări. Trecutul pune condiții. 

 
Deși foarte mulți pasionați de astrologie ar putea considera că întâlnirea lui 

Jupiter cu Uranus într-un trigon ar putea însemna momentul în care norocul se 
descătușează, pentru că aceasta este și ziua când Luna va trece prin conjuncția cu 
Jupiter și norocul acesta ar putea să fie aplicat unui grup mare de oameni, unui 
popor sau unei națiuni sau poate chiar rasei umane în ansamblu, faptul că Jupiter 
se află acum în mers retrograd arată că acest beneficiu, acest noroc sau succes care 
ne vine din trecut, poartă amprenta unor lucruri nerezolvate, deci activează după o 
schemă care nu este specifică prezentului. Asta înseamnă că oamenii vor fi tentați 
acum să vorbească mult și să spună puțin, să arunce cu vorbe în toți cei din jur în 
ideea că adevărul personal este mai important decât tot ceea ce se înțelege din 
mesajul sintetic obținut din discuțiile de grup. Prea ușor vom auzi astăzi oamenii 
spunând că ei știu mai bine cum stau lucrurile și că ar fi indicat ca întregul grup de 
apartenență, poate chiar întreaga națiune, să laude cunoștințele, ordinul pe care-l 
dau, declarațiile pe care le fac. Pentru ca astăzi Luna se află într-o relație 
interesantă cu Jupiter și din această poziție trimite un trigon către planetele din 
Berbec, în special față de Venus și Uranus, trigonul cu Marte care s-a împlinit în 
ziua anterioară, elementele stranii ale acestei zile lasă impresia că doresc să-i învețe 
pe oameni cum să se poarte, cum să-și descopere sentimentele profunde, cum să 
aibă încredere unii în ceilalți și care este bagajul de cunoștințe ori bagajul 
sentimental pe care îl dețin. 

De acest lucru este responsabil grupul de planete care activează acum Coada 
Dragonului și care le trezește oamenilor sentimente confuze sau dorințe mult prea 
intense, pe care altădată și le-au inhibat, acela de-a spune, de a se exprima, de a se 
impune sau de a-și însuși cu forța ceea ce altădată au considerat că merită să 
primească de la sine. De aici și caracterul straniu al trigonului pe care Jupiter și 
Uranus îl împlinesc astăzi. Dar nu mă refer aici la întreaga perioadă pe care o 
traversăm acum, ci la ziua în cauză sau cel mult la această săptămână. Perioada mai 
mare a fost integrată în analiza anuală pe care am prezentat-o la sfârșitul anului 
anterior în materialul “2015 – anul secretelor dezvăluite”. 

Elementul particular al acestei zile vine dintr-o relație proastă care se 
construiește între Lună și Mercur și va face trimitere la ideile false ale trecutului pe 
care nici măcar prezentul, ce este acum mult mai flexibil cu problemele individuale, 
nu le poate rezolva. Dacă în ziua anterioară trecerea lui Venus prin Coada 
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Dragonului le-a vorbit oamenilor despre neputința de a trăi iubirea așa cum cere 
prezentul, de obsesia iubirii imposibile, trigonul Jupiter-Uranus le va vorbi 
oamenilor despre mărire și decădere, despre deschidere spectaculoasă ori pur și 
simplu despre neputința de a accepta că indulgența pe care o primim din exterior 
este golul de care avem nevoie. Cei care vor refuza să vadă acest gol ca pe un 
moment de respiro vor considera că tăcerea lor prezintă un moment în care 
oamenii nu sunt avantajați de ceea ce au în jur, ci pur și simplu pedepsiți de ceea ce 
nu pot obține. Acest moment în care Jupiter și Uranus se află într-o relație bună ar 
putea să stimuleze compasiunea, înțelegerea sau profunzimea spirituală dacă toate 
aceste elemente au făcut parte din preocupările oamenilor în anul anterior. Astfel, 
ar putea acum să obțină un rezultat interesant, adică este trezit deopotrivă 
respectul și viciul, cele care altădată speriau anturajul sau lansau impresii false, și 
care au ocazia acum să îi arate individului ținte pozitive. Prin aceste ținte mărirea și 
decăderea, acele elemente pe care relația bună a lui Jupiter cu Uranus le indică, 
sunt încadrate foarte ușor la capitolul experiență de viață. 

Prin urmare, 3 martie reprezintă o zi de mare rafinament existențial, prin 
care oamenii înțeleg contextul în care activează, care sunt mijloacele la care 
apelează, cât de departe pot merge cu ceea ce au de spus, de făcut sau de modificat 
și cât de înțelepți se dovedesc atunci când nu țin cont de recomandările celorlalți 
sau nu le pasă ce strică. Relația bună dintre Jupiter și Uranus se orientează astăzi 
către progres însă acest progres este condiționat de o curbă sinuoasă, adică de 
îndeplinirea unei condiții: mărirea și decăderea imaginii personale are nevoie la un 
moment dat de contrast. Dacă un personaj a fost acum umilit, adică este mic, 
marginalizat, ca urmarea unor demersuri sociale orientate împotriva sa, acum se 
poate ridica și poate face o impresie foarte bună. Dacă se află foarte sus pe scara 
evoluției sociale primește o lovitură care îi va construi statutul de ființă decăzută. 
Se întâmplă toate lucrurile acestea nu pentru că mesajul principal al acestei zile 
este acela care ne îndeamnă spre contrast, ci pentru că numai așa se poate 
redescoperi un traseu evolutiv, numai așa ființa nu va fi compromisă iremediabil. 
Asta înseamnă că pe Jupiter retrograd din Leu, aflat în relație pozitivă cu Uranus 
direct din Berbec, se poate vorbi de ridicare prin bunătate, însă faptele acestea au 
nevoie de un moment spectaculos pentru a deveni vizibile. Cei care sunt decăzuți 
vor trebui să cucerească impresia celorlalți, atitudinile lor prin eroism. Ceilalți vor 
trebui să arate că stelele nu se sfiesc să pară mici licurici. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza astăzi atitudinea 
grosolană. Ceea ce este rafinat construiește. Ceea ce este dur, vulgar sau grosolan 
distruge. 
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Miercuri, 4 martie 
Miercuri  4- 3-2015 13:58    Luna(Leo) --> Virgo 

Miercuri  4- 3-2015 17:14   Venus (Ari) Tri [Leo] Jupiter 

Miercuri  4- 3-2015 20:45   Venus (Ari) Con (Ari) Uranus 

Miercuri  4- 3-2015 23:47    Luna(Vir) Squ (Sag) Saturn 
 

Revigorarea condițiilor de lucru. Independența țintește prea sus. Nevoie de 
cadru solid. Se caută asocierea cu cei care oferă. Privilegiul de a fi recompensat. 
Meritul nu este pierdut în trecut. Se face dreptate. 

 
Vibrația acestei zile încearcă să contureze un capitol important al acestei 

săptămâni în care oamenii se orientează către simplitate, către iubirea 
dezinteresată sau către a redescoperi ceea ce îi împlinește. 

Prima jumătate a zilei se va situa însă pe frecvența dispozițiilor aferente zilei 
anterioare, când au existat anumite probleme de comunicare și când oamenii au 
văzut că din neatenție, ignoranță sau prostie reușesc să distrugă lucruri folositoare 
și să piardă o poziție importantă. Acum, când Venus se află într-o relație bună cu 
Jupiter, se împrietenește cu Uranus și încearcă să vadă dincolo de aparențe. 
Aparențele sunt date de trigonul beneficiilor, pentru că Jupiter este retrograd și 
ideea de dreptate le vorbește oamenilor despre faptul că au privilegii însă nu se pot 
folosi de ele. Aceste merite pierdute reușesc să pună o mare greutate pe conștiința 
celor care nu sunt încă evoluați sau nu sunt încă pregătiți să facă un salt.  Ei se vor 
mobiliza pentru a-și face singuri dreptate, pentru a oferi argumente interesante 
fără a avea parte de beneficii imediate. De altfel, beneficiile imediate constituie, 
după cum vom vedea în a doua parte a zilei, o mare greutate și o piedică împotriva 
unor asocieri foarte bune. 

Dacă resping ideea de dreptate se vor situa pe frecvența relației proaste 
dintre Lună și Saturn și, pentru că Luna se află deja în zodia Fecioară, adică semnul 
pe care Lilith îl traversează de câteva luni bune, experimentul acesta al 
revendicărilor sau al solicitărilor pe ideea de dreptate sau răzbunare, constituie o 
adâncire și mai mare în acele procese care s-au soldat cu pierdere de statut sau cu 
decădere. Se poate vorbi aici și despre o independență pierdută însă totul se face 
într-un mod plăcut, deconectant sau lipsit de durere. 

Pentru unii, aceste îndemnuri putea să însemne revigorarea unor condiții de 
lucru, transformarea sarcinilor grele în sarcini și mai grele însă fac acest lucru cu 
convingerea/păcăleala că lucrul acesta înseamnă o revigorare sau o împrospătare a 
raporturilor sociale. 

Așa după cum se constată, raportul pe care Venus din Berbec, aprigă și 
dornică să își impună propriile condiții, îl are cu Jupiter și Uranus, ce se află de 
ceva timp într-o relație bună, reînvie complicațiile de natură relațională pe care nu 
le-am rezolvat în 2014 pentru că, și atunci, dar și acum, baza nu are nimic de-a face 
cu realitatea. Apelul la trecut complică lucrurile pentru că retrogradarea lui Jupiter 
îi îndeamnă pe oameni să scoată de acolo ceea ce este incomplet s-au marcat de 
resentiment. Resentimentul acestei zile ne arată ceea ce pierdem, ne îndeamnă să 
ne facem singuri dreptate și să pierdem din vedere că poate dreptatea divină sau 
redescoperirea unor informații obiective care ne-ar clarifica situațiile pe care le-am 
parcurs și despre care avem acum impresia că știm totul, nu reprezintă adevărul 
absolut și, nici într-un caz, nu reprezintă ceea ce credem că înseamnă dreptatea. 
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Prin urmare, 4 martie este o zi in care primim o lecție importantă de la 
viață. Unii consideră că merită să-și facă dreptate, să întindă mâna și să-și ia ceea 
ce consideră că le lipsește, să se impună în fața celorlalți pentru că adevărul pe care 
îl dețin este superior a ceea ce aceștia știu și cunosc. Retrogradarea lui Jupiter 
spune că, de fapt, lucrurile acestea sunt o altă formă de iluzie și nu trebuie să 
pierdem din vedere că de fiecare dată când viața a avut accente dure, dramatice, de 
fiecare dată când am considerat că merită mai mult în detrimentul celorlalți 
lucrurile s-au stricat și mai tare, iar binele pe care credem că-l construim reprezintă 
de fapt forța caustică orientată împotriva a ceea ce este deja bun sau constructiv. 

Iată cum un element benefic într-o relație cu un alt element benefic 
incomplet, atenuat sau așezat pe o bază greșită arată că astăzi suntem dispuși să 
construim un edificiu impresionant, marcat de o arhitectură specială însă supus tot 
timpul uzurii ori prăbușirii. Ziua va fi, așadar, marcată de prea multe resentimente, 
de tendința de a face rău cu intenții bune și de a îngrădit celorlalți libertatea de 
expresie și puterea de a găsi adevărul prin forțele proprii. Este o zi grea, încercată 
însă beneficiile pe care le obține cel care își controlează aceste impulsuri de a face 
dreptate abuziv reprezintă o mare și importantă achiziție în drumul spre 
cunoaștere. Vom vedea, nu foarte departe în timp, ci începând cu ziua de mâine, că 
până și acest „bine” în care credem poate fi la rândul său zdruncinat de un „bine” 
mai mare pe principiul: "Pentru orice pește există un pește mai mare". În ziua 
următoare, când se va consuma faza de Lună plină, Venus se va afla într-o relație 
proastă cu Pluton și această prietenie neobișnuită ce ne cere astăzi putere și ne 
amplifică focul egoismului, mâine se va dovedi a fi o mare problemă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântării lucrurile pentru a 
descoperii liniștea dacă acest proces nu ne relaxează, nu ne eliberează de gânduri și 
resentimente înseamnă că întreține un proces complicat, apăsător, ce ne duce în 
mod indubitabil către regret. Liniștea ne înnobilează. Regretul ne sărăcește. 

 
Joi, 5 martie 

Joi  5- 3-2015  5:14    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 

Joi  5- 3-2015  5:17   Venus (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Joi  5- 3-2015 11:58    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Joi  5- 3-2015 20:05     Sun (Pis) Opp (Vir) Luna(Full Moon) 

Joi  5- 3-2015 20:36    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 
 

Conspirațiile spulberă visul de a redeschide un traseu nou. Exploziile 
readuc un eveniment din 2014 ca referință la capitolul “Așa nu!”. Invidie. Seducția 
rupe lanțul sclaviei, dar îl duce pe individ spre o cădere plăcută în gol. Apel la 
persoane care au învins frica. Risipă. Agoniseala de la începutului anului este 
ascunsă. Plata este supradimensionată. Costurile se ridică la nivelul aspirațiilor. 
Calitatea este afectată de condițiile puse de deținătorul produselor inferioare. 
Slăbiciunile stăpânesc. 

 
Luna plină de astăzi ne reînvie ideea de conspirație. Acolo unde există doi 

oameni vom vedea, nu două persoane care își unesc forțele pentru a deveni mai 
puternici sau mai profunzi, ci două persoane care urmăresc să obțină un avantaj 
împotriva altora. Inițial, vom fi puternici în aceste convingeri pentru că această 
observație ne va lăsa impresia că deținem adevărul, că dispunem și de o formă de 
inteligență aparte, că suntem altfel decât cei pe care îi criticăm. Apoi, în a doua 
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parte a zilei, cu cât ne apropiem mai mult de momentul de Lună plină se creează un 
gol în viața personală cu atât mai mult cu cât în prima parte a zilei am dorit să dăm 
o replică, să-i criticăm pe ceilalți ori să le arătăm că avem dreptate. Acest lucru ar 
putea fi observat atât în concepțiile existențiale, în ceea ce privește schimbul de 
informații morale, cât și în latura profesională. Adică succesul de dimineață se 
transformă brusc în insuccesul de după-amiază. 

Luna plina le va vorbi oamenilor și despre risipă. Dacă participă la 
evenimente sociale prin concurență, prin nevoia de a demonstra că adevărul 
personal este mai important decât al celuilalt atunci îndemnul la bunătate, unul din 
elementele sintetice aplicate acestei zile, îl duce spre risipă și bunurile pe care le 
dețin nu vor construi o formă de satisfacție, ci o formă de sclavie. Prin intensitatea 
Lunii pline de pe axa Fecioară-Pești oamenii, nu descoperă generozitatea și 
compasiunea, ci zgârcenia și invidia. 

Acest lucru înclină mult către valorile negative pentru că faza de Lună plină 
se suprapune cu relația proastă care există deja pe axa Fecioară-Pești prin faptul că 
Lilith trimite razele negative către planetele din Pești. Cu alte cuvinte, această 
sporire a puterii, pentru că vine pe o experiență a dreptății egoiste, dar și pentru că 
Lilith de pe Fecioară îi face pe oameni mult prea îngrijorați pentru lucruri penibile, 
inutile sau mărunte ori mult prea fricoși față de ceea ce nu știu, este puțin probabil 
să ducă la un rezultat bun. Plata este supradimensionată și am putea să ne întâlnim 
astăzi cu o formă de zgârcenie neobișnuită. Pentru a nu împărtăși, pentru a nu 
dărui, oamenii ascund ceea ce au și spun că sunt săraci. Pentru că Luna plină 
înseamnă și amplificarea puterii personale printr-un magnetism exterior, nu 
neapărat prin contracție interioară, această sugestie (“nu am”, „nu dau”) se poate 
transforma în realitate. 

Anumite evenimente care devin mai vizibile în această zi ne conduc atenția 
către episoade care s-au consumat în anul anterior. Încă nu am scăpat de umbra 
trecutului pentru că, după cum se conturează invitațiile acestei zile și după cum am 
văzut că s-a conturat și vibrația zilei anterioare, ne consumăm o mare parte din 
energie pentru a reînvia ceea ce nu s-a consumat în anul anterior. Dacă aceste 
elemente inutile nu sunt lăsate să moară, dacă nu sunt abandonate ori schimbate în 
altceva, la un moment dat ne vom simți obligați să le hrănim, chiar dacă începând 
cu săptămâna viitoare vom vedea cât sunt de inutile. Acestea sunt ca niște animale 
de companie pe care trebuie să le hrănim dacă vrem să le avem în preajmă. Vom 
vedea însă că aceste costuri se dovedesc mult prea mari și dacă dorim să nu ne 
risipim avem nevoie să folosim această energie, acest dinamism al zilei de 5 martie 
pentru a ne desprinde de toate acestea. Va fi însă foarte greu pentru că toate 
argumente ale momentului susțin că lucrurile acestea sunt reale. Ele nu sunt reale 
însă pentru a vedea adevărul de dincolo de iluzie avem nevoie să pornim cu o 
negație chiar dacă nu avem în preajmă niciun element real care să o susțină. 

Prin urmare, 5 martie reprezintă o zi în care o parte din defectele explorate 
cu atâta intensitate în anul anterior prin viață își cer drepturile și sunt pe punctul 
de a ne acapara întregul spectru al percepțiilor. De asemenea, 5 martie este și o zi 
de risipă și puțini vor fi aceia care vor putea să transforme zgârcenia sau reținerile 
intenționate în adevăruri absolute. Astăzi oamenii spun prostii pentru că sunt 
convinși ca acestea îi apără de agresiunile exterioare. Cu cât ne apropiem de 
momentul de Lună plină, ce se va consuma în după-amiaza acestei zile cu atât mai 
săraci vom fi pentru că energia acestei faze a Lunii sau energia acumulată prin 
experiențe speciale este consumată acum pentru a ține în viață aceste aberații, 
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aceste convingeri eronate sau, cum le spune omul modern, "aceste principii de 
viață". 

5 martie este ziua în care se accentuează chinul omului “cu principii” care se 
consideră un educat, superior celorlalți doar pentru că locuiește într-un apartament 
cu toate utilitățile oferite de societatea de consum, care se mândrește cu faptul că 
practică un sclavagism modern, fie are o firmă cu angajații, fie el însuși se supune 
unui program strict și aberant de lucru și care crede că suferința aceasta stupidă 
reprezintă expresia unei societăți evoluate. 5 martie ne ajută să vedem cât de 
penibil este acest sclavagism modern și dacă avem suficient de multă putere și 
determinare ne ajută să vedem cum am putea să-l combatem ori să vedem cum 
putem atenua încât să mergem mai departe pe calea de mijloc. 

Relația proastă pe care Venus o are cu Jupiter accentuează aceste tensiuni de 
natură conceptuală și, pentru că este vorba de careu, acestea sunt frământate în 
mentalul propriu atât de mult încât să prindă în vârtejul lor și energiile bune pe 
care am putea să le protejăm dacă astăzi nu vom încerca să le redefinim, 
reanalizăm sau reclasifica după aberațiile în care vom crede acum. Acest moment 
de frustrare va putea fi observat cu precădere de cei care lucrează cu energia ori 
care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală pentru că va încerca să-i 
convingă că tot ceea ce au experimentat ca trăire spirituală reprezintă o eroare de 
cunoaștere. Durerea acestor momente ar putea să-i motiveze să treacă dincolo de 
acest văl periculos și bolnăvicios al iluziilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca un experiment: să ne 
gândim la faptul că suntem cercetați, nu că trebuie să cercetăm. A privi realitatea 
din jur ca și cum aceasta presupune un proces de verificare ne oferă posibilitatea de 
a ne corecta și de a ne raporta mai mult la bunul simț. A ne apropia de bunul simț 
reprezintă garantul că avem șanse astăzi să trecem dincolo de această perdea densă 
și periculoasă a iluziei creată de convingerile eronate. 

 
Vineri, 6 martie 

Vineri  6- 3-2015  0:44    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Vineri  6- 3-2015  2:18     Sun (Pis) Sex (Cap) Pluto 
 

Circumspecție. Dimensiunea personală este diminuată pentru a fi în 
rezonanță cu un grup mare. Calitatea vieții se schimbă prin discriminare. Se 
caută răspunsuri în locuri ascunse. Descoperirile nemulțumesc. Individualitatea 
este avantajată de retragere. Vindecare. Seriozitate. Participarea la o descindere 
în care beneficiul personal să fie numit. 

 
De multe ori de-a lungul acestei săptămâni ne vom întreba cum ar trebui să 

procedăm pentru a ne redescoperi frumusețea de altădată, liniștea sau profunzimea 
pe care le-am abordat cu ani în urmă. Astăzi, când Soarele și Pluton se află într-o 
relație bună, gândurile acestea devin prioritare. În această perioadă, când oscilăm 
de la bunătate la răutate, când încercăm să ne ridicăm deasupra unei condiții 
negative impusă de comunitate prin activitățile de grup ale membrilor săi, 
observăm că modul de comportare poate fi ajustat prin activități colective 
desfășurate după un model mai vechi. 

Practic, această înclinație către modele mai vechi reprezintă, în egală 
măsură, și marele conflict al acestei zile. Se pornește de la discriminare, de la o 
atitudine de superioritate, de la a refuza o informație, de a amesteca totul, de a privi 
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într-o direcție greșită și se ajunge la vindecare și seriozitate. Traseul este însă 
sinuos și din această cauză puțini sunt aceia care reușesc să ajungă la destinație, 
puțini sunt aceia care reușesc să descopere locurile ascunse acolo unde 
răspunsurile au fost așezate pentru a nu fi distruse de evenimentele trecătoare, de 
mode sau de atitudini de moment. 

În tot acest proces interesant, cel care caută adevărul, dar și cel care se lasă 
tentat de această transformare, deocamdată, doar prin curiozitatea, constată că în 
acest proces de căutare sau de cercetare, urmărește abordarea a două tipuri de 
direcții: 

1. Purificarea sau desprinderea ființei de creațiile false, negative, periculoase 
sau inutile; 

2. Evoluția sau trecerea ființei pe un nivel superior pentru a se înnobila ori a 
se extinde prin puteri suplimentare ori prin cunoaștere. 

Cele două direcții, în general, sunt abordate separat ori amestecate într-un 
proces despre care adeptul să poată emite oricând păreri credibile față de cei care 
se situează pe un alt tronson. Cine se află într-unul din cele două procese poate 
oricând să îl abordeze și pe celălalt și, privind în spate sau către ceilalți care nu fac 
acest lucru, să se poată prezenta pe sine ca pe un personaj interesant, diferit față de 
grup, poate chiar ca un lider. 

Învățăturile ezoterice au însă o părere foarte clară despre situațiile de genul 
acesta, îndemnându-ne să le abordăm pe acestea separat, adică cele două trasee, 
purificarea și evoluția, nu trebuie amestecate decât sub directa îndrumare a unui 
terapeut sau ghid. 

Mulți consideră că purificarea ființei, desprinderea de toate aceste creații 
false, generează evoluție. Evoluția înseamnă să faci mai mult decât să te menții în 
curățenie sufletească. Este adevărat, pentru cel care nu a făcut deocamdată nimic 
din ceea ce implică evoluția sau purificarea, informații de genul acesta ar putea să-i 
creeze mai multe întrebări ori să-i ofere prilejul de a se îndoi de ceea ce nu a atins 
încă. Nu acesta este scopul pentru care sunt prezentate informațiile de față. În 
egală măsură, contactul cu aceste informații ar trebui să ne aducă aminte de faptul 
că în privința cercetării spirituale, a căutării adevărului oamenii nu au de ce să 
emită păreri față de ceea ce urmează să se întâmple. Evoluția spirituală transformă 
ființa, deci o face să fie altfel, nu doar să vadă, să simtă, să perceapă în mod separat 
ceva. A trăi în alt mod, a te transforma din fluture în nimfă sau din nimfă în adult 
presupune a atinge un stadiu pe care nivelul inferior nu-l poate știi. Tocmai de 
aceea învățătura ezoterică are în centrul său idei exprimate de marii învățători într-
un mod genial spre exemplu: "Cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liberi". 
Pentru că atunci când știi ce se află dincolo deja trăiești acolo. 

Nu poți obține de la sine această trecere pe un nivel superior doar dacă nu-ți 
menții sufletul în inferioritate, dar dacă trăiești prin echilibru armonie și frumusețe 
sufletească. Aceasta este doar o condiție pentru ca, la un moment dat, să se producă 
saltul.  

Atunci când beneficiem de o îndrumare, atunci când suntem duși către 
lumină, atunci când ni se arată cum este să fii într-un fel sau să trăiești într-un 
anumit mod, adică atunci când beneficiem de grația unui ghid autentic, nu când 
întâlnim un om care este dispus să fac în locul nostru ceva, putem spune că prin 
ceea ce facem îmbinăm cele două trasee și beneficiem de o evoluție accelerată. Fără 
o astfel de îndrumare cele două trasee nu pot fi îmbinate. Nu putem merge legați la 
ochi pe un traseu decât dacă ne asumăm riscul de a ne răni, adică de a nu mai fi în 
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integritate. A merge mai departe fără un ghid nu este interzis, însă este 
incomparabil mai greu și mai riscant. Absența unui ghid este identică descoperirii 
libertății de a gândi, însă doar atunci când puiul abia ieșit din ou își deschide aripile 
și zboară. Măiestria zborului vine după lungi lecții primite de la o pasăre mai mare, 
de la vând, de la spiritul unei alte păsări care Lucrează din subtil. Situația Pentru 
oricare dintre aceste două elemente, privite separat, se poate spune că adeptul nu 
are nevoie de maestru, nu are nevoie de un ghid. Necesitatea unui ghid se impune 
atunci când dorește să le îmbine pe cele două, adică urmărește un proces de 
evoluție accelerată. 

Acestea sunt elementele care ne vor fi lansate ca provocări în această zi. Prin 
acest tandem între a face ceva sau ar fi într-un anumit fel ne vom desfășura toate 
activitățile acestei zile și, pentru că este vorba despre un sextil între Soare și Pluton, 
caracterul practic al vieții va fi mai mult gândit, procesat ca trăire, ca idee sau ca 
noțiune. Cu alte cuvinte momentul acesta ne îndeamnă să căutăm răspunsuri, să ne 
preocupăm de a îndeplini o anumită condiție și mai puțin să facem ceva în mod 
concret. Fără a ne îndrepta atenția către aceste lucruri, ceea ce vine din acest unghi 
special (putere, inteligență, memorie, revoltă pentru reinstaurarea unui lider, 
simplificare pentru a controla, spirit practic, ordine, progres prin promovare sau 
studiu) va fi trecut în plan secund. 

Prin urmare, 6 martie este o zi interesantă pentru cei care și-au formulat 
deja întrebările de la începutul săptămânii până acum. Ceea ce se întâmplă în 
această zi îi îndeamnă pe oameni să se hotărască într-o anumită direcție, să ia 
anumite decizii, să fie mai puternici și mai convinși că traseul pe care au pornit este 
cel mai bun. Prin aceste hotărâri și, prin aceste idei calitatea vieții lor se modifică, 
se îmbunătățește și ceea ce descoperă îi mulțumește și îi ajută să observe că nu au 
nevoie de atât de multe lucruri, nu am nevoie de atât de mulți nervi sau atât de 
multă tensiune pentru a construi ceva. Îmbinând cele două direcții importante ale 
transformării spirituale (purificarea și evoluția) oamenii descoperă că inspirația, 
ajutorul primit de undeva din subtil, de la ființe foarte evoluate sau poate chiar de 
la Ființa Supremă îi îndeamnă să vadă totul ca fiind simplu, poate chiar foarte 
simplu. Atunci când complicăm, când procesele mentale sunt lăsate libere să ne 
chinuie, renunțăm la seriozitate și ne îndepărtăm de vindecare. Este posibil ca în 
aceste frământări metafizice răspunsurile ce vin spre noi să ne ducă spre un alt plan 
al existenței, adică toată această muncă sufletească să ne ducă spre evoluție. Nu 
înseamnă însă că ne și purificăm, nu înseamnă că acumulările sau tensiunile sunt 
lăsate de la sine. Acest lucru se produce doar dacă întâlnim, în problema care 
devine foarte importantă în această zi, un ghid, un profesor atent, un maestru o 
ființă care a împlinit cu propria ființă ceea ce adeptul dorește să realizeze cu sine. 

În felul acesta, relația bună dintre Soare și Pluton, în săptămâna 
redescoperirii traseului evolutiv și a ridicării prin bunătate, ne orientează către 
acest minunat beneficiu de a merge pe calea de mijloc, adică, nu de a anula cele 
două extreme, ci de a uni ceea ce se află în stânga cu ceea ce se află în dreapta 
pentru creștere și dezvoltare personală. Prin acestea evenimentele care sunt 
marcate de reacții obișnuite față de locul de muncă, față de un disconfort, de o 
afecțiune, poate chiar față de o problemă de patrimoniu, de funcție, de faimă sau de 
autoritate se schimbă și dacă nu uităm că îndemnul marilor ființe ale universului, 
poate chiar al Ființei Supreme este să nu uităm că totul este foarte simplu vom 
înțelege că simplitatea este aceea de a trăi esențial, asemenea celor “săraci cu 
duhul”, nu de a avea idei puține, de a lenevi sau de a fi fanatici în a păstra o regula. 
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A lăsa ființa să funcționeze prin această simplitate înseamnă a descoperi ce se află 
dincolo de agresivitatea creațiilor personale, incomplete sau naive. Omul este un 
creator, dar până să creeze elemente eterne devine creator de elemente periculoase. 
Procesul transformării, acela care include atât purificarea cât și evoluția, implică la 
un moment dat și confruntarea cu creația proprie. Simplitatea ne ajută să devenim 
altfel, mai buni și mai puternici, să ne transformăm din larvă în nimfa sau din 
nimfă în adult fără să ducem cu noi în noul stadiu creațiile periculoase sau inutile, 
dar, în egală măsură, fără a le lăsa pe acestea libere să-i agreseze pe ceilalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi cât de util ne este 
acest proces de transformare sau, luate separat, cât de utilă este purificarea și cât 
de necesară este evoluția. Dacă ne gândim astăzi la aceste lucruri mai mult decât 
am făcut-o în zilele anterioare răspunsurile pe care le primim acum vor fi cu 
adevărat folositoare pentru o transformare reală. 

 
Sâmbătă, 7 martie 

Sambata  7- 3-2015  2:51    Luna(Vir) --> Libra 

Sambata  7- 3-2015  2:54    Mars (Ari) Opp [Lib] North Node 

Sambata  7- 3-2015  9:42    Luna(Lib) Sex [Leo] Juno 

Sambata  7- 3-2015 12:44    Luna(Lib) Sex (Sag) Saturn 
 

Se răspunde unei provocări. Valorile personale sunt pierdute printre alte 
valori susținute de comunitate. Pedeapsă. Efectul îi împinge pe unii spre gesturi 
categorice. Agresivitate. Rană. O calitate este exploatată. Respingere. Deficit. 
Acuzații nefondate. Victoria este confundată cu calitatea. Regretul că deținem 
poziția din prezent. Revoltă împotriva propriului statut. Tendința de a relua un 
comportament greșit. Voința este un exemplu pentru ceilalți, nu și metodele. 

 
Trecerea lui Marte prin Coada Dragonului este de fiecare dată semnul că 

lucrurile pot intra într-un derapaj accentuat pe motiv că agresivitatea și bucuria 
suportate în trecut cer acum o reiterare. În general, acest aspect aduce din trecut 
probleme, însă sunt și situații, chiar dacă destul de rare, când devine canalul unor 
bucurii la care individul ajunge prin plăcere ori dorința. Acolo unde avem de-a face 
cu răzbunare, acolo unde oamenii încearcă să își impună propria dreptate cu forța, 
acolo avem de-a face cu ființe inferioare, cu oameni care nu au învățat de la viață 
decât să întindă mâna și să-și ia chiar dacă nu le aparține.  

În felul acesta, atât în astrologia previzională, cât și în celelalte ramuri ale 
astrologiei, trecerea lui Marte prin Coada Dragonului este semnul unei pedepse. 
Cum anume se ajunge la această pedeapsă poate fi un element particular ce se lasă 
dezvăluit doar de o ipostază a temei individuale ori de o tema sugerată de astrologia 
previzională ce pornește tot de la momentul nașterii. Indiferent de situația pe care 
un individ trebuie s-o parcurgă, momentul acesta scoate în evidență mijloace mai 
puțin corecte și se folosește de acuzații nefondate pentru a adjudeca o victorie. 

Această poziție a lui Marte nu este un element atât de rar. Pentru că Marte 
are un tur al zodiacului în aproximativ doi ani de zile, din doi în doi ani trecem prin 
situații de genul acesta. Este posibil ca ipostazele de acum să nu semene cu ceea ce 
s-a întâmplat acum doi ani de zile și să nu reprezinte o bază pentru ceea ce va veni 
spre noi peste doi ani. De fiecare dată însă Axa Dragonului se află în altă zodie și 
acest lucru canalizează într-o anumită direcție mesajul pe care întâlnirea lui Marte 
cu Coada Dragonului îl particularizează în raport cu trecutul fiecăruia. De această 
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dată Marte se află în domiciliu și ideea de dreptate va face trimitere la un element 
corect, echitabil sau care s-a făcut vizibil până acum printr-o victorie fulminantă. 
Dar pentru că faptele de genul acesta nu pot fi judecate decât în tandem cu un 
partener, victoria unuia înseamnă și eșecul altuia și, când karma comună se curăță, 
cei doi se vor întâlni din nou, așa cum se întâmplă acum. Chiar și dacă se va vorbi 
despre revoltă, chiar și dacă ceea ce se scoate în evidență acum reprezintă un 
exemplu negativ, trecutul spre care ne îndreptăm acum și pe care vrem să-l 
reiterăm ori să-l îndreptăm ne vorbește despre succes, despre victorie, despre 
mândrie, fală despre ceea ce ar putea să simtă un învingător atunci când și-a atins 
scopul. 

Din fericire, de această dată când Marte se află în conjuncție cu Coada 
Dragonului, Luna se apropie cu pași repezi de conjuncția cu Capul Dragonului. 
Aceste secvențe astrale nu se suprapun perfect, ci doar în limita toleranței 
unghiurilor. Este însă suficient pentru ca o poartă să se deschidă și alta să se 
închidă, pentru ca nevoia de noutate să poată fi conturată doar printr-o 
desprindere foarte vizibilă de acel trecut care, prin bucurie sau necaz, ne ține 
captivi. 

Asta înseamnă că pe o altă dispunere astrală, prin alte instrumente sintetice, 
adică într-o altă săptămână, nu în săptămâna descoperirii traseului evolutiv și a 
ridicării prin bunătate, această dispunere astrală, această conjuncție a lui Marte cu 
Coada Dragonului ar fi însemnat gestul categoric menit să încline balanța pentru a 
reitera un succes. Acum însă trecerea Lunii în Balanță și iminenta sa conjuncție cu 
Capul Dragonului arată că obiectivele sunt altele. Nu este important să pierdem sau 
să câștigăm, este important să analizăm care sunt acele evenimente care ne 
consumă prea mult energia. 

Este posibil ca o parte dintre cei care sunt doar consumatori de astrologie să 
se simtă deja obosiți de atâta cercetare spirituală sau atâta cunoaștere, de atâtea 
invitații, teste, provocări, ca și cum universul sau Dumnezeu face risipă în 
disperarea sa de a ne câștiga din ghearele ignoranței. Nu doar acum am primit 
invitații pentru transformare, ci acestea au existat dintotdeauna și au fost 
răspândite către această zonă a sistemului solar în funcție de forțele magnetice și 
misterioase ale corpurilor cerești din preajma noastră. Așa cum se întâmplă într-un 
complicat mecanism de ceas, la fel se întâmplă și cu acest magnetism astral care 
sincronizează forțe pentru a ne permite să folosim puterea universului pentru 
creștere și dezvoltare sau pentru decădere și autodistrugere. Acesta este unul din 
momentele în care ni se întâmplă ceva din ceea ce ni s-a întâmplat în mod repetitiv 
de-a lungul vieții.  

Pentru că Marte acum se află în domiciliu, beneficiem de grație, avem 
puterea să deschidem ochii și să îl vedem pe acela din fața noastră care ne întinde o 
pungă cu galbeni sau ridică sabia. Ceea ce va veni după acest episod sunt elemente 
particulare aplicate acestui context, adică vom fi îndemnați să ne asociem ori să 
acceptăm cu mai multă încrâncenare o condiție proastă. Atracția și respingerea 
sunt susținute astral de cele două sextile pe care Luna le împlinește cu Junon și 
respectiv Saturn. Pe de o parte există libertatea pe care și-o impune fiecare, iar de 
partea cealaltă condiționările pe care suntem obligați să ni le argumentăm singuri 
pentru a le îmbrățișa și mai mult. De aici și caracterul complicat al acestei zile ce nu 
ne poate ajuta dacă deschidem ochii, dar suntem orbi, deci dacă există premisele 
conștientizării însă ele nu se consumă așa cum le este hărăzit pentru că individul 
este răutăcios, pervers, ignorant sau prea mândru de ceea ce deține. A plasa acest 
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moment în săptămână redescoperirii traseului evolutiv înseamnă îndeplinirea 
condiției absolut esențială: să vrem altceva. S-ar putea ca de această dată să fie mai 
ușor ca altădată. 

Prin urmare, 7 martie este ziua în care răscolim prin cufărul cu amintiri și 
găsim acolo ceea ce găsim de fiecare dată, din doi în doi ani, când Marte trece prin 
Coada Dragonului - bucurii sau necazuri. Evenimentele acestei zile nu au o notă 
aparte față de mesajele pe care le-am primit de la începutul acestei săptămâni până 
acum. Nu există ceva ieșit din comun care se consumă astăzi în mod inopinat. Am 
primit avertismente, am avut speranțe, am primit semnale din această zonă încă de 
la începutul săptămânii și dacă le-am înțeles așa cum trebuie evenimentul de acum 
se va consuma într-un mod spectaculos. A ignora aceste avertismente nu înseamnă 
a ne proteja de un rău potențial sau de un bine copleșitor. Momentul acesta, spre 
deosebire de altele care s-au consumat în anii anteriori, ne îndeamnă să 
conștientizăm de ce devenim prizonierii tristeților sau bucuriilor acestei lumi, de ce 
nu putem privi foarte departe sau de ce nu ne putem sustrage unor condiționări 
care ne fac să privim într-o anumită direcție. 

Indiferent de calitate acestor evenimente, o anume revoltă va fi vizibilă, iar 
cei mai mulți se vor vedea în fața unor acuzații nefondate, având tendința de a 
reacționa așa cum s-a întâmplat în trecut: fie se vor mobiliza și atunci vor adjudeca 
din nou o victorie bucurându-se, dar bătând pasul pe loc, fie se vor speria din nou 
de o realitate pe care nu o pot controla. Și într-un caz, și în celălalt avem de-a face 
cu un deficit, cu evenimente care, prin caracterul lor coroziv sau prin mângâierile 
lor tendențioase nu ne permit să ne desprindem de ceea ce am fost cândva. Dacă în 
trecut am suferit, este cazul să repetăm acele secvențe, iar dacă am adjudecat o 
victorie reiterarea acelor ipostaze nu mai este deloc folositoare. 

Faptul că pe această conjuncție a lui Marte cu Coada Dragonului se interpune 
și luna prin faptul că, încă din noaptea de vineri spre sâmbătă, va trece în Balanță, 
apropiindu-se cu pași repezi de conjuncția cu Capul Dragonului și împlinind, în 
spațiul zilei de mâine, opoziție cu Marte, indiferent de calitatea evenimentelor 
aferente zilei de 7 martie rezultatul va fi unul revoltător. Va exista un conflict, o 
suprasaturație, o formă de revoltă împotriva a ceea ce este programat să se 
consume acum, ca și cum nimic nu ne convine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta elementul 
particular aferent acestui moment și, în egală măsură, de a refuza revolta. Teama și 
fala sau mândria sunt în egală măsură forțe care întunecă sufletul și amâna 
evoluția. Cine vrea să evolueze va proceda în consecință. Cine nu, își va petrece ziua 
bucurându-se sau întristându-se, așa cum făcea altădată. 
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Duminică, 8 martie 
Duminica  8- 3-2015  1:59    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 

Duminica  8- 3-2015  3:40    Luna(Lib) Opp (Ari) Mars 

Duminica  8- 3-2015  6:21     Sun (Pis) Con (Pis) Chiron 

Duminica  8- 3-2015  7:22    Luna(Lib) Sex [Leo] Jupiter 

Duminica  8- 3-2015  8:48    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

Duminica  8- 3-2015  9:26    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 

Duminica  8- 3-2015 17:56    Luna(Lib) Opp (Ari) Venus 
 

Vindecarea este un dar al cerului. Speranța vine din suflet. Este accentuat 
conflictul în relațiile șubrezite în ultima lună. Cercetarea duce la dreptate. 
Acuzațiile accentuează nesiguranța. Se urmărește ridicarea standardului. 
Valoarea partenerului este pusă la îndoială. Interacțiunile rapide lasă impresia 
de efort din partea privitorului. Judecată aspră aplicată acordurilor mai vechi. 
Pedeapsa este amânată. Implicarea în demersuri care cer consum de resurse 
personale. Schimbare. 

 
Astăzi Soarele și Chiron se vor întâlni într-o conjuncție și oamenii vor dori să 

se apropie foarte mult ceea ce reprezintă pentru ei sursa de sănătate, de vindecare 
sau de echilibru. Din nefericire, acest lucru se produce pe zodia Pești, iar asta 
înseamnă că pentru a ajunge la vindecare, din cauza faptului că Luna neagră trece 
prin zodia complementară (zodia Fecioară), este nevoie să înfruntăm o frică, o grijă 
sau să ne punem ordine în viață. Acest lucru nu trebuie făcut cu agresivitate și nici 
sub imperiul unor forțe exterioare. Asta înseamnă că nu este indicat să facem acest 
lucru pentru că ne-a sugerat cineva, că partenerul de viață numai așa poate fi 
împlinit, numai așa putem să facem plăcere celorlalți sau doar așa ne cumpărăm o 
poziție importantă în grupul de apartenență. 

De asemenea, pentru că astăzi se consumă două aspecte invocate și în ziua 
anterioară (conjuncția Lunii cu Capul Dragonului și opoziția Lunii cu Marte), una 
din condițiile importante pentru atingerea momentului de vindecare este 
înțelegerea propriilor impulsuri. Asta înseamnă că acolo unde este instalată o vină, 
acolo unde avem o neînțelegere, o nedreptate sau un element care nu funcționează 
așa cum trebuie, acolo unde se constată o stare de tensiune există o problemă a 
trecutului care ne-a oprit până acum de la vindecare. Ochii care s-au deschis în ziua 
anterioară rămân deschiși și în această zi ca un privilegiu al cerului sau ca o dovadă 
a faptului ca anumite lucruri învățate, conștientizate ori asimilate sunt durabile. 

Întâlnirea Soarelui cu Chiron înseamnă și deschiderea către recomandările 
celorlalți, față de exemplul pe care un maestru, un profesor, un prieten sau o 
persoana mai bine informată îl oferă. Cine dorește să se țină în continuare pe linia 
acuzațiilor va constata că nu doar accentuează nesiguranța, dar se adâncește și în 
anumite stări proaste ori constată amplificarea unui disconfort fizic. Cine gândește 
pozitiv ori dorește să înțeleagă mai bine care sunt bucuriile sau necazurile vieții va 
reuși să vadă dincolo de aparențe și va putea să își amâne o pedeapsă, în cazul în 
care anumite situații periculoase, complicate sau dureroase, programate pe alte 
conjuncturi astrale aferente acestui an, aveau scris să se consume acum. Această 
amânare este tonică și sporește încrederea în sine sau îl încurajează pe individ să 
accepte o schimbare. Nu putem ști însă dacă schimbarea preconizată de ceea ce se 
întâmplă acum este utilă sau bună pentru individ. În mod sigur, dacă este cerută în 
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acest context ea are un rol în acest proces de transformare a individului sau are un 
rol pe care îl vom afla mai târziu, până la finalul acestui an. 

Pentru o anume categorie socială întâlnirea Soarelui cu Chiron poate 
însemna și ușurința în a descifra tainele cerului. Nu ne referim aici doar la științe 
care sondează cosmosul, ci ne referim și la alte taine ale cerului, cele pe care le 
găsim oglindite în suflet sau în microcosmosul ființei, așa cum ne învață științele 
ezoterice. Pentru această categorie de indivizi instruiți sau pasionații de cele aflate 
dincolo de aparențe momentul 8 martie reprezintă un element de valoare prin 
intermediul căruia se vor pune în evidență calități speciale din utilizarea cărora vor 
avea de câștigat foarte mulți oameni. Asta înseamnă că semnul de vindecare prin 
conjuncția Soarelui cu Chiron și doar în cazul acestora vizează invitația la a 
participa la un proces comun. Asta înseamnă acțiuni de binefacere, fapte fără un 
preț, sacrificiu sau ajutor necondiționat. 

Prin urmare, finalul acestei săptămâni devine perla unei coroane menită 
să atragă atenția asupra a tot ceea ce-am construit sau am traversat de-a lungul 
acestui interval. Nu putem vorbi de o coroană cu o singură perlă și nimic altceva, la 
fel cum nu putem vorbi de o coroană dacă aceasta nu are un simbol. Dacă acordăm 
importanță doar acestei zile, ignorând celelalte șase ale acestei săptămâni, 
beneficiile de acum vor fi minime și se vor orienta doar în a identifica acuzațiile 
nefondate care ne-au complicat până acum viața. Dacă am lucrat asupra 
transformării personale de-a lungul acestei săptămâni și acum am considerat că 
trebuie să luăm o pauză, ignorând faptul că toate acestea trebuie să conțină și 
această ipostază a vindecării, atunci nu ne mai putem mândrii că deținem încă o 
coroană, ci o banală diademă, adică nu putem vorbi despre întâmplări cu tâlc, cu 
rost sau cu iz metafizic, ci doar de autoinvestigare, o analiză la rece a unor 
întâmplări fără ca acestea să aibă deocamdată un miez. Combinația celor două 
elemente ne va face să ne ridicăm și nu oricum, ci prin bunătate. Asta înseamnă că 
săptămâna ne ajută pe de o parte să ne redescoperim un traseu evolutiv, iar de 
partea cealaltă dacă îndeplinim și condiția acestei zile ne oferă garantul ridicării 
prin bunătate. Bunătatea, prin intermediul conjuncției Soare-Chiron de pe zodia 
Pești, are întotdeauna integrat sacrificiul. A iubi în sacrificiu înseamnă a arăta că 
deții o noblețe sufletească de-a dreptul rară. În general, spiritele puternice se pot 
ascunde în suferință sau în puțin pentru că iubirea pe care o simt nu este o cascadă 
zgomotoasă, ci un izvor de munte. 

Pe lângă această spectaculoasă conjuncție a Soarelui cu Chiron împlinită la 
finalul unor unghiuri care le vorbește oamenilor despre redescoperirea unui traseu 
evolutiv, ultima zi a săptămânii duce mai departe direcții importante ale zilei 
anterioare când am conștientizat un element pozitiv sau unul negativ care definește 
trecutul propriu. Apoi, prin alte unghiuri care se împlinesc acum, sunt reiterate 
conflicte mai vechi ce au hrănit nesiguranța sau lipsa de iubire. Până și nevoia de 
dreptate, aceea care vine dintr-o relație bună a Lunii cu Jupiter se transformă în 
nevoia de a ne face dreptate cu forța. Iată deci cât de important este să lăsam 
vindecarea să se producă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne reaminti astăzi de 
speranță. Speranța care este susținută pe disperarea de a rezolva în mod egoist ceva 
ne duce întotdeauna la pierzanie pentru că este rodul unor ambiții exterioare și 
niciodată nu va veni din suflet. Speranța care vine din suflet întotdeauna ne 
îndeamnă să ridicăm privirea spre cer pentru că, de fapt, ea este un dor - expresia 
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unei memorii ancestrale, aceea care ne spune ce buni și puternici eram ori vom fi 
într-un anumit timp sau într-un anumit loc. 
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9 - 15 martie 2015 este săptămâna cunoașterii practice și a descoperirii 
puterilor ascunse. Vom avea parte în această săptămână de anumite conjuncturi 
astrale cu totul aparte care își unesc forțele pentru a ne ghida pașii pe calea 
adecvată sau pentru a ne oferi o experiență de viață cu adevărat importantă. În 
primul rând, Marte este personajul principal al acestei săptămâni pentru că are de 
împlinit un trigon cu Jupiter, marți, o conjuncție cu Uranus, miercuri, și un careu 
cu Pluton, joi. Apoi, vineri, Mercur va intra în zodia Pești și în aceeași zi Junon își 
va reveni la mersul direct pentru ca în ziua de sâmbătă, 14 martie, Saturn să-și 
înceapă mersul retrograd care va dura până la începutul lui august. 

Cu toate că unghiurile împlinite cu Jupiter, cu Uranus sau trecerea lui 
Mercur în Pești ar putea să sugereze o înclinație către caracterul ideologic, o 
apreciere a relațiilor dintr-o altă perspectivă, poate chiar una afectivă sau mistică, 
săptămâna este dominată de îndemnuri către cunoașterea practică sau către a pune 
în practică acele experiențe de viață care până acum au fost ascunse într-o zonă 
anume a ființei, a subconștientului sau a vieții sociale. Pornind de la relația bună pe 
care Marte o are cu Jupiter și până când Saturn va intra în mers retrograd 
experiențele vor fi puternice și ele cer autocontrol și atenție. Acolo unde nu este 
autocontrol, acolo unde atenția este diminuată, dar mai ales acolo unde nu ne 
interesează disciplina sau respectul față de muncă se poate vorbi despre accidente, 
despre răsturnări de situație sau despre un abandon. Deși aceste unghiuri, de 
asemenea, ar putea să le vorbească oamenilor despre succes pe cale diplomatică, 
agresivitatea careului Marte-Pluton aduce blocaj, neputința de a depăși un 
obstacol, intransigență sau chiar declarații abuzive în care este invocat un motiv de 
confruntare, de dispută, de competiție sau chiar de luptă. Maniera în care este dus 
la îndeplinire acest deziderat agresiv n-are nimic de-a face cu războiul, că tot 
suntem în perioada în care se discută foarte mult despre acest lucru, ci are de-a face 
cu rezistența. 

Cel care în această săptămână rezistă, adică nu-și vinde achizițiile, nu-și 
amanetează bijuteriile, nu-și pune casa gaj la bancă sau nu-și vinde prietenii pentru 
confortul de moment, ci în ciuda a ceea ce simte sau îl îngrozește merge mai 
departe, deci rezistă, este adevăratul învingător al momentului. Nu învinge acela 
care își însușește bunurile celorlalți, nu învinge acela care cade pradă agresivității 
careului dintre Marte și Pluton, ci acela care are inima caldă, acela care știe că 
iubirea, înainte de a fi sursă de inspirație pentru mulți filozofi, este cea care ne ține 
vie rasa, cea care dă sens existenței sufletești sau aduce cele mai frumoase motivații 
spre a exista. Cu alte cuvinte, această cunoaștere practică, atunci când este 
înnobilată de iubire, va ține cont de tot ceea ce am acumulat până acum și nu ne va 
dezveli de ceea ce este bun, ci de ceea ce este rău și inutil. 

Cu alte cuvinte, toate aceste unghiuri care par aducătoare de ghinion sau care 
ne pot și păcăli că vom câștiga capital de imagine, la loto sau atenția cuiva se 
adresează în mod special patrimoniului personal, acela care trebuie așezat acum pe 
o altă bază, iar elementele sale într-o altă ordine pentru ca frământările sociale să 
nu ne zăpăcească și, în loc să scoatem din buzunar cinci lei pentru a ne cumpăra un 
obiect, să dăm ceasul de la mâna. Transformarea nu înseamnă să anulăm 
experiențele personale, să le îmbrăcăm în haine noi și să spunem că sunt animale 
de circ, ci a aprecia toate aceste experiențe ca făcând parte din ceea ce suntem în 
acest moment. Unele dintre ele s-ar putea să-și fi îndeplinit cu brio misiunea și 
atunci trec în planul secund, altele au nevoie acum de mai multă atenție. Unele 
dintre ele, prin folosire într-o altă situație sau conjunctură, ne vor accentua o 
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senzație de durere, de neîmplinire ori ne vor răscoli amintiri neplăcute. Asta se va 
întâmpla de-a lungul acestei săptămâni și fie că este vorba de bucurie sau de necaz, 
fie că este vorba de sporirea patrimoniului personal sau de deposedarea de bunuri 
cu sau fără rost, acestea ne vor ajuta să ne descoperim puteri ascunse. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne strădui să fim 
deschiși nu în a spune din gură “Da” sau în a nu critica, tot din gură, ci de a ne 
folosi procesele mentale într-un mod mult mai flexibil. Chiar dacă multe din 
situații, obiecte sau persoane sunt recunoscute după rolul pe care l-au avut până 
acum, poate ar fi cazul să ne gândim că pot fi văzute și altfel. Succesul începe cu 
această modificare de atitudine. 

 
Luni, 9 martie 

Luni  9- 3-2015  3:22    Luna(Lib) Tri (Aqu) Mercury 

Luni  9- 3-2015 15:07    Luna(Lib) --> Scorpio 

Luni  9- 3-2015 21:39    Luna(Sco) Squ [Leo] Juno 
 

Ameliorare prin cuvânt. Sunt preferate acțiunile simple. Raportul de forțe 
nu acceptă intervenția noului. Se strică o pace. Nevoia de liniște este alungată în 
viitor. Energia este pierdută în reproșuri. Se mimează armonia. Teatrul este un 
mod de a disimula conflictul intern. 

 
Chiar din prima zi a acestei săptămâni vom vedea că lucrurile în acest 

interval de șapte zile se simplifică puțin. Chiar din noaptea de duminică spre luni, 
când Luna se va afla într-o relație bună cu planeta Mercur, vom constata că 
anumite situații se ameliorează și că lucrurile se simplifică, iar raportul de forțe dă 
semne că se echilibrează. Până în a doua parte a zilei, când Luna va intra în 
Scorpion, vom fi în Perioada fără direcție și vom avea ocazia să alimentăm toate 
aceste informații pentru a ne îmbunătăți condiția de trai și a transforma teatrul 
social în evenimente care ne avantajează sau ne îmbunătățește starea de confort. 

Dacă luăm în calcul că Mercur se află acum pe ultimul segment al zodiei 
Vărsător și nu oricum, ci într-un report bun cu Luna, atunci relația tensionată pe 
care Luna o are încă de pe ultimul segment din Balanță cu planetele din Berbec 
arată că inteligența practică, dorința de a afla soluții miraculoase la probleme foarte 
complicate constituie, de fapt, și instrumentul prin care este modificată condiția de 
trai. În această zi nu doar avem idei, ci le vom și găsi echivalentul în planul concret 
și, în egală măsură, le vom așeza la baza unor episoade de durată. 

În a doua parte a zilei, când Luna se va afla într-o relație proastă cu 
asteroidul Junon ce trece acum prin Leu, se va prefigura ceea ce se va consuma în 
ziua următoare când Luna se va afla în careu cu Jupiter. Suntem cuprinși de 
îndoială, de suspiciune, de o neîncredere față de lucrurile grandioase la care 
participăm. Ni se pare că totul este prea simplu pentru a fi adevărat sau este prea 
frumos pentru a dura. Aceasta este de fapt și ipostaza când omul își face rău singur, 
amplificând un conflict intern pe care nu-l poate acum, prin ecuația astral aferent 
acestei zile, să și-l rezolve. Va putea însă să îl conștientizeze și toată această energie 
a momentului s-o transforme în înțelepciune de viață. Unii se vor ocupa mai mult 
de reproșuri, vor privi prea mult într-un viitor incert și vor considera că aceasta 
este singura realitate. De aici și contradicția acestei zile care dă, din nefericire, un 
start negativ acestei săptămâni cu precădere celor care preferă să se hrănească cu 
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pesimism. Nu optimismul ne salvează acum, însă pesimismul ne poate distruge 
pentru că oprește o transformare firească. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în fața unor evenimente pe 
care să le privim din punct de vedere practic cu mai multă încredere cu mai multă 
tărie de caracter și cu mai multă determinare. Prin ceea ce ni se întâmplă astăzi 
învățăm să ne comportăm pentru că ecuația astrală aferent acestui moment are 
darul de a așeza evenimentele într-o ordine extrem de practică. Așa cum în 
aritmetică se respectă ordinea operațiilor, adică întâi sunt rezolvate înmulțirea și 
împărțirea, apoi adunarea și scăderea, la fel și în această zi, întâi sunt observate 
anumite procese, apoi sunt împărțite în categorii, în funcție de priorități sau de 
finalități. Asta înseamnă un consum suplimentar și la acest capitol mulți vor 
considera că această zi îi suprasolicită. Dacă rămân în acest stadiu, dacă nu se 
desprind de ceea ce-i sperie foarte tare, vor putea să-și recupereze o parte din 
energia care se risipește în îndoială. 

Așa după cum vom constata, nu optimismul ne salvează din această situație 
însă persoanele care se lasă în voia suspiciunii, îndoieli, ființele care pun la îndoială 
informațiile care vin sub formă de recomandare sau de sfaturi, trăiesc astăzi un 
mare conflict intern, îndepărtându-se de armonie și preocupându-se doar de 
acuzații. Acuzațiile li se vor părea extrem de reale și singurele elemente care le 
furnizează informații pertinente. 

Pentru că în mijlocul zilei Luna va trece în zodia Scorpion această înclinație 
spre analiză ar putea să depășească o limită superioară sau chiar bariera bunului 
simț și anumite persoane care, de felul lor, sunt dinamice, care se exprimă ușor sau 
nu țin cont de limitele celorlalți, s-ar putea să ridice tonul sau chiar mâna și să 
transforme această zi din atracție către spiritul practic pozitiv și constructiv, în 
interes pentru a arăta cât de dură și periculoasă poate fi viața. Este clar, nu avem 
nevoie de episoade de genul acesta de observație pentru că știm cat de dură și 
periculoasă poate fi viața, fie prin informațiile pe care le deținem deja, din ceea ce li 
s-a întâmplat celorlalți, fie din experiențele pe care le avem. Momentul acesta 
dominat în mare parte de Mercur din Vărsător nu trebuie folosit pentru a submina 
autoritatea cuiva sau a distruge un crez, ci pentru a proteja și conserva un bine 
pentru a-l folosi pe mai târziu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu mima armonia, ci de a ne 
bucura de ea atât cât există, cât se desfășoară în mod real. Minciuna amplifică 
astăzi un conflict intern care ne va domina spectrul percepțiilor toată săptămâna. 
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Marți,10 martie 
Marti 10- 3-2015  6:22    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

Marti 10- 3-2015  8:04    Mars (Ari) Tri [Leo] Jupiter 

Marti 10- 3-2015 13:36    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Marti 10- 3-2015 18:28    Luna(Sco) Squ [Leo] Jupiter 

Marti 10- 3-2015 21:01    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 
 

Este combătută o teamă. Sentimentul prinde aripi. Valorile ancestrale sunt 
privite prin victorii. Calitatea gândirii este judecată. Se promovează o valoare. 
Uitarea atinge lucrurile importante. Generozitate. Ambiție. Plăcerile sunt plătite 
scump. Prea multă inițiativă acolo unde sentimentul este restrictiv. 

 
Momentul în care Marte și Jupiter se află într-o relație foarte bună înseamnă 

pentru oameni și ipostaza în care o competiție poate să se soldeze cu un rezultat 
pozitiv. Acum însă lucrurile sunt altfel. Pentru că Jupiter se află în mers retrograd, 
ostilitate și victoria fac trimitere la un istoric, adică la ceea ce am făcut pentru a ști, 
putea sau deține ceea ce suntem ori ceea ce avem în prezent. Cu alte cuvinte oricât 
de benefic este tranzitul lui Marte prin Berbec, oricât de multe lucruri neașteptate, 
spectaculoase, neprogramate ne curtează dacă nu este îndeplinită condiția muncii 
sau a disciplinei, a preocupărilor fertile, constructive pe care să le fi făcut până 
acum, competiția zilei de 10 martie nu promovează o valoare, ci avertizează pe cel 
leneș că ar fi cazul să se apuce de lucru. Acest fapt nu se citește doar din raportul 
benefic Marte-Jupiter, ci și din relația proastă pe care Luna o împlinește cu Jupiter. 
Este adevărat, sunt promovate valori, uitarea ajută în redobândirea stării de 
confort, însă evenimentele sociale nu sunt atât de indulgente cu aceste pretenții ale 
individului, adică ceea ce se întâmplă pe spațiul public nu încurajează momentul de 
relaxare pe care individul crede că merită și pe care și-l cere cu insistență. Uitarea 
devine astfel un lux pe care grupul de apartenență sau comunitatea nu-l susțin. 

În egală măsură, raportul care se realizează acum între Marte și Jupiter este 
semn de generozitate și ambiție. Cu toate că plăcerile vor fi plătite scump și acestea 
vor avea tendința să atragă intuiția sau inspirația momentului către un plan 
material, apăsător și compromițător, această inițiativă se soldează în cele mai multe 
din cazuri cu un rezultat bun. Este adevărat acest rezultat bun poate să nu fie ceea 
ce individul a cerut sau să nu fie ceea ce se așteaptă să primească. Important este că 
rezultatul bun se va concretiza și la nivel de experiență de viață având o influență 
bună sau foarte bună asupra calității gândirii. Prin ceea ce experimentăm astăzi 
vom fi tentați să judecăm mai puțin și să facem mai mult pentru că, după cum 
constatăm că se întâmplă la ceilalți, munca este apreciată, efortul este încununat de 
succes și binele învinge. 

Totuși, bucuria momentului nu trebuie explorată în absența spiritului 
practic, adică a îndemnului sintetic aplicat acestei săptămâni. În acest interval în 
care intrăm în posesia unei cunoașteri practice Marte și Pluton ating un unghi 
negativ care zdruncina foarte mult și care, prin amploare și importanță, depășește 
unghiul pozitiv dintre Marte și Jupiter, adică mult mai persistent va fi careul dintre 
Marte și Pluton decât trigonul dintre Marte și Jupiter. Cu alte cuvinte, binele de 
acum s-ar putea să nu dureze ori experiența pe care o traversăm în această zi să nu 
fie atât de pătrunzătoare sau să nu ne poată învăța atât de multe lucruri pentru că 
greutățile momentului au tendința de a se așeza pe locul I. Nu contează acest 
clasament, deși tendința de acum, marcată competiție sau de confruntare, încearcă 
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să ne convingă că ordinea înseamnă obligatoriu un clasament. Ordinea în acest 
moment este dată de priorități nu de importanță de sine sau de un alt criteriu al 
valorii. 

Ecuația astrală aplicată acestei zile în primul rând va combate teama de eșec 
sau grija că de-a lungul vieții nu facem altceva decât să adunăm într-un cufăr 
dorințe fără să ne interesăm dacă acestea se îndeplinesc sau nu. A pune ordine și a 
privi această ordine doar prin prioritate înseamnă a vedea și dacă, la un moment 
dat, dorințele pe care le-am formulat altădată s-au îndeplinit și, mai ales, dacă 
îndeplinirea acestora corespunde prezentului. Această analiză simplă și practică ne 
învață în primul rând să ne selectăm dorințele. Nu este util cel puțin nu în această 
săptămână să considerăm că ne rezolvăm problemele doar prin dorință. 

Prin urmare, 10 martie reprezintă momentul în care ne luăm la întrecere 
cu noi înșine. Relația bună dintre Marte și Jupiter arată acest gen de competiție și 
rezultatul ar putea să-i surprindă pe unii deoarece nu contează dacă ei, ca 
individualitate sau ca elemente marcate de importanță de sine, câștigă s-au pierd, 
ci importantă este ordinea, precizia sau rezultatul practic desprins din toată această 
experiență. Dacă în urma experiențelor acestei zile devenim mai harnici, mai 
responsabili cu munca pe care o avem de îndeplinit, mai atenți la impactul 
acțiunilor proprii asupra celorlalți și mai indiferenți față de importanța de sine, 
atunci rolul ecuații astrale aferente zilei de 10 martie și-a îndeplinit misiunea. 
Astăzi vom fi atinși de generozitate, de ambiție, de nevoia de a ne lua din jur 
plăcere și bucurii cu gândul că acestea reprezintă dorințe împlinite. Doar pentru că 
nu există cineva în jur care să pună ordine în aceste direcții nu înseamnă că avem 
dreptate. Ecuația aferentă acestei zile ne recomandă să ne uităm în cufărul cu 
dorințe și să vedem dacă ceea ce am cerut s-a împlinit și dacă împlinirea acestora 
este cu adevărat ceea ce avem acum nevoie. 

Relația dinamică dintre Marte și Jupiter le aduce persoanelor care nu s-au 
maturizat încă prea multă inițiativă și prea mult entuziasm. Din această cauză pot 
vorbi fără rost, pot spune lucruri care nu interesează pe nimeni, pot depăși bariere 
ale bunului simt sau pot lovi din neatenție ori din exces de zel pe cei din jur. Binele 
acestei zile s-ar putea să nu dureze mai mult decât ar putea să dureze încercările 
sau durerile zilei de joi, 12 martie, însă ceea ce întâlnim acum în acest drum al 
evoluției personale constituie adevărata valoare pe care, prin explorare, o putem 
transforma în hrană a sufletului. Adesea, cei care lucrează cu energia ori care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală neglijează acest aspect practic al 
vieții considerând că dacă lumea aceasta este o iluzie atunci trebuie să o ignorăm în 
totalitatea sa, și prin experiență, și prin simțuri, și prin cunoaștere. Până la un 
punct, această observație este utilă, însă nu se poate trăi aici în această lume 
desconsiderând tot ceea ce ține de ea pentru că atunci desconsiderăm și rostul 
pentru care suntem aici. Calea de mijloc întotdeauna s-a dovedit utilă evoluției 
spirituale. Deci pentru cei care sunt orientați pe o cale spirituală relația aceasta 
dintre Marte și Jupiter retrograd ar putea să însemne și întâlnirea cu frica teribilă 
de a se ocupa de treburi ce țin de această lume și să considere că lipsa de experiență 
îi pune în fața unei competiții neloiale. Nu se știe dacă acest lucru este așa cum îl 
văd ei, însă în mod sigur le va fi util dacă învață tabla înmulțirii, să citească ori să 
numere restul pe care-l primesc la magazin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa în capcana 
plăcerilor dorinței. Dorința poate însemna astăzi risipă sau pierdere a unui element 
esențial de care ne-am putea folosi pentru a ne înțelege mai bine, pentru a vedea 
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care este rolul pe care-l avem în grupul de apartenență sau, pentru cei mai 
ambițioși, pentru a ști de ce s-au născut în această epocă și ce au de făcut. 

 
Miercuri, 11 martie 

Miercuri 11- 3-2015  1:23    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 

Miercuri 11- 3-2015  6:52     Sun (Pis) Tri (Sco) Moon 

Miercuri 11- 3-2015 18:05    Mars (Ari) Con (Ari) Uranus 

Miercuri 11- 3-2015 21:44 Luna(Sco)Squ(Aqu) Mercury 
 

Explozii temperamentale. Energia este consumată rapid. Se invocă motivul 
vindecării pentru a rezista sau a merge mai departe. Agresarea elementului 
feminin. Cuvintele sunt pierdute pe drum. Relații sociale încordate. Accident din 
neglijență. Triumf. Originalitate. Expresivitate. Răsturnare de situație la nivel 
social percepută cu duritate de individ. 

 
Ziua de 11 martie va fi dominată de interpretare. Ecuațiile astrale aferente 

acestui moment, atât relația bună dintre luminarii, dar și conjuncția lui Marte cu 
Uranus, vor vorbi oamenilor despre diferite puncte de vedere, unghiuri diverse din 
care pot privi aceeași informație. Pentru unii, întâlnirea lui Marte cu Uranus poate 
însemna și o invitație la a se exprima într-un mod vulcanic, furtunos, impunându-și  
propria dreptate, adică de a-și consuma energia pentru a se lauda pe sine, pentru a 
se prezenta pe sine într-un mod egoist. Alții se vor folosi de acest prilej pentru a 
transforma această agresivitate într-o informație aparte. Nu trebuie să pierdem din 
vedere că toate aceste unghiuri majore au în spate relații ambivalente pe care Luna 
le dezvoltă cu Chiron și respectiv cu Mercur. Pe de o parte, trigonul dintre Lună și 
Chiron înseamnă accesul la o formă de vindecare pe care am mai folosit-o și de care 
vrem să ne desprindem pentru că ne-am săturat de rutină sau de lucrul acesta bine 
știut, iar, de partea cealaltă, se constată incisivitatea conflictului dintre ideea 
personală și cea de grup, adică puterea careului dintre Lună și Mercur. 

Aceste elemente la care participă Luna nu sunt mai importante decât trigonul 
luminariilor sau decât conjuncția lui Marte cu Uranus, însă au darul ca, prin poziția 
importantă pe care o ocupă în viața individului, prin accesul direct la anumite 
priorități, de a se constitui, ca în celebrul proverb: “Buturuga mică răstoarnă carul 
mare”. 

Asta înseamnă că relațiile sociale aferente acestei zile sunt încordate, că 
oamenii pot parcurge conflicte ocazionale, accidente, din neglijență sau se pot arăta 
duri unii față de alții doar pentru că sunt complexați ori că nu vor să se uite către ei 
înșiși, nu doresc să-și îndrepte atenția către interior pentru a vedea ce anume 
trebuie reparat la ei înșiși. 

Dacă ar fi să judecăm tot ceea ce ni se întâmplă astăzi după rezultat sau după 
gradul de satisfacție, atunci ziua de 11 martie este o zi de succes, de triumf, o zi în 
care vor prima originalitatea și expresivitatea. Acesta însă este scopul principal 
(finalitatea) pentru care se consumă aceste unghiuri, nu motivul (prilejul) pentru 
care ne aflăm în fața acestor experiențe. Când Marte și Uranus se află în conjuncție 
sunt activate, la nivel fizic, impulsurile nervoase, funcțiile cognitive sunt folosite în 
alt mod, mult mai eficient sau mai riguros ori se apelează mai ușor la instrumentele 
abstracte, producând un salt al conștiinței prin expansiune. Nu înseamnă însă că 
rezultatul este ceea ce are nevoie ființa în ansamblu. Din această cauză, este nevoie 
să realizăm o interacțiune între ceea ce știm să facem foarte bine, ce am făcut până 
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acum și de care este posibil să ne fii plictisit, și ceea ce suntem îndemnați să facem 
prin activități de grup. Asta înseamnă că acea activitate pe care suntem tentați să o 
ignorăm sau de care ne-am plictisit, atunci când este practicată la un alt nivel, pe 
zona publică, impactul va fi mult mai mare, iar rezultatul, chiar dacă nu este de 
amploare, ne va surprinde prin neobișnuit sau prin originalitate. 

Pentru cel care lucrează cu energia ori care este implicat într-un proces de 
cercetare spirituală valorile acestea sunt încadrate în categoria elementelor de 
evoluție. Nu putem ști din această prezentare cu caracter general dacă este așa sau 
nu. Putem știe însă că, dacă am abordat în modul acesta magnetismul astral, 
înseamnă, în mod sigur, că a sosit momentul să lucrăm pe un nivel superior. Dacă 
până la urmă acest nivel superior reprezintă un element de evoluție, adică acel “mai 
mult”, „mai mare”, „mai puternic”, rămâne de văzut. Important este ca acum putem 
trece dincolo de o limită sau avem șansa să ne apropiem de ceea ce, de la distanță, 
ne-am dorit să avem. Rezultatul va fi în mod sigur util experienței de viață. 

De asemenea, un element foarte important aferent acestei zile este de a afla 
stadiul sănătății mentale. Asta nu înseamnă că aflăm dacă suntem nebuni sau nu, ci 
dacă impulsurile pe care le atragem sunt atât de periculoase încât să ne apropie de 
un diagnostic. Așadar, 11 martie ne ajută să facem un inventar al impulsurilor care, 
prin explorare, ar putea să ne ducă în această direcție periculoasă. 

Prin urmare, 11 martie este o zi de cunoaștere. Asta se întâmplă nu doar 
pentru că Marte se află acum într-o conjuncție cu Uranus, ci pentru că acest lucru 
se consumă având în spate o relație interesantă pe care Luna o dezvoltă, pe de o 
parte, cu Chiron, iar de partea cealaltă cu Mercur. Există tendința ca în această zi să 
considerăm că ceea ce am făcut prea mult până acum trebuie lăsat în urmă pentru 
că noutatea este ceea ce înnobilează viață. Poate ar trebui să fim puțin mai rezervați 
și să nu ne desprindem abuziv de ceea ce am făcut până acum. Experiența a ceea ce 
știm să facem foarte bine ar putea să fie extinsă acum prin practicarea acestui lucru 
într-un alt cadru, cu alți oameni sau în fața unui auditoriu nou. Deci aici ar trebui 
să se localizeze elementul novator care vine din conjuncția lui Marte cu Uranus . 

În altă ordine de idei, ziua de 11 martie ne aduce în fața unor experiențe dure, 
intransigente și ceea ce considerăm că este originalitate și expresivitate să se 
transforme până la urmă într-un mare accident social. De asemenea, pot avea loc 
răsturnări de situație, explozii temperamentale ori declarații la scenă deschisă care 
să agaseze un element ce a activat până acum la periferia societății. Cu alte cuvinte 
totul pare astăzi răsturnat, până și sentimentele sau convingerile personale, cele 
care ieri constituiau o certitudine acum sunt fierte împreună cu îndoielile sau 
suspiciunile fără să avem nici cea mai vagă idee ce ar putea să rezulte din acest 
proces. 

De asemenea, 11 martie este și o zi de curaj, de inițiativă, de expresie la un 
nivel nou, de conștientizare a defectelor de caracter sau de identificare a acelor 
tendințe care, prin explorare, ar putea să ne ducă pe un drum greșit. Și din acest 
punct de vedere ziua este marcată de cunoaștere sau de autocunoaștere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări astăzi pulsul 
relațiilor personale. Atunci când acestea devin încordate înseamnă că există un 
impuls personal care agasează acest schimb.  
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Joi, 12 martie 
Joi 12- 3-2015  0:40    Mars (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Joi 12- 3-2015  1:29    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Joi 12- 3-2015  7:33    Luna(Sag) Tri [Leo] Juno 

Joi 12- 3-2015 10:43    Luna(Sag) Con (Sag) Saturn 

Joi 12- 3-2015 16:07    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

Joi 12- 3-2015 22:28    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Joi 12- 3-2015 23:23    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 
 

Conflicte pe ideea de dreptate. Valorile individului sunt constrânse să fie 
manifestate într-o anumită zonă. Soluțiile pe termen lung nu pot fi puse în 
aplicare. Teama de insucces generează coșmaruri. Blocaj. Depășirea obstacolelor 
prin intransigență. Asocierile înseamnă putere. Confesiunea înseamnă slăbiciune. 
Se inițiază un drum. Ceea ce este lăsat în urmă doare. Agresivitatea de acum 
arată intenții dure ascunse în trecut. Din două rele se alege un rău mai mic. 
Gândul de consolidare epuizează, dar este soluția cea mai bună împotriva 
complicațiilor sociale. Devenire prin depășirea unui obstacol. 

 
Astăzi se împlinește careul dintre Marte și Pluton aducând în centrul atenției 

ideea de revoltă, amintindu-le oamenilor de ceea ce nu au primit, de ceea ce nu vor 
primi niciodată și îndemnându-i să se arate nemulțumiți, să împărtășească 
celorlalți ceea ce îi frământă și să nu accepte nici o soluție din cele care le sunt 
oferite. Asta înseamnă că ziua de 12 martie este marcată de agresivitate însă această 
agresivitate este ușor atenuată de alte unghiuri bune la care Marte participă. Este 
vorba despre trigonul cu Jupiter și de conjuncția cu Uranus. Partea bună vine să îi 
arate omului că poate pune în aplicare o metodă de purificare fizică sau spirituală 
ori că se poate folosi de recomandările care îi sunt oferite pentru a adjudeca o 
victorie. Dar asta înseamnă îndeplinirea unor condiții și anume să nu dorească să-
și facă dreptate prin beneficiile la care are acces, să nu se folosească de această 
instabilitate socială pentru a ieși în evidență și a schimba în mod abuziv scara 
valorilor. Dacă sunt tentați să facă lucrul acesta atunci vor trece într-un alt plan al 
problemelor, adică să dea de un blocaj și mai mare, să le fie în continuare permis să 
se revolte, să demonstreze că sunt puternici, abili că au forță și că pot uza de ea însă 
nu este obligatoriu ca finalitatea să fie constructivă.  

Dacă în cazul trigonului dintre Marte și Jupiter caracterul benefic chiar dacă 
la momentul când se consuma (marți, 10 martie) pare prioritar el, de fapt, 
depinzând de careu Marte-Pluton de acum, elementele revoluționare, explicația sau 
dorința de a schimba prioritățile, fie că sunt privite separat, fie că sunt privite în 
complex (cele aferente acestei zile), depind foarte mult de momentul de sâmbătă, 
14 martie, când Saturn va intra în mers retrograd până în august. Asta înseamnă că 
bucuriile și necazurile sunt intim legate, că urmăresc accentuarea unor probleme 
asupra cărora nu am dorit să zăbovim în săptămânile anterioare pentru că altele 
erau importante și nu am fost în stare să anticipăm că va veni și un astfel de 
moment când vom da socoteală pentru alegerile pe care le-am făcut sau pentru 
patrimoniul care-l avem în acest moment. Dispunerea astrală de acum scoate în 
evidență talente de care nu dorim să ne mai folosim pentru că ne-am plictisit de ele 
sau considerăm că nu mai sunt de interes. Asta înseamnă desprindere de o parte 
din obiceiurile care ne-au captat atenția în ultima perioadă și împreună cu acesta 
lăsăm în urmă și timpul pe care l-am folosit, dar și oamenii cu care am 
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interacționat. Asta înseamnă că deciziile de acum nu sunt simple hotărâri de a ne 
întoarce cu spatele pentru a nu mai vedea sursa nemulțumirii pentru câteva 
minute, câteva zile sau poate un an de zile. Dacă alegem să mergem în continuare 
pe traseul pe care activăm de la începutul anului atunci va trebui să dovedim în 
această zi un curaj special. Blocajul va fi resimțit de dimineață sau chiar din 
noaptea de miercuri spre joi si mulți vor avea impresia că numai înfruntând 
singurătatea, numai asociindu-se cu cei puternici reușesc să meargă mai departe. 
Ziua este, de asemenea, marcată și de tranzitul Lunii prin zodia Săgetător, relațiile 
bune ale acesteia cu Saturn, Capul Dragonului și Junon, dar și relațiile proaste cu 
Neptun și Lilith. Astfel, înțelegem că putem pune accentul pe precizie, pe 
disciplina, pe respect doar dacă sunt ale altora. 

Prin urmare, valorile care sunt utilizate prin această dispunere astrală 
scoate în evidență ideea de conflict și îi pune pe oameni în situația în care să reziste 
mai mult la o presiune exterioară, la o durere, la lipsuri, adică la un conflict pe care 
nu au cum să-l depășească decât traversându-l pur și simplu. Momentul 12 martie 
este încărcat de teama de insucces și le poate oferi oamenilor coșmaruri adânci pe 
care, în timp, să le transforme în dovezi de neîncredere sau argumente în favoarea 
alegerii unui traseu prost. Dacă nu ținem cont de ecuațiile astrale aferente primelor 
trei zile ale acestei săptămâni și pornim pe acest drum complicat este important să 
ne așteptăm ca la final, după cum este și suita de unghiuri aferente acestei zile, să 
ne vom întâlni cu altă formă de tentație, cu un alt obstacol poate chiar mai mare 
decât cel pe care-l traversam de dimineață. Asta înseamnă că ziua va fi dominată de 
tandemul răul cel mare vs. răul cel mic cu scopul de a diminua complicațiile sociale, 
de a accepta până și compromisul, numai durere să nu simțim sau să reducem 
numărul problemelor. 

Ceea ce se consumă în această zi are în primul rând ca scop întărirea 
gândului care învinge și această formă de consolidare îi ajută pe oameni să lupte 
împotriva acelor complicații sociale care sunt cu adevărat obstacole, nu cele pe care 
și le închipuie ca fiind obstacole foarte mari în timp ce ele nu sunt. 

Este de la sine înțeles că această formă de simplificare prin acceptarea 
durerii sau prin înfruntarea unui adversar este specifică celor maturi, celor care au 
mai trecut prin așa ceva ori persoanelor care au dovedit până acum, în cazul în care 
nu s-au mai confruntat cu probleme de genul acesta, că niciodată nu sunt 
abandonate de curaj sau de noblețe. Pe aceste persoane relația proastă dintre Marte 
și Pluton nu le poate zdruncina, ci, dimpotrivă, le poate întări convingerea că în 
orice om se poate ascunde un prieten. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi atenți asupra 
bunătății. Acolo unde bunătatea este înlocuită cu agresivitatea oamenii suferă, 
evenimentele intră-n criză, iar rezultatul amplifică durerea și suferința. Dacă ne 
întâlnim cu situații de genul acesta care sunt localizate în viețile celorlalți să punem 
în ele un strop de bunătate pentru a le transforma. 
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Vineri, 13 martie 
Vineri 13- 3-2015  3:05    Luna(Sag) Tri [Leo] Jupiter 

Vineri 13- 3-2015  5:37    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 

Vineri 13- 3-2015  5:50 Mercury (Aqu) --> Pisces 

Vineri 13- 3-2015  7:38    Luna(Sag) Tri (Ari) Mars 

Vineri 13- 3-2015 10:11    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 

Vineri 13- 3-2015 19:44     Sun (Pis) Squ (Sag) Luna(Half Moon) 

Vineri 13- 3-2015 21:42    Juno <Leo> S/D 
 

Sentimentul este evidențiat. Dorința de dreptate îi ajută pe oameni să se 
înțeleagă mai bine. Sunt tolerate mai ușor ieșirile temperamentale. Sunt extrase 
din obiceiurile mai vechi independența și rafinamentul, dar la exterior aceasta 
arată prea multă îndrăzneală. Insatisfacția creează neastâmpăr. Sentimentul că 
nu am evoluat. Marile realizări personale sunt proiectate în viitorul îndepărtat. 
Dezamăgire. Exces de emoții reziduale. Oamenii se ajută unii pe alții să-și 
depășească obstacole existențiale majore. Memoria neplăcută este activată prin 
interacțiuni împotriva a ceea ce se vede. Ridicarea standardului de viață se face 
prin asociere. Gândul că relațiile vechi, cele care au rezistat în timp sunt cele care 
merită toată atenția. La nivel social se va pune problema renegocierii pentru a 
reînvia relații mai vechi uitate. 

 
Ziua de 13 martie este marcată de drame. Mercur iese din Vărsător și intră în 

Pești accentuând sentimentul de singurătate, de neputință sau ideea că pentru orice 
lucru mărunt trebuie să facem un efort foarte mare. De asemenea, trecerea lui 
Mercur prin zodia Pești accentuează și acele sentimente confuze la care apelează 
omul atunci când vrea să-și justifice discrepanța care există între intențiile pe care 
le are și nevoile societății. Mulți vor avea impresia, începând cu această zi, că 
societatea nu-i ajută, nu le oferă nimic și indiferent care sunt beneficiile care vin 
din această zonă ele nu pot să ofere satisfacție, nu-l pot mulțumi. Astfel, dorința de 
dreptate va avea acum o preschimbare interesantă.  

Noaptea de joi spre vineri este încărcată de informații stranii, de o 
combinație între ambițiile individului și necesitatea de grup care se transpune sub 
forma unor senzații neobișnuite sau chiar sub forma unor vise care nu au nimic de-
a face cu realitatea. Tot în noaptea de joi spre vineri, cu puțin timp înainte de 
răsăritul soarelui, se produce și trecerea planetei Mercur în zodia Pești deci această 
componentă dramatică are un cuvânt de spus în accesarea informațiilor, în 
ordonarea lor sau în evaluarea perioadei cât a mai rămas până la final. Dacă în 
primele patru zile am avut senzația că avem un cuvânt de spus în situațiile pe care 
le parcurgem, că avem un anume control asupra evenimentelor, începând cu 
această zi, când Mercur va intra în zodia Pești, vom vedea totul prin dezamăgire. 
Lucrurile se vor accentua gradat pentru că de mâine, din 14 martie, Saturn va intra 
până la începutul lunii august în mers retrograd, având la un moment dat și o 
modificare importantă de orientare și direcție pentru faptul că va ieși în Săgetător 
și va intra în Scorpion. Ceea ce se prefigurează acum cu intrare a lui Mercur în Pești 
anticipează o parte a evenimentelor dramatice din vară. Acum însă ne gândim că 
anumite situații care nu le sunt pe plac reprezintă de fapt anumite derapaje, ci că 
nu este cazul să le negociem pentru că ele sunt sortite pieirii. 

Revenirea lui Junon la mersul direct înseamnă o revigorare a atitudinii față 
de partenerul de dialog, față de colaborator, față de un profesor, un maestru sau un 
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exemplu pe care ni l-am luat pentru a-l dezvolta ori pentru că l-am admirat. Faptul 
că Junon își revine acum la mersul direct nu înseamnă că lucrurile se schimbă 
substanțial sau dintr-o dată, ci suntem avertizați că dezamăgirile de acum s-ar 
putea să nu fie atât de accentuate, iar standardul de viață nu va presupune o altă 
serie de compromisuri, ci va constitui consecința unei stări de normalitate. 

Totuși, în plan social revenirea lui Junon la mersul direct arată că se 
renegociază o poziție pentru a se reînvia relații mai vechi ce au fost până acum 
prezentate ca fiind în criză ori care au fost cu adevărat în impas. Din acest punct de 
vedere lucrurile se îndreaptă. De asemenea, relația bună pe care Luna o are cu 
Marte, chiar în dimineața acestei zile, ne dă unde de speranță în acele schimbări 
sociale care au fost până acum bazate pe resentiment. Dacă până acum, când 
vedeam o persoană ne aducem aminte doar conflictul sau rememoram o stare 
sufletească proastă, începând cu această zi, pe lângă acele elemente, care se mențin 
și care în continuare ne vor lăsa un gust amar, acum adăugăm și o picătură de 
speranță sau un gest frumos, o vorbă bună sau poate chiar ne abținem din a vărsa 
ocaua cu acuzații ceea ce va însemna o îmbunătățire a relațiilor sau o revenire la o 
stare de confort mai veche care a fost specifică finalului de an 2014. 

Prin urmare, momentul în care Mercur va intra în zodia Pești va însemna 
și renunțarea la o formă de independență pe care și așa n-am știut să o folosim în 
mod corespunzător. Pentru cei care, de felul lor, sunt persoane iubitoare de liniște, 
ce preferă de fiecare dată să-și desfășoare activități personale departe de privirile 
curioșilor, care nu iubesc zonele aglomerate și nici viața mondenă trecerea lui 
Mercur în Pești înseamnă un moment de revigorare, liniștea pe care au tot căutat-o 
de ceva vreme. Este adevărat, până și-n cazul lor această liniște este plătită scump. 
Nimeni nu este liniștit cu Mercur în Pești decât dacă dă tribut uitării. De această 
dată, pentru că cerul astral al acestei zile este mobilizat și de împlinirea Ultimului 
Pătrar (careu Lună-Soare), dar și de revenirea lui Junon la mersul direct, ceea ce 
anticipează o parte din evenimentele anunțate de inițierea mersului retrograd al lui 
Saturn din ziua următoare, uitarea nu este o alegere bună. Avem acces acum la 
emoții reziduale și cu cât le îmbrățișăm mai tare cu atât mai mult lăsăm în urmă 
nevoia de activitate, de dinamism sau de distracție. 

Pentru că Luna se află în continuare în zodia Săgetător ceea ce se întâmplă în 
această zi mai mult ne avertizează sau ne informează referitor la ceea ce urmează să 
se schimbe substanțial începând cu mâine. Acum conștientizăm că poate ar trebui 
să facem o schimbare în regimul de lucru poate ar fi cazul să nu ne mai consumăm 
în atât de multe evenimente și să le luăm mai ușor, mai simplu pentru a nu mai 
pune atât de mult accentul pe efortul individual și a ridica standardul de viață prin 
asociere. Asta înseamnă că poate acum a sosit momentul să dăm mai mult credit 
relații mai vechi. Dacă timpul permite, dacă evenimentele sau relațiile pe care vrem 
să le revigorăm nu sunt prea complicate pentru o zi (ca timp ori ca amploare), 
atunci este suficient să ne îndreptăm cu gândul spre bine, să ne ajustăm emoțiile pe 
această frecvență a gândului pentru ca evenimentele să fie reașeze într-o altă 
ordine. Revenirea lui Junon la mersul direct înseamnă, la nivel social, și revenirea 
la o formă de relaționare care ar putea să simplifice tensiunile momentului. Această 
formă de relaționare, pentru că este vorba de Junon, conține prea mult orgoliu și 
cei care analizează fenomenul social consideră că aceasta este singura vinovată de 
criza socială pe care o trăim în prezent. Cu alte cuvinte, revenirea la ceea ce a creat 
criza de acum ar putea să-i sperie pe unii și să le amplifice și mai mult dramă 
despre care le vorbește Mercur abia intrat în zodia Pești. Acești oameni bogați în 



Săptămâna 9 – 15 martie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 5 martie 2015, ora 6:35 

informații și-n experiențe cad pradă propriilor certitudini. Ar trebui să se 
gândească că poate revenirea lui Junon la mersul direct nu înseamnă neapărat a o 
lua de la capăt. Tipul acela de relaționare avea integrat și rămășițele unui trecut 
dureros invocate de conjuncturi astrale ale acelor momente. Acum nu se poate 
reedita schema în totalitate, ci se reeditează intențiile asocierilor sau motivul 
pentru care anumite persoane considera că au nevoie de o situație socială, un rang, 
o demnitate sau de resursele celorlalți. Dacă stăm strâmb și judecăm drept atunci 
observăm că în aceste atitudini și reminiscențe ale unui trecut foarte complicat pot 
fi incluse și probleme anterioare care au generat tensiunile de acum. Nu putem fi 
însă în totalitate siguri că acest lucru se repetă întru totul după cum s-a consumat 
anterior, adică este posibil ca anumite informații ce au tulburat mințile și sufletele 
oamenilor anterior acum să fie complet inactive. Drama de acum face apel la o 
experiență clară și dacă avem încredere că durerea este un profesor bun vom trăi cu 
speranța că fie și numai datorită durerii oamenii nu vor repeta trecutul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de câteva 
momente din viață când am iubit cu tot sufletul și când am fost în stare de mari 
sacrificii, de gesturi colosale, doar pentru a menține vie flacăra iubirii. Prudența 
care ne ține departe de iubire nu este folositoare acum. 

 
Sâmbătă, 14 martie 

Sambata 14- 3-2015  1:10    Luna(Sag) Tri (Ari) Venus 

Sambata 14- 3-2015  8:34    Luna(Sag) --> Capricorn 

Sambata 14- 3-2015 11:53    Luna(Cap) Sex (Pis) Mercury 

Sambata 14- 3-2015 17:01  Saturn <Sag> S/R 

Sambata 14- 3-2015 22:32    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Apropiere de cel care suferă. Înțelegere subtilă. Puterea de a transforma 
gândul profund în ținte orientate către viitor. Interiorizare. Diminuare. Viața 
personală este susținută de ceea ce a rezistat în timp. Noutatea este văzută ca un 
element superficial. Înțelegere prin cuvânt. Termen folosit corect. Renunțare la 
orgolii absurde. Teama este combătuta prin înțelepciune. Tradiționalul 
protejează pentru vremurile care vor veni. Dinamica socială atrage mai mult 
atenția asupra schimbărilor sociale. Sunt adoptate mai ușor decizii categorice. 

 
Nu există pasionat de astrologie care să nu se îngrijoreze de fiecare dată când 

Saturn se revoltă împotriva ordinii și preciziei pe care el însuși a construit-o. De 
fiecare dată când intră în mers retrograd Saturn se revoltă în primul rând față de 
propriile achiziții, față de ceea ce deține, față de propriul patrimoniu. Acum, pentru 
că se află în Săgetător și această retrogradare reprezintă, practic, prima de când a 
intrat în acest semn, revolta va fi îndreptată împotriva ideii, talentului, purificării, 
evoluției, schimbului, educației. Aceasta este practic și cea mai mare greșeală pe 
care putem s-o săvârșim în această zi. Considerând că, diminuând, dăm vieții 
personale o mai mare valoare, o mai mare importanță sau o mai mare susținere ne 
înșelăm pentru că nu se poate vorbi de viață personală, de achiziții, fără 
construcțiile lui Saturn, fără disciplină, metodă, muncă. În general, când Saturn 
intră în mers retrograd ne confruntăm cu întârzieri și în proiectele de mare 
anvergură, ne apropiem de valorile tradiționale, starea de vitalitate se situează la 
cotele minime și oamenii au impresia că, pentru orice lucru mărunt, trebuie să 
depună un mare efort. Ca o compensare a acestor condiționări oamenii alunecă 
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încet pe panta pericolului, devenind încrâncenați față de orgolii sau față de 
nedreptatea pe care o constată în jurul lor. 

Practic, 14 martie scoate viața personală din conul de umbră și o expunere 
prin puterile ascunse. Pentru că Saturn încearcă să anuleze valorile personale pe 
care le-a construit de la sfârșitul anului trecut până acum, deci oamenii se simt 
dezveliți de acea structură în care au crezut și pe care o considerau salvatoare, nu le 
rămâne decât să se prezinte în fața celorlalți cu cunoștințele din perioada de 
formare, prinse în perioada copilăriei sau cu cele câteva informații pe care le-au 
acumulat prin experiențe proprii, învățând singuri sau furând din mers câte ceva. 

Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală această manieră de dezvelire a Eului fals, a personalității false, 
aceea care primește în această lume nume și importanță de sine, reprezintă un 
mare beneficiu pentru că îl ajută pe om să-și descopere adevăratele forțe care 
sălășluiesc în subconștientul propriu sau care sunt ascunse în suflet. Vom vedea că 
lucrurile vor deveni mult mai clare sau se vor transforma în evenimente sociale 
începând cu ziua următoare când ridicarea standardului de viață se va face prin 
combaterea unui rău personal. Deocamdată doar ne informăm sau doar observăm 
de departe în ce direcție ne îndreptăm. 

Elementul neplăcut care va fi constatat în toată perioada retrogradării lui 
Saturn, adică până la începutul lui august, va fi dat de ușurința cu care sunt 
adoptarea deciziei categorice deși prin dialog ar putea fi obținute multe beneficii. 
Retrogradarea lui Saturn este dură și ea întotdeauna cere seriozitate, disciplină, 
atenție asupra muncii, asupra emoțiilor, respect față de partenerul de dialog și 
practică. Întotdeauna are grijă să revină asupra unor probleme pe care le-a ignorat 
sau cărora nu le-a acordat suficient de multă atenție din diverse motive. 

Acum ideea de disciplină îl îndeamnă pe individ să se apropie de valorile 
tradiționale și să caute acolo modele absolut impresionante la persoane, la națiuni, 
arătând un interes sporit față de modul cum au fost depășite situații asemănătoare 
cu cele de acum. Deși arcul peste timp face trimitere la ceea ce s-a consumat în 
finalul anului anterior, cu siguranță fiecare are lucruri nerezolvate care depășesc 
acest reper și care vin din negura veacurilor. Aici putem face legătura cu astrologia 
karmică, aceea care le spune oamenilor că experiențele pe care le au sunt așezate 
într-un șir foarte lung acumulate nu doar acum, în această existență, ci și în altele. 
Nu putem ști însă din această prezentare cu caracter general dacă lecțiile de viața 
pe care urmează să le primim până în august țin de această călătorie peste veacuri. 
În mod sigur, știm că acolo unde sunt îndeplinite anumite condiții, acolo unde 
avem disponibilitatea necesară să privim partenerii de dialog, grupul de 
apartenență, familie, prietenii cu atenție, disciplină și respect, acolo suferința se 
diminuează și vom deveni eficienți. 

Prin urmare, 14 martie ne aduce începutul unei experiențe interesante. 
Este prima de acest fel de când Saturn a intrat în Săgetător și din această cauză ea 
va deveni și cea mai complicată pentru că prin această deplasare retrogradă Saturn 
în vară (15 iunie) va intra în Scorpion și va duce spre îndeplinire probleme care s-
au consumat din toamna anului 2012 până în finalul anului 2014. 

Unii își vor aminti astăzi de supărări mai vechi, de întâmplări nefericite care 
au devenit dureroase pe corpul social, în special persoanele mai puțin pregătite ce 
au decis la un moment dat asupra unor situații foarte importante. Dar nu ne 
referim aici doar la segmentul ideologic sau la cel economic, ci ne referim la cel 
conceptual, spiritual la evaluarea corectă a acelor întâmplări care ar fi trebuit la 
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momentul respectiv să îi arate individului că poate mai mult și ce anume poate să 
facă.  

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală sunt acum într-o mare dilemă. Nu știu dacă să acorde credibilitate 
problemelor sociale, nu știu dacă acestea sunt reale sau nu, ori să renunțe la orgolii 
absurde, să lase în urmă obsesia muncii impecabile, expresie a habotniciei și a 
îndârjirii. De asemenea, nu știu dacă să acorde credibilitate unei recomandări care 
le-a fost făcută pe finalul anului 2014 referitor la diminuarea agresivității și la 
acceptarea unor sarcini profesionale noi, a unei munci făcută cu o altă atitudine. De 
această dată, retrogradarea lui Saturn nu recomandă, ci impune tăcerea. Până 
acum dacă ar fi trebuit să procedeze în consecință omul ar fi ales de bună voie 
tăcerea. Diferența dintre alegeri în cunoștință de cauză și impunere creează mari 
contradicții așa după cum vom vedea că se va întâmpla de astăzi și până în august. 
Dar tot e bine că, fie și condiționat, ne este util să avem măsură în efort ori să 
muncim cu înțelepciune și să apreciem așa cum se cuvine rezultatul muncii . 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne grăbi astăzi să punem 
etichete. De mâine încolo oamenii își vor schimba numele, hainele 
comportamentul. A-i privi pe oameni așa cum spun că sunt chiar dacă de mâine 
lucrurile se schimbă, arată că persoana în cauză este flexibilă și dorește să-și 
folosească certitudinile sau acel schelet ideologic pentru alte elemente, nu pentru 
acestea care, la un moment dat, oricum se vor schimba. 

 
Duminică, 15 martie 

Duminica 15- 3-2015  4:02    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Duminica 15- 3-2015  5:30    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Duminica 15- 3-2015 11:08    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 

Duminica 15- 3-2015 11:14    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 

Duminica 15- 3-2015 15:27    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 15- 3-2015 15:51    Luna(Cap) Squ (Ari) Mars 
 

Sentimentul de neapartenență păcălește. Sunt invocate motive de separare. 
Vindecarea este privită ca o necesitate urgentă. Se face curățenie în viață. 
Ridicarea standardului prin combaterea unui rău personal. Agresivitate 
împotriva unui obicei prost. Tendința de a strica ceea ce tocmai a fost reparat. 
Revizuiri proaste acolo unde decizia nu ajunge. Adoptarea hotărârilor creează 
disconfort. Surprizele sperie. Inițiativa are continuitate. Apare un element 
surpriză. Sunt deviați de la cale oameni indeciși. Sunt lăsați în urma cei care 
așteaptă să li se facă totul. 

 
Ceea ce am intuit ieri se transformă astăzi în eveniment. Acest lucru se va 

consuma chiar din noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când Luna se va afla 
într-o relație foarte proastă cu Axa Dragonului. Cei care lucrează noaptea ori care 
obișnuiesc să se trezească foarte de dimineață, fie pentru că serviciul așa le este, fie 
că așa s-au obișnuit, vor constata că în spectrul trăirilor a apărut un sentiment nou. 
Sentimentul de neapartenență, acea senzație că am fost păcăliți din motive 
necunoscute încă este pe punctul de a ne întoarce de pe această cale minunată a 
cunoașterii practice și a descoperirii puterilor ascunse, după cum este deviza 
acestei săptămâni. 
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Astăzi ridicarea standardului se va face prin combaterea unui rău personal 
însă nu vom ști dacă acesta este un rău personal din primele momente când 
observăm. Pentru că suntem în săptămâna cunoașterii practice va trebui să îl 
constatăm pe acesta în momentul în care va fi nevoie de el. Cu alte cuvinte, 15 
martie nu ne permite să ne adâncime în exerciții mentale, ci ne cere experimentare, 
aplicații practice sau să facem dovada faptului că deținem anumite cunoștințe, ne 
controlăm agresivitatea, știm clar ce vrem, știm să evaluăm corect rezultatele 
muncii, să avem respect față de partenerii de dialog. 

Cei care s-au ocupat cu lucrurile acestea de-a lungul săptămânii nu vor avea 
o problemă în a le afișa sau în a le pune în practică. Persoanele superficiale care au 
dorit cu fiecare zi să păcălească încercările momentului se vor vedea acum în fața 
unei probleme de autocontrol sau vor avea impresia că toate evenimentele pe care 
trebuie să le parcurgă astăzi sunt surprize neplăcute. 

Cu alte cuvinte relația bună pe care Luna o împlinește astăzi cu Chiron, 
conjuncția sa cu Pluton sau chiar trigonul cu Lilith nu ne ajută ca hotărârea de 
moment să fie în același timp și decisivă, și confortabilă. Toate hotărârile acestei 
zile creează disconfort și tocmai din această cauză orice element care ne cere 
revizuirea unei hotărâri ne sperie și ne invită la efort suplimentar. 

Am văzut în anii anteriori și am amintit de multe ori acest lucru că între 
conjuncția cu Pluton și conjuncția cu Uranus, Luna are calitatea de distribuitor de 
lumină, intervenind asupra mesajului cu o componentă ce este legată de 
experimentare, sedimentare sau disciplină. De fiecare dată când se întâmplă acest 
lucru, de la Pluton la Uranus, Luna le vorbește oamenilor despre necesitatea 
abordării realității înconjurătoare dintr-o altă perspectivă. Cu alte cuvinte, suntem 
invitați să vedem același obiect și să ne gândim că poate are nevoie de o altă 
reprezentare mentală sau să-i permitem acesteia să fie folosită și la altceva. De 
această dată, începem să privim realitatea din jur altfel nu prin voință proprie, ci 
prin condiționare. Retrogradarea lui Saturn are acum un rol foarte important 
pentru că accentuează legătura astrală care se creează cu Uranus prin intermediul 
lui Jupiter. Practic, trecerea lui Saturn din Scorpion în Săgetător a anulat recepția 
mutuală care exista între planetele Saturn și Pluton și atunci acea transformare pe 
baza experiențelor de viață nu se mai realizează de la sine, ci condiționat sau chiar 
conjunctural. Din această cauză atunci când ființa trece prin situații cu care s-au 
obișnuit că o activează într-un anumit mod se așteaptă ca universul să-i ofere, așa 
cum se întâmpla până nu demult, un rezumat, o concluzie, o finalitate, o bogăție 
suplimentară pe lângă ceea ce el însuși își lua de la sine putere. Acest lucru nu se 
mai întâmplă și golul acesta sperie păcălindu-l că evenimentele care se așază de o 
parte și de alta acestui gol sunt surprize. Ele nu sunt surprize, ci întâmplări fără 
rezultat, adică mari personalități care nu sunt anunțate atunci când intră într-o sală 
de festivități. Dacă experiențele anterioare ne-au maturizat suficient de mult, nu 
avem nevoie de cineva care să le strige numele și funcția pentru că ne amintim sau 
recunoaștem ceea ce trebuie să recunoaștem văzând sau participând la aceste 
evenimente. 

Pentru că legătura dintre planete este destul de complexă și în această 
perioadă atât Saturn, cât și Jupiter sunt în mers retrograd, se va pune o mare 
greutate pe tranzitul Soarelui prin zodia Pești, deci pe viziunea de ansamblu, pe 
experiențele multiple și succesive în așa fel încât dacă această maturitate nu există 
oamenii prea ușor vor da vina pe comunitate, pe instituție, pe nivel de trai, adică pe 
orice altceva, numai pe judecata lor nu. 
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Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne îndeamnă să cercetăm 
sentimentele sau faptele proprii dintr-o altă perspectivă. Este posibil ca acum să nu 
mai fim atât de mult ajutați, cel puțin nu așa cum se întâmpla în trecut, adică din 
toamna anului 2012 până la sfârșitul anului anterior. Acum, pentru că lipsește acest 
factor de control, pentru că nu avem în fața ochiului cifra de final la care trebuie să 
ajungem prin calcul, nu știm dacă metoda aplicată este bună sau nu. 

Cei care sunt superficiali vor avea o zi proastă și o vor ține așa până când, la 
un moment dat, se vor hotărî de la sine putere să se întoarcă de pe acest traseu 
păgubos. Aceștia vor acuza mult prea ușor societatea că nu-i încurajează, grupul de 
apartenența că nu-i susține și vor refuza să vadă că nu ceea ce acuză poartă vina, ci 
acuzatorul este singurul vinovat pentru că s-a obișnuit să primească totul de-a gata. 

Cu alte cuvinte relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului care coincide și cu 
întâlnirea sa cu Pluton, moment care se va repeta lunar, de-a lungul acestui an 
până în vară, are această componentă a agresivității orientată în orb sau a 
acuzațiilor nefondate pe baza cărora sunt căutați vinovații fără vină pentru a 
răspunde de faptele altora. 

În sfera evoluției personale tot ceea ce ține de dezvoltare personală se 
bazează acum pe o hotărâre categorică. Cei care au mai abordat această dezvoltare 
personală până acum știu că întotdeauna o hotărâre are și părți bune și părți 
proaste și că este adoptată nu pentru a spori confortul, ci pentru a obține un 
rezultat practic. Dacă hotărârea generează satisfacții din primul moment, nu după 
ce produce rezultatul final pentru care a fost adoptată, atunci în mod sigur avem 
de-a face cu un personaj superficial care a fost învățat să primească de-a gata totul 
pentru că bucuria prematură față de rezultat arată o educație orientată spre a nu 
aprecia efortul care-l produce. Aceste persoane în trecut nu trebuia decât să se 
hotărască pentru ca apoi altcineva să ducă la îndeplinire ceea ce trebuia finalizat, de 
aceea absența susținerii exterioare pe modelul din trecut lasă acum impresia de gol. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca realitatea 
înconjurătoare după obsesia surprizelor neplăcute. Cine va proceda în felul acesta 
va descoperi cat de frumos este să simți pulsul vieții cu bune și cu rele și cât de 
minunat este să te simți creator de valori nu doar să-ți atribui acest rol fără să te 
intereseze cum ajungi la un rezultat și dacă sacrificiile celorlalți nu sunt cumva prea 
mari. 
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16-22 martie 2015 este săptămâna surprizelor sociale și a destinderii 
individuale. Acest interval devine celebru prin două mari evenimente astrale: 
împlinirea din nou a careului dintre Uranus și Pluton, marți, 17 martie, și intrarea 
Soarelui în zodia Berbec, sâmbăta, 21 martie, adică echinocțiul de primăvară. Pe 
lângă acestea, în această săptămână avem de traversat și unghiuri negative la care 
participă Mercur împreună cu Saturn și Luna neagră, intrarea planetei Venus în 
zodia Taur, eveniment ce se va consuma în ziua de marți sau conjuncția lui Mercur 
cu Neptun în ziua de miercuri și Luna nouă în cea de vineri. Celelalte evenimente 
astrale la care participă luminariile sau chiar planetele amintite mai sus au menirea 
de a întări un mesaj integrat în denumirea sintetică aplicat acestei săptămâni, aceea 
de a întruchipa un interval al surprizelor sociale. 

De partea cealaltă, modul în care oamenii vor reacționa la acest îndemn de a 
activa cu prioritate pe zona socială ține mai curând de tendința de a fugi de 
propriile probleme, de a și le anula sau de a le transforma în altceva pentru a le 
vedea mult mai ușor ca fiind calități. 16-22 martie este și săptămâna surprizelor 
care vin din abandon sau din ușurința cu care am fost obișnuiți pe alte conjuncturi 
să trecem de la o extremă la cealaltă. Vom vedea că în fiecare zi există o constantă 
care se repetă. Prima jumătate a zilei va fi diferită de a doua jumătate, nu doar 
pentru că în cele două segmente se consumă evenimente astrale diferite, ci pentru 
că în mijlocul fiecărei zile există un eveniment care se comportă ca o graniță. 
Tocmai de aceea nu este indicat în această săptămână să insistăm cu încăpățânarea 
de a duce mai departe un deziderat de dimineață până seara sau de la o zi la alta. 
Dacă facem acest lucru vom vedea cât de multe obstacole întâmpinăm și, în fața 
acestora, vom avea reacții contrare ori vom fi tentați să le acordăm prea multă 
credibilitate, în detrimentul adevărului obiectiv. Practic, ceea ce nu va funcționa în 
această săptămână va fi această continuitate pe care o impunem prin voință 
proprie. În mod cu totul paradoxal, voința proprie este elementul care va fi agasat 
cel mai mult acum. Mercur din Pești, cel care îi face pe oameni timizi, reticenți la 
critică ori mult prea interiorizați, va avea de înfruntat o multitudine de argumente 
negative din partea Lunii negre ce trece acum prin Fecioară. Este important să știm 
că aceste argumente construite împotriva viziunii de ansamblu, împotriva iertării, 
împotriva sensibilității sau fragilității ființei umane sunt de fapt frici în care am fost 
învățați de-a lungul vieții să credem. Cel mai frumos lucru pe care am putea să-l 
facem pentru noi înșine este să ne îndoim de realitatea acestor frici. Dar cine va 
putea face acest lucru? 

Așa cum am mai spus și altădată, vom mai avea ocazia de-a lungul acestui an 
al secretelor dezvăluite să ne mai întâlnim cu momente în care să fim ajutați să 
înfruntăm aceste frici. Acum ne amintim de ele, suntem îndemnați să privim 
dincolo de ceea ce reprezintă, dar, în egală măsură, nu suntem încurajați să visăm 
prea mult. Curajul nu înseamnă acum absența fricii, ci să poți construi împotriva 
obstacolelor ceea ce ți-ai propus. Asta se întâmplă pentru că frica nu dictează 
curajului dacă să existe sau nu și nici existența curajului nu anulează frica, deși cele 
două sunt forțe contrare. 

Acolo unde reușim să deținem controlul asupra a ceea ce trăim sau asupra 
experiențelor de care am avut parte de-a lungul vieții acolo vom constata că 
patrimoniul crește, devine mult mai puternic, mult mai expresiv și va cântări mai 
mult în raporturile sociale. Totuși, această săptămână nu ne lămurește referitor la 
evenimentele sociale care se consumă acum, însă ceea ce vom traversa în 
săptămâna 16-22 martie ne va lăsa impresia că ne aflăm în fața unor evenimente pe 
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care nu le putem anticipa sau care nu au nicio legătură cu noi. Ele au legătură cu 
noi însă vom putea vedea lucrul acesta abia la finalul anului. Asta în cazul în care 
ne vom mai aminti atunci de ceea ce am făcut acum. Tocmai de aceea este și 
săptămâna surprizelor sociale, nu pentru că evenimentele de acum ar fi noi, ci 
pentru că, având atenția îndreptată spre altceva, nu suntem în stare să le 
anticipăm. În consecință, în fața acestor situații sociale care ne iau pe nepregătite 
sau care ne tulbură prin faptul că nu le-am putut anticipa, ajungem la concluzia că 
avem nevoie de o pauză. Nu este cazul să ieșim complet din viața socială și să 
dormim de luni până duminică în speranța că am îndeplinit cel puțin jumătate din 
îndemnul acestei săptămâni. Dacă îmbinăm toate aceste evenimente sociale cu 
momentele de destindere sau cu aplicarea unor procedee legate de revitalizare, 
vindecare sau armonizare, dacă alegem să ținem cont de alimentația sănătoasă, 
dacă bem suficientă apă sau cât de multe gânduri rele oprim înainte de a le trimite 
celor din jur atunci putem spune că suntem pregătiți să facem față tuturor acestor 
instabilității astrale ce vor veni spre noi cu mesaje diferite în fiecare zi. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a refuza 
interiorizarea agitației exterioare. Tulburările exterioare au o cauză mai veche. 
Dacă le aducem în interior atunci acestea se vor înmulți. Înmulțind problemele 
ajungem să deținem doar un patrimoniu bogat în… probleme. 

 
Luni, 16 martie 

Luni 16- 3-2015  4:05     Sun (Pis) Sex (Cap) Moon 

Luni 16- 3-2015  9:56    Luna(Cap) Squ (Ari) Venus 

Luni 16- 3-2015 11:38 Mercury (Pis) Squ [Sag] Saturn 

Luni 16- 3-2015 12:08    Luna(Cap) --> Aquarius 

Luni 16- 3-2015 17:33    Luna(Aqu) Opp (Leo) Juno 

Luni 16- 3-2015 20:20    Luna(Aqu) Sex [Sag] Saturn 
 

Uitare. Problemele sociale sunt privite cu mai multă atenție. Neastâmpăr. 
Se primește o opoziție stranie din partea celor dragi. Cuvintele sunt răstălmăcite. 
Defazare între intenție și acțiune. Gândul de progres nu poate fi pus în aplicare. 
Teama de greșeală ucide liniștea. Secretele sunt dezvăluite prin neliniște. Liderul 
se detașează de grup prin calitatea deciziilor și deciziile îl izolează. Depozitele 
personale sunt consumate pentru un confort iluzoriu. Răspuns negativ la o 
solicitare mai veche. 

 
Aspectele care se împlinesc în prima zi a săptămânii au o notă comună, 

indiferent că se împlinesc atunci când Luna se află în Capricorn, în prima parte a 
zilei, sau când se află deja în Vărsător, în a doua parte a zilei. Uitarea este elementul 
comun și problemele sociale, cele care vin prin diminuarea atenției sau prin 
acceptarea faptului că destinderea ar putea fi o soluție, îi pun pe oameni în contact 
cu acele surprize sociale rezervate acestei săptămâni. 

Un alt element specific vine acum din relația proastă pe care Mercur și 
Saturn o împlinesc. În primul rând, va fi vorba despre termeni, noțiuni, despre 
cuvinte care au fost până acum ascunse dincolo de privirile curioșilor sau reținute 
dintr-un motiv anume. Invocând faptul că au trecut prea mult sau că nu au avut 
suficientă ordine sau disciplină în minte, mulți se vor exprima acum la scenă 
deschisă, vor spune ceea ce au pe suflet și vor face o impresie proastă. Asta 
înseamnă că secretele acestui moment sunt dezvăluite prin neliniște, iar 
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interlocutorul sau partenerul de dialog s-ar putea să aibă un șoc, să nu fi atent la 
întregul context, la situația la care se referă neliniștea de acum, ci să răstălmăcească 
un adevăr simplu. Rezultatul acestei răstălmăciri nu este altul decât o altă formă de 
iluzie sau un răspuns negativ la o problemă mai veche. 

Acest unghi, tocmai pentru că se împlinește în plină zi, complică foarte mult 
acele relații care se bazează pe acțiune directă aducând o discrepanță majoră între 
intenția de a face bine sau de a clarifica și fapta în sine. De asemenea, confortul 
personal este zdruncinat de această intenție a individului de a-și rezolva o 
problemă care nu are soluție. Există totuși o diferență între ceea ce se va consuma 
în prima parte a zilei și ceea ce se va consuma după amiază. La începutul zilei, când 
Luna și Soarele încă se vor afla în sextil, iar Luna cu Venus în fereastra careului, se 
fac planuri de acțiune și anumite elemente negative ni se vor părea mult mai 
vizibile sau, celor care au deja o nemulțumire formulată, aceste elemente negative 
le devin prioritare, iar rezolvarea lor o necesitate urgentă. Asta înseamnă că în a 
doua parte a zilei, când Luna se va afla în Vărsător, limba va fi dezlegată și va fi 
agresat personajul care merită cel mai puțin acest lucru. Relația proastă dintre 
Lună și Junon ne vorbește despre persoane care au rezistat unor probleme 
relaționale, care au suportat în trecut și alte conflicte, critici nejustificate sau 
atitudini necuviincioase din partea celui care acum se arată foarte nemulțumit față 
de ceea ce trăiește sau față de ceea ce traversează în prezent. Aceste persoane nu 
trebuie acum acuzate deoarece sunt parte din soluție, nu parte din problemă. De 
aceea este important să nu ne bazăm astăzi doar pe reacție, să nu ne gândim doar 
că nemulțumirea în sine este tot ceea ce ne trebuie pentru a solicita dreptatea. 
Avem nevoie și de puțină înțelepciune, să privim oamenii pe care-i avem în 
preajmă ca fiind aliații pe care destinul ni-i oferă la bine și la greu. Cei care 
dezertează, persoanele care se află acum în planul secund și care, la începutul 
acestei zile, păreau a fi elemente auxiliare în această problema, se descoperă ca 
fiind personajele care poartă cu adevărat cea mai mare vină. Puțini vor fi însă aceia 
care își vor arunca undița foarte departe să prindă acești pești mari. Se vor mulțumi 
cu gâzele din jur, acelea care în săptămânile anterioare doar se încadrau în decor și 
nu purtau vina ce le este atribuit acum. 

Prin urmare, 16 martie este o zi de conștientizare a propriilor 
nemulțumiri. Chiar dacă realitatea înconjurătoare ne va spune acest lucru, este mai 
puțin important să identificăm vinovați, cât de important este să conștientizăm 
care este atitudinea pe care o avem față de aceste persoane vinovate. Pentru că pe 
acest unghi negativ dintre Mercur și Saturn avem de a face cu o planetă retrogradă, 
(Saturn), este important acum să nu amestecăm problemele cu persoanele. 
Întâmplarea are o calitate, iar persoana alta. Dacă anterior nu am putut vorbi nu 
înseamnă că acum, dacă vorbim, personajul considerat vinovat va trebui să suporte 
nemulțumirile existențiale ale celorlalți, nu înseamnă că acesta se face cu adevărat 
vinovat de toate relele pe care le are un partener de dialog. Solicitarea mai veche se 
localizează acum pe vibrația planetei Saturn despre care știm că are acest mers 
retrograd până în august. Problema de acum dacă este amestecată cu alte probleme 
mai vechi care au alte cauze și deci alții vinovați atunci, începând cu a doua parte a 
lunii iunie, ea se va transforma în altceva, iar acuzatorul de acum va deveni 
acuzatul de mai târziu. 

Este adevărat, toată lumea are parte în această săptămână de surprize. La 
nivel individual aceste surprize au tendința de a-i izola pe oameni și de a le oferi 
iluzia puterii. Nu câștigăm astăzi spunând sau exprimându-ne nemulțumirea, 
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arătându-ne triști sau erijându-ne în victime, ci trecând peste acestea cu demnitate 
și înțelepciune. Dar pentru că este totuși o zi de acțiune vom fi tentați să ne 
consumăm energia cerând ajutor, amestecând problemele cu persoanele și uitând 
că acest ajutor, dacă nu găsește în cel care solicită și puțin discernământ, îi va 
încuraja pe vinovați să persiste în greșeală.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că în orice acuzație 
avem o parte de vină. Cel pe care-l acuzăm astăzi are, prin ecuația astrală aferentă 
acestei zile, doar rolul de a trezi în cel nemulțumit ceea ce acesta a ascuns în timp. 
Cu alte cuvinte, cel acuzat nu creează nemulțumirea partenerului de dialog, ci doar 
o scoate la suprafață.  

 
Marți, 17 martie 

Marti 17- 3-2015  4:51  Uranus (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Marti 17- 3-2015  6:13    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 

Marti 17- 3-2015 10:09    Luna(Aqu) Opp [Leo] Jupiter 

Marti 17- 3-2015 12:14   Venus (Ari) --> Taurus 

Marti 17- 3-2015 13:19    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Marti 17- 3-2015 20:16    Luna(Aqu) Sex (Ari) Mars 
 

Evenimente sociale confirmate prin tensiune. Asocierile sau reasocierile din 
ultima vreme constituie picătura care umple paharul. Nedreptatea trecutului nu 
justifica acțiunile prezentului. Rupere. Separare. Distrugere într-un demers. 
Confortul păcălește că fapta este bună. În intimitate ceea ce a distrus societatea este 
plăcut, deconectant, motivant. Confirmarea unei schimbări realizată în etape. 
Anunțul este folosit ca vârf de lance. Viitorul sperie. Este cântărit greșit un lucru. 
Eroarea unui lider pune pe jar întreaga comunitate. Adevărul este în continuare 
ascuns. Secretele compromițătoare sunt vândute pe tarabă. Liniștea este menținută 
prin detașare de scandal. 

 
17 martie ne aduce o falsă problemă de mediere. Și această zi se va situa în 

același ton al dihotomiilor periculoase așa cum am constatat că s-a desfășurat și 
ziua anterioară. De această dată, împărțirea o va face planeta Venus, cea care în 
mijlocul zilei va ieși din Berbec și va intra în Taur. Evenimentele acestei săptămâni 
și, în consecință, ale zilei pe care o analizăm, sunt marcate de o mare tensiune, cea 
care scoate în evidență o problemă veche, o grijă apăsătoare față de traiul comun, 
față de puterile pe care omul nu a reușit până acum să și le pună în aplicare. Cu alte 
cuvinte, ziua de 17 martie scoate în evidență o problemă de afirmare și ceea ce nu se 
reușește acum reprezintă picătura care umple un pahar al amarului și al 
nemulțumirii. Asta înseamnă că primul careu dintre Uranus și Pluton de anul 
acesta aduce o ruptură, o separare sau, mai exact, scoate la lumină ruptura și 
separarea care până nu demult erau ascunse. 

Problema acestui moment nu vine doar din faptul că oamenii conștientizează 
sau văd pentru prima dată că anumite lucruri au fost ascunse, ci că înțeleg motivul 
pentru care au fost ascunse. De fapt, la asta se referă cu precădere acest careu între 
Uranus și Pluton. În urma acestui adevăr care iese la lumină s-ar putea ca oamenii 
pentru prima dată anul acesta să se simtă învăluiți de o ușoară teamă atunci când 
privesc în viitor. Evenimentele care urmează să se consume în a doua parte a anului 
nu ni se mai par acum încărcate de speranță, transformare, nu mai duc la 
împlinirea unor așteptări pozitive, ci dimpotrivă, devin confirmarea unor schimbări 
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negative despre care câteva persoane, la începutul acestui an, au spus că vor fi 
realizate în etape. În a doua parte a anului se vor împlini aceste etape și informațiile 
despre schimbările ce ne așteaptă vin spre noi încă din această săptămână și, în 
special, în această zi. 

Motivul pentru care se consumă toate aceste lucruri este dat de însăși 
segmentarea ce este văzută acum ca soluție. Resursele sunt la cotele minime și în 
fața acestei pierderi oamenii sau grupările se vor comporta ciudat. Adevărul este 
cântărit după un lucru minor și scos la tarabă pentru a obține un preț cât mai bun. 
Cine nu reușește să-și vândă astăzi marfa scump va rămâne cu ea, se va devaloriza 
și statutul pe care-l are acum în viitor va intra în criză. 

Dacă marile evenimente sociale, acelea care sunt încadrate în această 
săptămână sub denumirea generică de surprize, au o notă tragică și orice 
informație care vine spre noi este legată de o problemă din trecut ce trebuie 
obligatoriu rezolvată, valorile personale au acum o calitate aparte. Trecerea lui 
Venus în Taur, adică în domiciliu, este semnul unei apropieri de sufletul propriu, 
de frumusețea și liniștea gândurilor sau de liniștea familiei. Acesta este momentul 
în care conștientizăm că avem oameni valoroși în jur, evenimentele în care suntem 
implicați se pot transforma, se pot preschimba ori se pot stabiliza și mai mult 
devenind solide și puternice pentru a face față viitorului ce ne sperie acum. Prin 
această trecerea lui Venus în Taur avem puterea să facem o distincție clară între 
deciziile unui lider, consumat de propriul grup sau rătăcit în propria ambiție, și 
nevoile individuale. Din această comparație apare adevărul și numai abordând o 
astfel de relație oamenii reușesc să se stabilizeze pe o cale a binelui și a succesului. 
Pe aceștia ruperea și separarea nu-i va afecta în mod negativ, ci ea se va transpune 
printr-o desprindere de ceea ce era rău, impur și păgubos. 

O altă componentă a acestei zile este aceea de a cântării greutatea faptelor 
proprii și de a le vedea pe acestea în funcție de calitatea pe care o au, nu după 
răspunsul pe care-l primesc din partea beneficiarilor. Astfel, faptele vor fi bune 
pentru că ele produc rezultate pozitive pe o perioadă îndelungată, nu pentru că 
îmbunătățesc acum starea de confort a celor din preajmă. Binele acum, tocmai 
pentru că realizează această ambivalență interesantă în raport cu răul istoric, social 
sau cu cel construit în ultimii ani, duce la obținerea unor rezultate remarcabile. 
Acestea vor fi judecate în timp doar după durabilitate și până și calitatea acestora 
va avea nevoie să se adapteze conform acestei cerințe. 

Prin urmare, 17 martie ne aduce un vârf al hotărârilor personale, ce poate 
deveni în timp un vârf al adevărului, al observațiilor directe și al preschimbărilor 
spectaculoase. Relația proastă care se reconfirma dintre Uranus și Pluton nu aduce 
elemente noi, ci le scoate la lumină pe cele care au fost ascunse și le prezintă 
celorlalți ca și cum ar fi elemente noi. Acestea nu sunt altceva decât probleme vechi 
puse acum în discuție de alte persoane sau evidențiate prin alte situații. Cine va 
prefera să le vadă ca fiind elemente novatoare se va expune unui risc foarte mare, 
acela de a traversa o separare, o distrugere sau o rupere ce se va solda cu o 
dezamăgire și, în egală măsură, cu o pierdere în patrimoniul personal. Cine prefera 
să fie lucid și să meargă la cauza lucrurilor, adică să țină cont de faptul că orice 
eveniment ce se consumă în această zi are o rădăcină pe care o cunoaștem foarte 
bine, adică relația de mediere a Lunii față de Axa Dragonului, va putea să facă o 
distincție foarte clară între problemele trecutului care se reinventează acum și 
nevoia de relaxare, de detașare, de desprindere de toate aceste complicații sociale 
pentru a nu le mai da atât de multă importanță. Mulți vor conștientiza astăzi că 
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aceste probleme sociale nu sunt decât creații ale dezordinii de grup sau punerea în 
practică a unei idei utopice. Această idee utopică ar putea să confirme un scenariu 
negativ în a doua parte a anului. Acum doar aflăm multe lucruri despre aceasta și 
ceea ce aflăm ar putea să nu ne placă. Dar această nemulțumire nu este lăsată la 
voia întâmplării. Ea va fi abordată de cei care nu fac astăzi o distincție clară între 
problemele sociale și problemele individuale, va fi explorată și amplificată de cei 
care se uită pe geam și își tulbură liniștea familiei doar pentru că pe stradă văd doi 
trecători care se ceartă. 

Pentru unii problemele zilei de 17 martie ar putea să fie trecătoare însă chiar 
și așa, având această calitate de evenimente care trec cu modele sau cu noaptea, 
efectele a ceea ce se consumă acum îi afectează și pe ei. Poate nu se vor gândi atât 
de departe, poate nu vor face planuri de viitor și nici nu-și vor vedea năruite 
evenimentele programate pentru a doua parte a anului. În mod sigur, în tot acest 
palmares, în toată această suită de evenimente, se evidențiază un lider, o persoană, 
o ființă care va îndeplini acest rol ambivalent de bine și rău. Va avea rolul de bine 
pentru că anumite nevoi personale sunt legate de acest personaj, dar și rolul de rău 
pentru că relația cu acel personaj doare, nemulțumește sau constrânge. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu aduce în prezent tragedia 
trecutului doar pentru că avem impresia că ni se permite, ci de a lucra acum doar 
cu soluții la ceea ce a ajuns în prezent de la sine. A face forțat legături cu anumite 
evenimente din trecut, a duce într-o discuție întâmplări care s-au consumat cândva 
pentru a întări un argument sau pentru a face informația prezentului mai puternică 
reprezintă o greșeală. Ajungem la liniște sau o păstrăm în cazul în care o avem deja 
doar dacă ținem cont de acest lucru. 

 
Miercuri, 18 martie 

Miercuri 18- 3-2015 10:46 Mercury (Pis) Con (Pis) Neptune 

Miercuri 18- 3-2015 12:55    Luna(Aqu) --> Pisces 

Miercuri 18- 3-2015 15:04    Luna(Pis) Sex (Tau) Venus 

Miercuri 18- 3-2015 20:45    Luna(Pis) Squ [Sag] Saturn 
 

Sensibilitatea combate tristețea și teama. Privire de ansamblul asupra 
ultimei perioade. Analiză la rece a contextului social. Se face clar diferența între 
viață intimă și cea socială. Confort prin activități intime, casnice. Ridicarea 
nivelului de percepție prin inspirație, sedimentare. Se renunță la orgoliile 
personale pentru un confort sau pentru a menține un ideal. Ansamblul situației 
poate fi obositor. Prilej pentru deschidere personală. Sunt lăsate în urma mofturi. 
Sentimentul că ocupându-ne de problemele personale reînviem o grijă mai veche. 
Sunt percepute cu mai multă luciditate cauzele lucrurilor. Adevărul poate speria. 
Binele se menține prin echidistanță. 

 
Conjuncția lui Mercur cu Neptun este semn de inspirație, de deschidere și, în 

egală măsură, un motiv în plus pentru ca toată această sensibilitate să fie folosită în 
combaterea tristeții sau a fricii. Privirea de ansamblu ne ajută să identificăm acele 
probleme pe care în ziua anterioară ar fi trebuit să le rezolvăm cu titlu urgent. Este, 
ce-i drept, puțin cam straniu să înțelegem după ce acționăm. În mod firesc, orice 
situație cere întâi înțelegere și apoi acțiune, pentru că faptele fără judecată sunt 
cauzatoare de probleme. 
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Ceea ce este important în această zi vine mai puțin din această conștientizare 
a ceea ce s-a întâmplat deja, cât mai ales în ridicarea nivelului de percepție folosind 
chiar această inspirație sau deschidere către un alt plan al informației. Această 
deschidere personală ar putea să producă printre altele și o înțelegere mult mai 
bună asupra situațiilor sociale pe care le traversăm. Nu există însă o garanție că, 
având o sinceritate mai mare, având acces la informații profunde, neapărat 
rezultatul va fi unul bun. Cel puțin în prima parte a zilei, cât timp Luna va fi în 
Vărsător, această nevoie de organizare și de precizie va fi considerată un moft. 
Apoi, în a doua parte a zilei, când Luna va trece în zodia Pești vom avea puterea să 
vedem problema în ansamblul ei și mai ales fragmentele care ne-au venit din zilele 
anterioare să fie încadrate corect. Totuși, accesul la sentimentele profunde ori la o 
formă de control care ne vine din raportarea la exemplele celorlalți pare să fie 
constanta acestei zile. Acest lucru se întâmplă pentru că această întâlnire între 
Mercur și Neptun primește o opoziție dură din partea Lunii negre ce trece de ceva 
timp prin zodia Fecioară. Acolo unde nu există precizie, disciplină și respect va 
exista risipire accentuată și sensibilitatea sau deschiderea către emoțiile celorlalți 
va însemna de fapt preluarea din problemele celorlalți sau o altă formă de 
dezordine. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor folosi ecuația astrală a zilei de 18 martie pentru a se 
deschide, pentru a reînvia o preocupare mai veche și a simplifica acele situații care 
scapă de sub control din cauza orgoliului sau a mândriei prea mari. 

Anumite informații pe care le obținem astăzi s-ar putea să ne tulbure 
concepții vechi, ideea de polaritate, echidistanță ori ideea în sine de bine. 
Reînvierea unei probleme mai vechi, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în zilele 
anterioare, poate însemna și reînvierea unor orgolii mai vechi sau să fim tentați să 
credem că a sosit momentul să ne facem dreptate singuri. Ar trebui să luăm în 
considerare că nu doar conjuncția Mercur-Neptun se exprima în această zi, ci și 
celelalte unghiuri pe care le-am amintit în zilele anterioare și care au un spectru 
larg de acțiune, în special careul Uranus cu Pluton.  

Din fericire, există o șansă, un mare noroc pentru că inspirația acestui 
moment este folosită pentru a stabiliza, a revitaliza sau a vindeca. Poziționarea 
planetei Venus în zodia Taur trimite către conjuncția Mercur-Neptun din Pești 
iertare și înțelegere. Asta înseamnă că o mare parte din tensiunile pe care le-am 
adus cu noi din zilele anterioare sau chiar din săptămânile anterioare, cu puțină 
atenție, cu puțină determinare sau cu puțină voință se pot stinge complet în această 
zi. Știm din elementele de teorie astrologică faptul că atunci când două planete 
ocupă același grad (conjuncție), direcția acestui unghi este ambivalentă. Conjuncția 
nu este exclusiv bună sau exclusiv rea, dar poate fi, în funcție de context, într-una 
din cele două tabere. Acum, de la sine, conjuncția lui Mercur cu Neptun predispune 
la o altă încercare, însă pentru că de luni încoace lucrurile au evoluat și nu oricum, 
ci spre bine, avem șansa să facem astăzi fapte bune, să reparăm o greșeală față de 
noi înșine sau față de cineva drag din preajmă și să restabilim echilibrul. 

Prin urmare, 18 martie este ziua în care putem deveni victimele propriilor 
emoții sau propriilor rezonanțe întreținute prin idei prea rigide sau eronate. Avem 
ocazia astăzi să ne ridicăm nivelul de percepție prin inspirație, prin sedimentare și 
să renunțăm la acele orgolii care ne complică viața. Acest lucru însă nu se întâmplă 
de la sine, ci după ce vedem cât de periculoase sunt faptele acestea și cât de 
păguboase sunt relațiile care se bazează pe ele. 
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Sentimentul este o constantă a acestei zile și el va ridica la un nivel superior 
rezonanța care există deja. Dacă prima parte a zilei va fi dominată de planul de a 
schimba ceva în jur în grupul de apartenență, în a doua parte a zilei, când Luna se 
va afla deja în zodia Pești și când va împlini un unghi bun cu Venus și unul rău cu 
Saturn, vom avea ocazia să ne deschidem către ceea ce este important. Asta 
înseamnă că vom selecta ceea ce ne avantajează, ceea ce ne protejează, liniștea, 
confortul și sănătatea, lăsând deoparte grijile zilei de mâine. 

În egală măsură, 18 martie este ziua când, din cauza unor sentimente 
obsesive, nu ne extindem ideea, puterea gândului sau sentimentul către zone 
menite să ne îmbogățească, ci le risipim în acțiuni fără rost. Asta înseamnă că la 
finalul zilei, când se va împlini careul perfect între Lună și Saturn ne vom aduce 
aminte despre această zi doar că a fost obositoare, că am fost nervoși sau am 
întâlnit numai oameni răi. Nu este nimeni vinovat că lucrurile au fost derulate în 
modul acesta. Această retrospectivă ar trebui să ne arate, ca și în zilele anterioare, 
care este rezonanța pe care o întreținem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face apel astăzi la razele 
soarelui subtil. Căldura subtilă întotdeauna va produce emoții pozitive, iar emoțiile 
pozitive ne vor oferi o rezonanță frumoasă. 

 
Joi, 19 martie 

Joi 19- 3-2015  1:44    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

Joi 19- 3-2015  3:27    Luna(Pis) Con (Pis) Mercury 

Joi 19- 3-2015  8:36    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 

Joi 19- 3-2015 13:16    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Joi 19- 3-2015 17:26    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 
 

Consolidare. Înțelegerea unei dureri. Un diagnostic eronat duce la 
descoperirea unei alte afecțiuni. Se generalizează de la un caz particular. 
Destăinuire. Revelare. Se lucrează mai bine cu înțelegerea. Este descoperită o idee 
importantă. Acțiunile lasă impresia că sunt îndreptate întru totul către stabilitate 
socială, administrativă, politică, dar elementul principal este susținut de teama 
de a pierde o poziție. Se face o analiză pertinenta asupra ultimei perioade. 

 
Deși ziua de astăzi ar trebui să fie puțin mai liniștită, faptul că Luna trece 

prin conjuncții succesive cu Neptun și respectiv Mercur, apoi prin opoziția cu 
Lilith, deci prin ceea ce a însemnat cea mai mare problemă a zilei anterioare, se 
încearcă o consolidare sau o atenuare a unei dureri care a strigat foarte mult de 
curând pe când era cea mai importantă problemă a acestei perioade. În a doua 
parte a zilei, când Luna va avea de împlinit o relație bună cu Pluton și una neutră 
cu Chiron, oamenii vor fi mult mai interesați de administrare, de consolidarea 
cunoștințelor sau de aprofundarea a ceea ce ar putea, pe viitor, să-i ajute să nu 
piardă o poziție importantă. Din acest punct de vedere lucrurile se desfășoară într-
un registru cunoscut și orice idee, orice întâlnire ar putea să ducă la descoperirea 
unor informații folositoare. 

Pentru că dimineața acestei zile este dominată de opoziția Lună-Lilith 
problemele care vin din zilele anterioare ne urmăresc așa cum ne urmărește o 
umbră și cel care nu este instruit, care nu s-a maturizat încă va avea tendința să 
pună în toate acțiunile acestui moment o picătură de nervozitate, de nemulțumire 
sau sentimentul că își dorește mai mult și cineva din jur îl oprește, îi încurcă 
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treburile sau îi cere cu împrumut obiectul cel mai folositor. Cine nu ține cont de 
acest avertisment astral va avea o zi de 19 martie încărcată de nervi și de 
instabilitate. 

De asemenea, pentru că axa Fecioară-Pești este încărcată, se poate vorbi și 
despre acele sentimente restrictive care nu le permite oamenilor să se arate calzi, 
iertători sau generoși. Cu alte cuvinte, ne vom întâlni astăzi cu acea formă de 
zgârcenie care se întoarce împotriva celui care o afișează complicându-i viața și 
accentuându-i suferința. Din acest punct de vedere devine o zi constructivă, 
educativă, una menită să ne arate care sunt elementele particulare la care trebuie să 
renunțăm pentru o mai bună administrare a potențialului sau pentru a ne păstra 
starea de confort. 

Pentru că Venus abia a intrat în zodia Taur și anumite lucruri trebuie să intre 
în normal, oamenii se vor simți astăzi bucuroși cu ceea ce au. Este adevărat, 
bucuria nu este foarte intensă, însă poate deveni foarte puternică dacă îi permitem. 
Ceea ce se întâmplă acum pe axa Fecioară-Pești primește o mediere interesantă din 
partea planetei Pluton. Asta înseamnă că în cea mai mare parte lucrăm acum cu 
ceea ce este răscolit din adâncul sufletului, cu ceea ce înseamnă instrumentele de 
transformare sau de plăcere. Dacă până acum am avut plăceri neobișnuite de a 
strica, de a jigni sau de a ne însuși bucurii sau bunuri fără să ținem cont de efectele 
pe care le producem vom avea un 19 martie marcat de conștientizarea durerii. 

Prin urmare, 19 martie trebuie să fie ziua în care ne sunt consolidate 
anumite direcții importante pe care în a doua parte a anului curent să le folosim 
pentru creștere și dezvoltare. Este adevărat, dacă până acum nu am făcut acest 
lucru, dacă ne-am preocupat doar de binele personal, de gradul de satisfacție fără 
să ne intereseze deloc ceea ce se întâmplă cu ceilalți când ne însușim toate acestea, 
19 martie se transformă într-o zi de revelație dureroasă pentru că ne arată creația 
personală în ansamblul ei. Pentru că Luna trece acum printr-un segment dureros, 
acela accentuat de teama sau neliniștea că pierdem lucruri importante, că risipim 
timp sau o mare parte din valorile personale de dragul unor plăceri fanteziste, 19 
martie ar putea să se transforme într-un mare resort. Ceea ce se întâmplă astăzi 
prin conștientizarea amintită mai sus ar putea să ne propulseze către relații noi, 
aparte încărcate de o mare însemnătate. Asta înseamnă că acum este descoperită o 
idee importantă chiar în momentul în care ne îndreptăm către o acțiune concretă 
săvârșită în planul social. Mulți vor avea impresia că dacă nu interacționează cu cei 
din jur, dacă nu se preocupă de problemele lor scapă din fața pericolelor. Este o 
mare păcăleală pentru că nu pericolele celorlalți ne afectează acum, ci propriile 
pericolele pentru că altădată din această cauză i-am rănit sau i-au îndreptat pe un 
drum greșit. Din acest punct de vedere poate fi o zi karmică, o zi în care tensiunile 
trecutului să ne ridice mari semne de întrebare față de bunele intenții sau față de 
absența consecințelor unor acțiuni aparent banale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi mulțumiți cu ceea ce 
vedem, simțim sau trebuie să îndurăm în această zi. Îndurarea sau conștientizarea 
unei probleme arată faptul că am făcut deja primul pas în afara a ceea ce am creat și 
dacă ne vom ține de acest drum vom reuși să atingem și punctul în care s-o 
rezolvam. 
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Vineri, 20 martie 
Vineri 20- 3-2015  7:24   Venus (Tau) Squ (Leo) Juno 

Vineri 20- 3-2015 11:37     Sun (Pis) Con (Pis) Luna(New Moon) 

Vineri 20- 3-2015 12:29    Luna(Pis) --> Aries 

Vineri 20- 3-2015 17:51    Luna(Ari) Tri (Leo) Juno 

Vineri 20- 3-2015 20:14    Luna(Ari) Tri [Sag] Saturn 
 

Scandalurile nu sunt noi, ci doar confirmate. Este nevoie de un nou început. 
Cel temător se retrage în cochilie fără explicații. Deciziile de acum se mențin cel 
puțin o lună. Se urmărește îmbunătățirea nivelului de trai. Teama rămâne un 
indicator după care schimbăm direcția. Independență prin cuvinte. Eliberare de 
tensiune prin activități practice, mișcare, sport. Viziunea de ansamblu sugerează 
reținere. Factorii de coagulare folosesc alte elemente. Se căuta în societate 
asocieri care să ascundă dezordinea intimă. Stagnarea într-un demers arată că 
resursele s-au consumat. Frumusețea este explorată de ceilalți. Simulare. 
Minciună. Agresivități gratuite. 

 
Luna nouă de astăzi ar fi trebuit să ne confere posibilitatea de a ne deschide 

către noi direcții importante și, prin utilizarea acestora, să ne bucurăm de o 
transformare a evenimentelor sociale după pofta inimii sau după nevoile pe care le 
avem în această perioadă. Din nefericire, Luna nouă din 20 martie se împlinește pe 
gradul anaretic al zodiei Pești ceea ce înseamnă concentrarea problemelor pe care 
le-am traversat în ultimele patru săptămâni. La nivelul vieții personale această 
concentrare ne sugerează că o parte din aceste probleme nu ar merita atenția 
cuvenită și că ceea ce urmărim să obținem în a doua parte a anului 2015 ne va cere 
mari resurse, o plată. Astfel, în fața unui efort substanțial acum vom fi tentați să 
cerem o pauză, să ne adunăm forțele, mințile, să ne ocupăm mai mult de sănătatea 
personală, de liniște de cunoaștere de studiu sau de a identifica acele probleme care 
nu mai merită atenția cuvenită. Apoi, lăsate libere, aceste probleme se acutizează, 
se complică, se supradimensionează și se transformă în evenimente sociale care se 
desfășoară dincolo de puterea de control a individului. 

Cu alte cuvinte, începutul de acum ar însemna și îmbunătățirea nivelului de 
trai prin transferul problemelor pe umerii celorlalți ori prin abandonarea unor 
tensiuni care au făcut deliciul spectacolului public în ultimele săptămâni. Dar nu 
doar faptul că Luna nouă se împlinește pe ultimul grad al zodiei Pești este de o 
mare claritate, ci și faptul că peste această Lună nouă se suprapune careul Lună-
Venus care înseamnă relații complicate de neînțelegere, acceptare sau indiferență. 

Venus în zodia Taur ar trebui să ne încurajeze să alegem lucrurile simple, 
frumoase, cele care ne garantează un grad de satisfacție sporit sau acele evenimente 
care nu se complică de la sine, ci care consolidează starea de confort. Prin relația 
proastă pe care o are cu Junon, nemulțumiri acumulate în ultimele săptămâni se 
amplifică și personajul care, până acum, a tăcut sau nu a avut curajul să spună 
nimic, dintr-o dată scoate din tolba cu săgeți pe cea mai otrăvitoare și se apără cu 
ea. Pentru că este vorba de un careu, multe lucruri care se desfășoară astăzi vor fi 
marcate de o agresivitate gratuită sau de tendința de a denatura adevărul, de a-l 
prezenta subiectiv și de a nu ne mai abate de la această idee sau hotărâre chiar dacă 
pe parcurs vom observa că este greșită. 

Cu alte cuvinte, conjunctura astrală a acestui moment, cea care ne îndeamnă 
să ne implicăm în activități practice, care ne face să depunem efort ori, dacă 
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preocupările se axează pe zonă mentală, ne constrânge să urmărim extinderea 
viziunii către mari stații, este marcată de tensiuni absurde. Acuzațiile pe care le 
aducem celor cu care colaborăm nu sunt reale pentru evenimentul în sine, nu sunt 
reale pentru tipul de relație pe care-l dezvoltăm, însă pot fi reale pentru persoana 
care le emite. Asta nu înseamnă însă că ele trebuie să perpetueze. Ceea ce duce spre 
coagulare folosește acum alte forțe, după cum vom vedea începând cu ziua 
următoare, când își va intra în drepturi noul ciclu lunar ce debutează cu Luna nouă 
de astăzi, dar și când Soarele va intra în zodia Berbec, marcând echinocțiul de 
primăvară. Acum ne preocupăm foarte mult să eliberăm o tensiune pe care o 
simțim accentuându-se de la sine. 

Apoi, a doua parte a zilei, când Luna va intra în Berbec și va avea de împlinit 
două trigoane cu Junon și respectiv Saturn, desenând, astfel, o piramidă de foc, 
starea de confort se va stabiliza, direcțiile vor da semne că se schimbă și vom fi în 
stare să observăm cu mai multă luciditate frumusețea proprie sau frumusețea 
celorlalți. Deocamdată va fi greu să recunoaștem că în prima parte a zilei am făcut o 
criză sau am judecat greșit o situație însă faptul că ne lăsăm transformați sau atinși 
de frumos arată că lucrurile acestea rele care s-au consumat astăzi nu durează 
foarte mult. 

Un alt element care trebuie consemnat este dat de permanentizarea 
evenimentelor care se consumă pe Luna nouă. În general, evenimentele care se 
consumă în preajma conjuncției dintre Lună și Soare au o perspectivă de patru 
săptămâni, cât timp durează un ciclu lunar ce debutează cu acest eveniment astral. 
Cu alte cuvinte, această tensiune marcată de nevoia de a scoate o problemă 
personală și de a o arunca la coș s-ar putea să se regăsească și în alte episoade ale 
acestui ciclu lunar, adică în următoarele patru săptămâni. Faptul că în această zi 
Luna intră în Berbec și prefigurează ceea ce se va consuma în noaptea de vineri 
spre sâmbătă, adică intrarea Soarelui în zodia Berbec, arată că de această dată s-ar 
putea ca această permanentizare să nu se aplice, adică acest ciclu lunar să nu 
reproducă tensiunea acestui moment de Lună Nouă. 

Prin urmare, 20 martie reprezintă un moment de deviație din seria 
transformărilor la care ne supune această săptămână. Acum avem impresia că 
valorile personale sunt mai importante decât valoarea de grup și din această cauză 
vom considera că avem dreptul să schimbăm direcția, să spunem ceea ce ne vine la 
gură, să facem totul după cum avem chef și să nu ne intereseze consecințele acestor 
fapte. În altă ordine de idei, această invitație la a ne preocupa de activități practice 
produce o consecință interesantă: nu extinde viziunea către situațiile pe care până 
acum le-am evaluat greșit sau nu le-am evaluat deloc.  

Pentru că ziua este dominată de un unghi negativ dintre Venus și Junon 
aceste impresii personale s-ar putea să transforme viziunea de acum într-o slugă 
mincinoasă, aceea care îi spune stăpânului doar ceea ce vrea să audă. Din fericire, 
această viziune de ansamblu are toate șansele să nu se reproducă în următoarele 
patru săptămâni așa cum se întâmplă de regulă cu evenimentele ce se consumă pe 
Luna nouă. Faptul că Venus se află acum în zodia Taur, că Luna, în mijlocul zilei de 
20 martie, intra în zodia Berbec, ceea ce prefigurează trecerea Soarelui în această 
zodie în noaptea de vineri spre sâmbătă, arată că lucrurile se schimbă înainte de a 
se stabiliza pe un traseu negativ. Cu alte cuvinte, tensiunea, observațiile negative, 
stare de nervi, indispoziția sau erorile acestei zile nu au timpul necesar să se 
stabilizeze pentru ca efectele pe care le produc să vină spre noi în cascadă în 
următoarele patru săptămâni.  
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Scandalurile de acum nu sunt noi, ci doar confirmări ale unor idei eronate 
sau evidențierea unei stări proaste ce nu a fost foarte vizibilă pentru ceilalți 
deoarece fiecare era implicat în alte acțiuni. Asta înseamnă că oamenii nu trebuie 
acuzați pe baza acțiunilor care se consumă acum pentru că ele au toate șansele să 
nu dureze, ci este important să ținem cont că nemulțumirea pe care și-o exagerează 
sau pe care și-o prezintă la scenă deschisă în defavoarea unor preocupări 
constructive, pentru ei este reală. Modul cum se prezintă, instrumentul la care 
apelează pentru a transforma această nemulțumire într-un element foarte credibil 
este departe de adevăr însă ceea ce face referire la sine este adevărat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda celor nefericiți sau 
nemulțumiți înțelegere, acceptare și iertare. Dacă vom putea face cu ceilalți așa 
ceva, vom reuși să întoarcem această iertare către sine și să nu atingem culmi ale 
nemulțumirii, ale tensiunii sau ale nervozității. În felul acesta, ne pregătim pentru 
echinocțiul de primăvară. 

 
Sâmbătă, 21 martie 

Sambata 21- 3-2015  0:45 Sun (Pis) -->Aries(Vernal Equinox) 

Sambata 21- 3-2015  5:35Luna(Ari)Opp[Lib] North Node 

Sambata 21- 3-2015  6:24 Mercury (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Sambata 21- 3-2015  9:23    Luna(Ari) Tri [Leo] Jupiter 

Sambata 21- 3-2015 12:59    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 

Sambata 21- 3-2015 13:16    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
 

Acuzațiile tulbură conștiința. Minciunile nu țin cont de calitatea umană. 
Unde nu este controlată revolta se poate agresa un destin. Tensiunea trebuie să 
aibă un final pozitiv. Conflictul deconspiră intențiile perfide ale unui adversar. 
Regret. Autovătămare. Inspirație. Originalitate. Deschidere. Confort ce vine din 
contactul cu noutatea. Ședințele de terapie schimbă sensul vindecării. Pacientul 
devine profesor. Privirea îndreptată spre profunzimile ființei vindecă. Se spun 
lucruri grele. 

 
Intrarea Soarelui în zodia Berbec arată că suntem în sfârșit dispuși să facem 

o schimbare, să acceptăm soluțiile celorlalți, să lăsăm în urmă o tensiune 
acumulată în crescendo sau să ignorăm cu mai multă ușurință minciunile celorlalți 
ori tensiunile pe care și le argumentează prin neadevăruri sau adevăruri subiective. 
Soarele intră în zodia Berbec în noaptea de vineri spre sâmbătă și la puțin timp 
după acest moment important și din punct de vedere astrologic, dar și din punct de 
vedere astronomic, Luna se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului pentru ca 
apoi, în mijlocul zilei, să se afle în conjuncție perfectă și cu Uranus. Momentul 
acesta este, practic, ipostaza în care anumite evenimente sociale sunt scăpate de 
sub control tocmai pentru că individul nu le mai acorde importanța cuvenită, 
pentru că persoana se ocupă acum de nevoile individuale și nu se mai preocupă de 
ceea ce înseamnă stabilitatea grupului sau elementul care îi unea pe oameni și îi 
mobiliza pentru un scop comun. 

Un alt eveniment astral ce se va consuma în această zi este opoziția lui 
Mercur cu Luna neagră. Dacă, pe de-o parte, conjuncția Lunii cu Coada Dragonului 
ne pune în fața unor pericole cunoscute, ușor de anticipat sau de rezolvat, atunci 
când acestea se consumă pe opoziția lui Mercur cu Luna neagră originalitatea are 
de suferit și, îndreptându-și privirea către viața intimă, oamenii află despre sine 



Săptămâna 16 – 22 martie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 12 martie 2015, ora 6:08 

lucruri mai rele decât s-au așteptat și pot intra în criză. Primul lucru greșit pe care 
sunt tentați să-l facă este autovătămarea. Apoi își vor agresa inspirația, se vor 
opune gratuit unor adversari pe care nu-i pot învinge și aceste acțiuni nu arată 
altceva decât risipirea. Atunci când vor să facă o sinteză a ceea ce traversează, 
atunci când vor să povestească despre experiențele pe care le-au avut, pun în 
explicații prea mult regret, prea mult disconfort și rămân blocați în această 
tensiune. 

Cu alte cuvinte, această tensiune sau disconfortul pe care individul îl 
explorează în intimitate, reprezintă un fundal, ceea ce trăiește individul cu el însuși 
sau cu câteva persoane din jur pentru că la vedere fiecare să se prezinte ca o 
persoană care le știe pe toate, care poate trece prin uși, care poate rezolva orice fel 
de problemă. 

Există însă o componentă pozitivă a acestei zile și ea va veni din faptul că 
Luna, situându-se într-o relație pozitivă cu Jupiter, va favoriza acum o nouă formă 
de vindecare. Jupiter, practic, va media tendința Nodurilor și, inclusiv, această 
relație tensionată cu propriul trecut sau cu propriile evenimente ce s-au consumat 
în ultimele săptămâni. Este adevărat, soluția de acum nu durează chiar dacă 
privirea îndreptată către interior, către profunzimile ființei ar putea fi acum 
vindecătoare. Ceea ce rămâne după această zi ține de un anumit mod de adresare, o 
formă de victimizare sau faptul că un personaj s-a ridicat deasupra condiției care îi 
era atribuită până acum și a îndrăznit să spună lucruri grele. Din această cauză, 21 
martie este o zi în care minciunile nu țin cont de calitatea vieții, de relațiile dintre 
oameni și amplifică o tensiune pentru a-l depărta pe individ de la lucrurile bune pe 
care ar putea să le facă dacă ar fi liniștit. 

Prin urmare, 21 martie, ziua în care se împlinește echinocțiul de 
primăvară, ne tulbură conștiința prin acuzații nefondate, prin agresarea acelui 
element original pe care nu am avut până acum curajul să îl prezentăm sau să îl 
abordăm. Ceea ce este rău ne duce la autovătămare sau regret. Ceea ce este bun, ne 
inspiră, ne susține originalitatea și ne deschide către o formă de confort care 
lucrează foarte bine cu noutatea și care poate, în timp, să ne ducă spre vindecare. 
Lucrurile astăzi pot fi inversate pentru că locul pe care-l ocupă individul în grupul 
de apartenență sau într-un anumit demers public dintr-o dată se eliberează, pe 
motiv că acesta are probleme personale mult mai importante de rezolvat, nu mai 
are dispoziția necesară să-și piardă timpul pe străzi, prin diferite locații sau lucrând 
în grup, ci dorește să se ocupe de sine. Eliberând această poziție locul va fi umplut 
cu altceva. Elementul care va înlocui poziția socială a individului sau anumite 
prerogative pe care acesta le-a avut în public se întorc împotriva sa și îi lasă 
acestuia impresia că a făcut o alegere foarte proastă.  

Ceea ce vine să se consume pe echinocțiul de primăvară reprezintă un 
puternic impuls către revigorare, transformare sau către a face ceva ce până acum 
nu am îndrăznit. În general, atunci când Soarele intră în zodii cardinale, așa cum se 
întâmplă acum, dar și atunci când intra în Rac, Balanță sau în Capricorn, avem 
posibilitatea de a forța confortul periculos cu care ne-am obișnuit sau pe care ni-l 
dorim doar pentru că nu am știut cum este să trăiești altfel. Dacă acum dăm dovadă 
de puțin mai mult curaj, pentru că dintre toate cele patru momente interesante 
(două echinocții și două solstiții) acesta este cel mai puternic, avem posibilitatea de 
a ne transforma din pacient în profesor și de a câștiga timp. Acest lucru se explică 
din punct de vedere astral și prin impactul major pe care cele două planete 
importante, Jupiter și Pluton, îl au asupra a două opoziții importante ce se 
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consumă în această zi: relația Lunii cu Axa Dragonului mediată de Jupiter și 
opoziția lui Mercur cu Luna neagră mediată de Pluton. Asta înseamnă că avem 
resursele materiale emoționale mentale sau spirituale necesare pentru a face acest 
lucru. Ceea ce ne lipsește este, de altfel, și elementul cel mai zdruncinat sau agresat 
în această zi: voința. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi doar de 
elementele noi. Cele vechi își vor purta singure de grijă și dacă ne detașăm de 
caracterul lor avem puterea de a le vedea cât de corozive sunt și, în egală măsură, 
am putea extrage de-acolo un motiv în plus pentru a face și altceva. 

 
Duminică, 22 martie 

Duminica 22- 3-2015  0:51    Luna(Ari) Con (Ari) Mars 

Duminica 22- 3-2015 12:44    Luna(Ari) --> Taurus 

Duminica 22- 3-2015 18:29    Luna(Tau) Squ (Leo) Juno 

Duminica 22- 3-2015 22:26 Mercury (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Duminica 22- 3-2015 23:32  Luna(Tau) Con (Tau) Venus 
 

Izolarea problemelor. Decizia de a activa mai mult în zona intimă. 
Sensibilitate. Căldură. Acceptarea unei presiuni intime doar pentru a avea un 
partener de dialog. Tăcerea este soluția la ceea ce nu se poate rezolva imediat. Se 
anunță o schimbare în zona socială. Sunt ascunse documente. Mesajul lor va fi 
divulgat spre finalul anului. Agitație pe teama că s-ar putea afla conținutul lor 
înainte de termen. Echidistanță față de problemele celorlalți. Conspirație. 

 
Ultima zi a săptămânii încearcă să facă o notă discordantă între ceea ce am 

avut de parcurs de-a lungul acestei săptămâni și ceea ce trebuie să împlinim acum 
ca o concluzie sau ca o ultima etapă într-un demers inițiat la începutul acestui an. 
Relația bună dintre Mercur și Pluton ne vorbește acum de comprimarea timpului 
sau despre soluții care depășesc etapele timpului așa cum le știam până acum. 
Pentru ființele inferioare, aceste etape ale timpului sunt depășite prin conspirații, 
acțiuni desfășurate departe de privirile curioase ale celorlalți sau fără ca partenerul 
ori colaboratorul să aibă idee despre ceea ce urmează să se întâmple. Ființele 
superioare se vor simți generoase, oferindu-și sprijinul celor care au nevoie de el. 
Deocamdată, tocmai pentru că planeta Pluton este implicată în această ecuație 
astrală, dar și pentru că Mercur se află în continuare în fereastră opoziției cu Luna 
neagră, lucrurile acestea nu vor fi divulgate curând. Vom afla despre ele la finalul 
anului 2015. Până atunci facem inventarul a ceea ce deținem în acest moment, 
căutăm să punem în valoare mult mai bine ceea ce credem că e bun și în acest 
proces de exprimare descoperim că anumite defecte de caracter sau anumite 
inhibiții ori rețineri pe care le-am considerat obstacole în exprimarea personală 
sunt de fapt elemente de control, noduri sau piedici pe care noi înșine ni le-am pus 
pentru a ne exprima mai bine prin alte mijloace. Cu alte cuvinte, sextilul Mercur-
Pluton este semnul unei mari schimbări sau momentul de final într-o mare 
presiune socială. 

Ultima zi a săptămânii respectă schema aplicată și celorlalte zile în care 
prima parte se desfășoară într-un anumit registru, iar a doua parte aduce 
evenimente care activează pe un tronson complet diferit de ceea ce am avut de 
traversat până la prânz. Trecerea Lunii în semnul exaltării sale, adică în zodia Taur, 
arată că în a doua parte a zilei vom pune accentul mai mult pe dorința de a rezolva 
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din punct de vedere practic o problemă și mai puțin de a o explora ca pe un prilej 
de competiție ori ca o direcție abstractă. 

Continuând pe această direcție mulți vor avea impresia că dacă își ascund 
adevăratele intenții reușesc să depășească momente importante sau să evite un 
conflict deschis. Ceea ce se întâmplă pe axa Fecioară-Pești vizează în primul rând 
acele conflicte deschise care nu duc la niciun rezultat sau care amplifică și mai mult 
teama de despărțire ori boală. Concluziile care vin din aceste conflicte sunt 
considerate concluzii care duc la îmbolnăvire. Asta înseamnă că expresia 
individualității va depinde foarte mult de calitatea patrimoniului personal sau de 
ceea ce individul a folosit într-un conflict deschis. Elementele care au fost puse într-
o confruntare sau care au reprezentat dovezi clare într-un proces sau la care s-a 
făcut apel atunci când s-a dorit construirea unui argument puternic devin acum 
pietre de moară ori expresii ale unei afecțiuni care lasă impresia că se amplifică de 
la sine. Așadar, finalul săptămânii este marcat de nevoia de a clarifica sau teamă că 
am pornit pe un drum greșit. 

Nu încape îndoială că relația proastă pe care Luna o dezvoltă cu Junon și 
apoi conjuncția pe care Luna o are de împlinit cu Venus pe zodia Taur arată că 
avem nevoie de liniște și că ceea ce se consumă pe zona publică nu ne avantajează 
sau poate nici nu ne interesează. Asta înseamnă că o parte din evenimentele pe care 
le-am parcurs în aceste zile ale săptămânii surprizelor sociale nu au fost decât 
expresii ale unor lupte interne. Concluzia la care ajungem astăzi este aceea că avem 
nevoie de relaxare. Din nefericire, această relaxare este un lux și nu oricine și-l  
permite. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne arată că sentințele pot fi depășite 
foarte ușor dacă avem resursele necesare sau dacă nu ne implicăm în evenimente 
obscure. Unele informații sunt acum scoase la suprafață așa cum am văzut că se 
poate întâmpla și pe alte conjuncturi astrale, doar că acum acestea pot fi rezolvate 
doar dacă dispunem de informații suplimentare, resurse în plus sau un patrimoniu 
bogat la care să facem apel. Calitatea informațiilor va fi în această zi pusă la 
îndoială doar în cazul celor care se dovedesc a fi zgârciți sau care consideră că nu au 
suficient de multe pe care să le pună la dispoziția celorlalți. Asta înseamnă că în 
cazul acestor persoane se activează relația negativă ce există între Luna neagră din 
Fecioară și planetele din Pești. Agitația, pe motiv că teama ar putea să ne scape de 
sub control ori să ne ducă spre boală, reprezintă unul din evenimentele finale ale 
acestei săptămâni. Dacă se persistă în această stare atunci pasul înapoi ne va lăsa 
impresia că ridicăm o interdicție și imediat punem alta în loc. 

Este de la sine înțeles că evenimentele sociale acum activează mai mult într-o 
zonă intimă și că dacă acolo lucrurile sunt clarificate, dacă omul este împăcat cu 
sine atunci căldura relațiilor sociale nu va avea de suferit. În caz contrar presiunea 
internă se va transforma în presiune externă și teama de sărăcie sau de singurătate 
ne va cuprinde. Asta înseamnă că o parte din elementele care erau până acum 
dovezi de stabilitate și siguranță de sine se transformă în "Lucrurile nu mai pot 
merge așa!". Cam în felul acesta se traduce relația bună dintre Mercur și Pluton în 
situația în care Mercur este de ceva vreme agasat de relația cu Luna neagră. Binele 
de acum are nevoie să primească un aviz favorabil din partea unor foruri superioare 
sau, dacă suntem deținătorul său, folosindu-l măcar să avem certitudinea că 
pericolul pe care-l aduce ar putea fi în viitorul apropiat ignorat sau compensat cu 
un bine substanțial. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi valențele tăcerii. 
Tăcerea nu înseamnă doar absența vorbirii, ci și garanția că dorim să ne hrănim cu 
lumina spiritului. 
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23 - 29 martie 2015 este săptămâna roadelor frumoase și a iubirii 
necondiționate. Deși am fi tentați să credem că planeta Venus este personajul 
principal al acestei săptămâni pentru că are de împlinit, pe de-o parte, un sextil 
interesant cu Neptun, iar, de partea cealaltă, un careu cu Jupiter, ea nu poate duce 
pe umeri povara unui interval atât de important care lucrează cu valori sintetice sau 
cu noțiuni abstracte. Venus se afla acum în zodia Taur și simțurile sale sunt 
orientate cu precădere către valorile materiale sau cu ceea ce acumulează aici în 
această lume, chiar dacă asta înseamnă educație, sentimente sau confort. 
Trăsăturile acestea sunt astfel judecate în raport cu ecoul pe care individul îl 
primește din planul social. Totuși, există câteva momente în această săptămână, 
inserate în analizele pe zile prezentate mai jos, când individul are nevoie să nu 
amestece valorile, să nu compare informații aparent similare situate pe tronsoane 
diferite pentru că rezultatul este unul foarte prost. 

În acest interval Luna parcurge un sector de zodiac de la Taur până la Leu și 
mulți vor avea senzația că evoluează, că elementele practice care vin din zodia Taur 
și care sunt expresia acumulărilor din primele luni ale anului își găsesc acum o 
aplicație practică sau măcar se vede rostul acestora. Aceasta este o mare păcăleală a 
săptămânii în curs și nu constituie rodul frumos la care se face referire acum. 
Roadele frumoase sunt cele legate de modul cum evaluăm experiențele personale. 
Nu are rost acum să ne gândim dacă ceea ce am făcut este util celorlalți, dacă ceea 
ce am presupus în primele luni ale anului devine acum vizibil. Important este cum 
ne prezentăm acum, ce putem face și cât de siguri suntem pe ceea ce deținem. 
Roadele frumoase sunt cele pe care le-am așezat deja în cămară, nu cele care 
urmează să crească în copacii din jur. La aceste roade se referă săptămâna 23-29 
martie. 

Referitor la iubirea necondiționată lucrurile sunt puțin mai complicate. 
Orientarea către valorile materiale, senzația că ne aflăm în fața unor mari 
certitudini îi îndepărtează pe oameni de la sentimente profunde sau de la 
sinceritate. Iubirea necondiționată este un element predispus de la sine prin 
conjuncturile astrale ale acestei săptămâni însă, dacă suntem în stare să vedem 
roadele frumoase, primul lucru pe care îl vom simții după ce vom vedea această 
realitate va fi iubirea necondiționată sau acel sentiment care nu are nevoie să se 
explice pentru a fi văzut. Cu alte cuvinte, deviza acestei săptămâni este și o 
ghicitoare foarte simplă gen: "Mănăstire într-un picior ghici ciupercă ce-i?". 

Așa după cum se poate constata, greutatea intervalului vine în primul rând 
din modul cum alegem să ne ordonăm ideile, modul cum ne raportăm la noi înșine. 
Este mai puțin important ce se va întâmpla pe zona publică, mai ales că după 
mesajul de acum este puțin probabil ca anumite evenimente să aibă perspectiva 
care le este atribuită. Important este ca noi să facem acum un tur asupra roadelor 
frumoase, să obținem de la acestea, ca de la peștișorul de aur, împlinirea celor trei 
dorințe care să facă toate referire la iubirea necondiționată. 

Prin acestea, cele șapte zile ale săptămânii vor căpăta un sens aparte. Dacă 
nu este îndeplinită această condiție viața nu se oprește, merge mai departe, însă 
lucrurile care nu sunt așezate în ordine se vor complica și îl vor duce pe individ pe o 
linie moartă. Chiar dacă vom avea certitudinea că ajungem la o finalitate, până cel 
mai târziu la finalul lunii mai vom constata că drumul iese de pe hartă și va trebui 
să ne întoarcem.  

Dacă am identificat aceste roade frumoase atunci drumul se alege de la sine 
și abordarea unor sentimente frumoase înseamnă în mod obligatoriu și o selecție 
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aplicată unor evenimente sociale și deci orientarea pe un traseu corect. Cine își va 
petrece întreaga săptămână în sentimente de grijă, teamă, agresiune față de binele 
celuilalt, în invidie față de succesorul acestuia se va așeza pe sine, prin alegerile pe 
care le face acum, în locul săracului din viitor. Cel care își adună puținul de acum 
și-l prețuiește va fi bogatul din viitor. Iată un nod existențial! 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a cântării lucrurile în 
favoarea binelui, educației, armoniei. Oricât de multă dreptate am avea într-o 
situație concretă este important ca acum să lăsăm lucrurile să se consume în 
virtutea inerției. Dacă nu avem încredere atunci să amânăm. Înțelepciunea este 
valoarea cea mai de preț a acestei săptămâni și marele beneficiu care face diferența 
între oameni. 

 
Luni, 23 martie 

Luni 23- 3-2015  2:13    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 

Luni 23- 3-2015 10:03    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 

Luni 23- 3-2015 10:21    Luna(Tau) Squ [Leo] Jupiter 

Luni 23- 3-2015 14:21    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 

Luni 23- 3-2015 16:30    Luna(Tau) Sex (Pis) Mercury 

Luni 23- 3-2015 19:08    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Se revigorează o colaborare. Este rediscutat un proiect. Se caută noi baze 
de asociere. Liderul este agasat de dezordinea maselor. Totul doar pare sub 
control. O nedreptate devine regulă de stat. Problemele se rarefiază. Se menține 
revolta. Inteligență practică. Duritatea este exprimată acolo unde frumusețea nu 
este apreciată. Se pierde o valoare și se câștigă alta. Mișcarea valorilor creează 
senzația eficienței. Cel care se preocupa de mișcare valorilor este pedepsit de 
destin cu neputință de a vedea ce se afla în spatele lucrurilor. Calea celor puțini 
este dezvăluită. Consolidarea stării de confort întărește sentimentul apartenenței 
la un grup. Nu sunt tolerate surprizele. Acordurile sunt încălcate. 

 
Deși mulți vor avea impresia că nu sunt încă pregătiți să facă o schimbare 

importantă ori nu au încă energia necesară să treacă pe nivelul următor, prima zi a 
săptămânii le va aduce o încercare interesantă legată de modul cum își folosesc 
energia. Dacă până la împlinirea careului Lună-Jupiter, Luna are de împlinit două 
unghiuri pozitive, unul cu Neptun și altul cu o Luna neagră, în a doua parte a zilei 
lucrurile se răstoarnă și aceleași intenții pozitive sunt răstălmăcite ori puse pe 
seama unor evenimente care nu ne-au demonstrat până acum că ne pot duce acolo 
unde dorim. Asta înseamnă că, practic, relația proastă dintre Lună și Jupiter arată 
că o nedreptate devine regulă de stat sau o problemă se află în punctul în care se 
rezolvă de la sine însă intenția individului este de a pune în practică metoda pe care 
a gândit-o de-a lungul săptămânii anterioare pentru a o rezolva. Asta înseamnă că 
mișcarea valorilor, așa după cum ne este înfățișată în această zi, creează impresia 
unei mari eficiențe ceea ce nu se va confirma pe mai târziu. 

Faptul că Luna se află în continuare în plin tranzit prin zodia Taur arată că 
lucrurile sunt orientate către planul material și că frumusețea a ceea ce se află în jur 
sau frumusețea a ceea ce se află în sufletele celorlalți contează mult mai mult decât 
planurile de viitor sau schemele de lucru. Din nefericire, planurile de viitor vin 
acum ca o necesitate și nu prea pot fi ignorate. De aceste proiecte, care sunt pentru 
unii fanteziste, depinde foarte mult stabilitatea emoțională sau confortul material 
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așa după cum este gândit el în acest moment. Este posibil ca viziunea individului să 
nu fie conformă cu realitatea și în timp ce problemele se rarefiază, în virtutea 
inerției, anumite atitudini să ducă mai departe conflictele săptămânilor anterioare. 
Ceea ce constituie acum un factor de izolare sau un element care îi ajută pe oameni 
să vină cu picioarele pe pământ ori să vadă departe în timp constituie sentimentul 
de apartenență ori de neapartenență la un grup. Astăzi, tocmai pentru că Luna se 
află în zodia Taur și are de împlinit multe aspecte cu planetele din Pești, Fecioară, 
Leu, Capricorn, nu sunt tolerate surprizele, iar evenimentele banale, din această 
cauză, devin foarte stranii. 

Un alt element care este specific acestei zile și care se va afla în centrul 
atenției ține de nevoia de a gusta din frumusețe. Pentru că Luna se află în Taur 
mulți au impresia că momentul prezent se referă la frumusețea fizică. Relația pe 
care Luna o are cu Pluton și cu Luna neagră, situate tot în zodie de pământ, ne 
aduce în centrul atenției o ipostază interesantă. Mișcarea valorilor în această zi este 
una coordonată de sentimentul dreptății. Pentru că Jupiter se află retrograd în 
zodia Leu, iar Luna se află în exaltare în zodia Taur, apare acum, pe fundalul unor 
evenimente frumoase de care ne amintim și care s-au consumat în săptămâna 
anterioară, nevoia de competiție. Este adevărat, astăzi nu sunt tolerate surprizele 
însă dacă acestea vin prin intermediul unei competiții atunci cu dragă inimă 
acordurile sunt încălcate și ideea de frumos, de armonie sau de eficiență este 
reformulată și încadrată conform nevoilor de acum. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne îndeamnă să colaborăm pe un nivel 
superior, în funcție de rezultatele la care am ajuns prin experiențele pe care le-am 
parcurs de-a lungul săptămânilor anterioare. Acum este debutul unui interval în 
care trebuie să învățăm să apreciem valorile personale, nu oricum, ci prin 
cultivarea sentimentului frumos și a iubirii necondiționate. Nu înseamnă că acest 
lucru a venit de la sine, ci înseamnă că duritatea pe care o parcurgem în această 
perioadă, și pentru că nu este specifică acestei săptămâni ori conjuncturilor de 
acum, unghiurile astrale ne vorbesc despre spiritul practic și urmăresc să 
revigoreze acele sentimente care până acum au fost ignorate sau trecute în planul 
secund din teama ori nesiguranță. De la începutul anului și până acum am avut 
senzația că lucrurile se desfășoară de la sine și nu este nevoie să intervenim cu 
regula, cu disciplina sau cu metoda. Acum înțelegem că roadele frumoase vin doar 
acolo unde aceste rezultate minunate sunt confirmate. Iubirea necondiționată nu 
este un efect al unor acțiuni făcute din plictiseală și nici rezultatul unor întâmplări 
banale. Iubirea necondiționată este rezultatul unei atitudini conștiente care nu 
urmărește consolidarea stării de confort și nici apartenența la un grup, așa cum 
sugerează evenimentele astrale ale acestei zile, ci înțelegerea ideii de toleranță, de 
sacrificiu sau de evoluție. 

Luna din zodia Taur nu are acest sentiment al iubirii necondiționate. Pentru 
că vorbim despre o calitate specială a Lunii, putem ajunge acolo prin 
experimentare, prin contacte cu persoane care au cunoscut lucrul acesta, prin 
transfer informațional sau printr-o practică asiduă. Asta înseamnă că momentul 
zilei de 23 martie pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un 
proces de cercetare spirituală înseamnă încălcarea acelor reguli care îi obligau să 
trăiască într-un confort menit să îi țină departe de evoluție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cerceta astăzi valorile de care 
ne-am temut cel mai mult. Raportul dintre consistența acelor valori și reacțiile de 
teamă în fața acestora arată că destinul le-a pus în fața unor evenimente încărcate 
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de frumos, dragoste și înțelepciune. Confortul mincinos nu ne poate duce aici. Din 
această cauză ziua de 23 martie poate însemna răspunsul pe care l-am așteptat de 
mult timp. 

 
Marți, 24 martie 

Marti 24- 3-2015  8:25   Venus (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Marti 24- 3-2015 15:05 Mercury (Pis) Con (Pis) Chiron 

Marti 24- 3-2015 15:27    Luna(Tau) --> Gemini 

Marti 24- 3-2015 16:49     Sun (Ari) Tri (Leo) Juno 

Marti 24- 3-2015 21:49    Luna(Gem) Sex (Leo) Juno 

Marti 24- 3-2015 22:11     Sun (Ari) Sex (Gem) Moon 

Marti 24- 3-2015 23:53    Luna(Gem) Opp [Sag] Saturn 
 

Devine vizibil sentimentul că trebuie să se întâmple ceva. Se face apel la 
bazele puse în zilele anterioare. Apare o prospețime în relații. Asocierile noi 
încurajează. Inspirație. Channellling. Protecție. Se evidențiază sentimentul 
apartenenței la un grup favorizat de destin. Discernământul este agresat. Pot fi 
oferite explicații. Informațiile concrete sunt revăzute. Pedeapsa prezentului nu 
afectează viitorul. Cei lacomi devin neastâmpărați. Trebuie lăsat în urmă un 
proiect mai vechi. Invitație la progres înseamnă desprinderea de un trecut care 
acuza. Liderul se ascunde printre mase. Disperarea îi împinge pe unii să spună 
lucruri grave. Contact cu conștiința lucrurilor esențiale. Frământările interne 
arata în mod greșit că se poate schimba raportul de forțe. Accesul pașnic la 
informații puternice. Agresivitatea atrage pedeapsa. Oprirea accesului la 
informațiile esențiale. Uitarea îi protejează pe cei necăliți încă. 

 
24 martie este o zi de mare sensibilitate. Acum sentimentul apartenenței la 

un grup se transforma în sentimentul acceptării de grupul spre care ne îndreptăm 
atenția și cu care dorim să avem un schimb important și, din această cauză, 
evenimentele la care participă individul împreună cu cei din jur se transformă în 
elemente de bază pe care se vor sprijini realizările din a doua parte a anului. Asta 
înseamnă că este suficient ca astăzi să fim puțin atenți la ceea ce simte cel de lângă 
noi, la ceea ce se consumă în grupul alăturat, cel de la care, în săptămânile 
anterioare, ne-am întors mult prea ușor privirea. 

În egală măsură, 24 martie este și ziua în care liderul dorește să iasă în 
evidență prin elemente care nu-i sunt specifice. În primul rând, va dori să capteze 
atenția prin sentimente, prin căldura contactului sau prin acele recomandări care 
nu sunt personale, ci sunt preluate din jur de la cei cu care au colaborat în primele 
luni ale anului. Motivul pentru care aceste informații au fost preluate de la cei cu 
care au colaborat a urmărit în primul rând sporirea puterii de influență sau 
acumularea acelor valori sau acelor resurse la care să apeleze în a doua parte a 
anului când printr-o acțiune în forță, dintr-o dată, să obțină un mare succes sau o 
mare victorie. 

Nu încape îndoială că lucrurile pentru această categorie de oameni sunt în 
continuare marcate de tensiuni, frământări sau agitații neobișnuite. În timp ce 
omul obișnuit este astăzi sensibil, ușor de impresionat în fața suferinței umane sau 
dispus să se dezbrace de caracterul periculos, bolnăvicios sau infect pentru a trece 
pe un nivel superior, liderul dorește să facă orice pentru a fi privit de cei cu care 
colaborează, de cei pe care îi conduce ca o persoană înzestrată cu mari calități. 
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Practic, aceasta este și zona care va diferenția persoanele care-și atribuie astfel de 
roluri, de oamenii cu adevărat sinceri. Cei care caută atenție în jur, vor cerși azi 
impresii, vor urmări, sub pretextul calificărilor ce le dețin, să li se spună lucruri 
frumoase sau încurajatoare, să li se declare dragostea sau susținerea. 

Practic, sentimentul este elementul central al preocupărilor acestei zile și 
acolo unde este așezat lângă metoda de lucru sau lângă discernământ acolo putem 
miza și pe rezultate speciale. Astăzi această relație bună dintre Venus și Neptun 
este ajutată de o relație la fel de frumoasă și de constructivă între Soare și Junon. 
Lucrurile acestea se orientează acum către proiecte îndrăznețe, către idealuri mari, 
către forțe coagulate deja ce au nevoie acum doar de un feedback pentru a merge 
mai departe sau pentru a trece pe nivelul următor. Asta înseamnă că atât pentru 
individ cât și pentru grupuri, evenimentele de acum vorbesc despre un viitor ce 
includ evenimente pe care nu l-a mai trăit până acum. Poate din această cauză și 
liderii, cei care au un simț al poziției sociale aparte, caută cu disperare acum să 
obțină garanția susținerii sau garanția poziției pe care o ocupă. Deci astăzi nu doar 
trăim, ci este important să vedem care este în cele din urmă perspectiva a ceea ce 
trăim. Din această cauză agresivitatea, un element nespecific acestei zile, atunci 
când apare atrage o pedeapsă imediată. De aici ajungem la concluzia că problemele 
acestei zile sunt creații de moment, răspunsul imediat pe care-l primește un om cu 
astfel de preocupări. Dar nu trebuie să fim îngrijorați. Pedeapsa prezentului nu 
afectează viitorul, ci este doar un avertisment, o lecție. 

Prin urmare, 24 martie este o zi de mare înțelepciune. Sufletul se va 
redeschide acum către valori speciale și răspunsul care vine prin orice mijloc, fie 
prin vorbă, prin faptă sau printr-o inspirație aparte, să se așeze la baza unui mare 
edificiu despre existența căruia să aflăm în a doua parte a anului. Acum suntem 
invitați să lăsăm în urmă un proiect mai vechi, acela care s-a bazat exclusiv pe 
acumulare de informații și să ne preocupăm de ceea ce am putea face cu ceea ce am 
acumulat până acum. Cu alte cuvinte 24 martie este o zi care ne îndeamnă la 
sentimente practice, nu atât să cerem celor din jur declarații de prietenie, de 
sinceritate ori de susținere, cât mai ales să fim traversați de o astfel de pornire 
pentru a arăta că facem parte dintr-un grup, nu pentru a ne consolida propria 
poziție. Prin ceea ce se consumă astăzi propria poziție este susținută de forța 
grupului, nu de acumulările de moment. Acolo unde lucrurile merg într-o direcție 
negativă, agresivitatea din jur, duritatea cu care anumite persoane primesc răspuns 
acum nu este altceva decât o lecție din partea destinului, un răspuns construită pe 
măsura durității sau agresivității cu care aceste persoane abordează segmentul 
emoțional. Iubirea înseamnă în primul rând liniște, siguranță, certitudine și calm, 
iar atunci când acest sentiment nu are de la sine așa ceva înseamnă că nu este 
iubire. Cei care cer dovezi de iubire arată că iubesc pentru că nu sunt în stare să le 
citească. Iubirea nu este demonstrată ea este trăită și simplu fapt că există arată că 
se dezvăluie. Iubirea care este ascunsă este trăită cu frică și ea va atrage pedeapsa. 
Acesta este, de altfel, un adevăr bine cunoscut în mediile ezoterice. 

Spre seară, când Luna se va afla într-o opoziție cu Saturn, adică atunci când 
ea deja activează puternic din zodia Gemeni, vom realiza că evenimentele acestei 
zile nu au fost altceva decât emanații ale propriei puteri de a iubi. Acesta este 
momentul în care conștientizăm dacă am iubit frumos, simplu sau am iubit cu frică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme de sentiment. El 
poate fi astăzi și o hrană, dar și o lecție. 
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Miercuri, 25 martie 
Miercuri 25- 3-2015  6:01    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Miercuri 25- 3-2015 10:06    Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 

Miercuri 25- 3-2015 14:23    Luna(Gem) Sex [Leo] Jupiter 

Miercuri 25- 3-2015 14:41    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Miercuri 25- 3-2015 19:32    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 25- 3-2015 21:24     Sun (Ari) Tri [Sag] Saturn 
 

Este ridicată o interdicție. Cuvintele sunt folosite mult mai ușor. Devenirea 
socială este un mijloc prin care individul își confirmă o valoare. Ajutorul uni lider 
este esențial. Formatorii de idei sunt puși la încercare de cei necunoscători. 
Independență. Jovialitate. Deschidere. Curaj. Combaterea nesiguranței psihice 
sau emoționale prin activități practice. Mișcare. Deplasare. Drumuri. Adoptarea 
unei alte căi de atac duce la victorie. Stabilitate prin analizarea elementelor 
trecutului. Urmele de pași conferă sentimentul apartenenței la un grup puternic. 
Mister. Secretul este mai bine păstrat. O mască schimbă tipul raporturilor sociale. 
Binele are mai multe privilegii. Sentimentul că a sosit momentul exprimării 
personale. Opoziția grupului se face prin intrigă sau minciună. Neîncrederea este 
singurul obstacol al zilei. 

 
Pentru că ultimul aspect al zilei anterioare a fost o relație care s-a construit 

între Lună și Saturn, intrăm în spațiul zilei de 25 martie cu lecția deja învățată. 
Este, de altfel, un lucru foarte bun pentru că în dimineața zilei de 25 martie Luna se 
află într-o relație proastă cu Neptun, vedeta zilei anterioare, și suntem tentați să 
ridicăm o interdicție și să punem alta, considerând că această acțiune este efectul 
unei experiențe de viață și toată lumea trebuie să țină cont de acest lucru. Luna 
acum se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu poate media tendința 
Nodurilor decât în forme izolate, în anumite situații în care s-a programat din timp 
ca momentul acesta să fie edificator sau o ipostază de analiză aplicată ultimelor 
luni. Așa după cum se poate constata, situație de față, ce reprezintă schimbarea 
unui rău cu un alt rău, este perfect justificată, dar nu se aplică în masă. 

Cu alte cuvinte, trigonul Soarelui cu Saturn, aspectul principal al acestei zile, 
primește recomandări proaste din partea asistenților, adică din partea unghiurilor 
la care participă Luna. Scopul principal pentru care sunt încurajate evenimentele 
acestei zile este acela de a proteja un secret sau de a mișca valorile într-o zonă în 
care secretul să nu mai poată fi dezvăluit niciodată. Actele acestei zile lasă însă 
urme și cineva va fi în stare să le citească, va putea să dezlege misterul, chiar dacă el 
este dus într-o zonă despre care creatorii lui cred că nu va mai fi dezlegat niciodată. 

Asta înseamnă că momentul acesta de înțelepciune, această ipostază a 
prezentului în care dăm dovadă de metodă, de spirit practic, de înțelepciunea 
momentului, este efectul unei opoziții care vine din partea grupului ori rezultatul 
fricii de intrigă sau de minciună. Această relație bună dintre Soare și Saturn, adică 
relația dintre actualul centru al sistemului solar și vechiul centru al sistemului 
solar, după cum ne învață Rudolf Steiner, ne vorbește, într-o interpretare comună, 
despre măști. Masca se schimbă și pentru că avem în față o altă imagine raporturile 
sociale tind să se modifice, deplasând centrul de putere pe o axa imaginară, de la 
minciună la adevăr. Este clar că această deplasare se soldează cu durere, cu 
nemulțumire sau chiar cu pierdere. Dar cum am văzut de multe ori că "schimbarea 
puterii înseamnă bucuria nebunilor" momentul acesta poate însemna pentru 
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persoanele mici care nu au experiență de viață, pentru cele care nu au nici măcar 
idealuri pe termen lung sau nimic de protejat, ipostaza unei mari bucurii sau un 
îndemn la independență și jovialitate. Saturn nu ne ajută să ne deschidem nici 
măcar față de curaj, ci să ne însușim experiențe de viață și din această cauză 
mișcarea pe care o generează este întotdeauna încărcată de durere sau de pierdere. 
Modificarea puterii, informație care, de altfel, nu se referă la sfera politică și nici la 
cea administrativă, ci la cea educațională sau mentală, aduce acum o informație 
aparte. 25 martie este punctul în care se creează un grup puternic și acesta poate 
deveni după ce anul 2016 va trece și centrele de putere s-au reconfigurat, un 
element de echilibru, un catalizator. Crearea acestui nou factor de putere este acum 
motivată de necesitatea adoptării unor alte căi de atac pentru a ajunge la o victorie. 
Dacă la nivelul vieții sociale lucrurile acestea sunt ușor de identificat, pentru că 
acțiunile grupurilor sau centrelor de putere sunt mai ușor raportate la istoria 
omenirii decât acțiunile individuale, atunci când vine vorba de o persoană și 
idealurile sale, mai ales în cazul celor care sunt atenția asupra a ceea ce au de 
protejat, lucrurile rămân în continuare în umbră sau se desfășoară dincolo de ceea 
ce o altă persoană ar putea vedea și înțelege. Pentru că suntem în săptămâna 
roadelor frumoase și a iubirii necondiționate, binele, iubirea, sentimentul de 
unitate sunt elementele care ne ajută să citim în celălalt ceea ce acesta ascunde. 
Totuși, pentru că acest lucru se activează pe Saturn retrograd se impune aici un 
avertisment. Nu este cazul să ne pierdem în metodă sau în instrument și să 
invadam intimitatea celuilalt doar pentru că suntem capabili să facem la un alt 
nivel ceea ce interlocutorul nu poate. Saturn înseamnă și timpul, dar și respectul pe 
care suntem îndemnați să-l acordăm celorlalți. Fiecare om are propria sa secvență 
de transformare, propriul sau timp și este indicat să ținem cont de acest lucru. 

Prin urmare, 25 martie este ziua în care putem ridica o interdicție și, în 
egală măsură, putem face în așa fel încât să ne opunem tendinței firești a lucrurilor 
adică de a pune în loc o altă interdicție. Dacă facem acest lucru este important să ne 
așteptăm să consumăm prea multă energie de la noi înșine și să nu primim acum 
niciun răspuns. Devenirea socială este un mijloc prin care individul își confirmă 
valoarea, nu un mod de a abuza pe ceilalți pentru a dovedi puterea. Cine confunda 
astăzi valoarea cu puterea nu va face altceva decât să continue eroarea pe care am 
arătat-o și în ziua anterioară când în loc să trăiască un sentiment frumos l-a cerșit 
sau l-a furat de la ceilalți. 

Această relație bună a lui Saturn cu Soarele arată și momentul de decizie. 
Unii au impresia că acum a sosit momentul să vorbească despre opoziția pe care au 
primit-o din partea grupului, despre abuzurile la care au fost supuși, despre intrigă, 
despre minciună, despre binele obținut prin pierderea unor privilegii sau prin 
deposedare de virtuți. Decăderea este, de asemenea, un element ce ține de 
domeniul de activitate al lui Saturn. Niciodată însă decăderea nu este definitivă, ea 
nu conține decât o pedeapsă pentru o greșeală sau persistența în greșeală. Asta 
înseamnă că alegem să vorbim astăzi larg despre dezordine sau despre abuzuri 
arătând că aceste fapte dure pe care individul trebuia să le parcurgă nu au fost 
altceva decât răspunsul sau pedeapsa pentru o greșeală ori persistența în greșeală. 

Pentru oamenii care au depășit cu bine ziua anterioară, care s-au orientat 
prin bine și frumos, care au apreciat iubirea necondiționată, momentul acesta de 
trigon între Soare și Saturn este doar o confirmare a unei poziții obținute anterior. 
Acum acestui om bun și priceput i se spune că este așa fără ca el să ceară și fără ca 
măcar să aibă nevoie să îi fie spus acest lucru. La nivel individual, acest lucru, 
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tocmai pentru ca omul este bine intenționat, nu contează. Contează însă pentru 
legăturile frumoase care se creează atunci când se realizează o faptă bună și când, 
ca răspuns, beneficiarul mulțumește. Procedând în felul acesta se construiesc 
legături minunate sau se aprind luminițe într-o mare de întuneric despre care nu 
știm încă dacă se vor transforma în torțe sau în rețele de lumini. Cert este că acum, 
prin faptul că sunt răspândite și se mențin, acestea pot fi repere frumoase, 
importante pentru cei care au nevoie de ele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a iubi valoarea, nu puterea. 
Atunci când iubești valoarea puterea este o consecința a ei. Atunci când iubești 
puterea, pentru a o menține, va trebui să consumi poate chiar și valoarea. Cine 
confundă cele două elemente ale evoluției, considerând că sunt unul și același 
lucru, nu a avut niciodată parte nici de valoare, și nici de putere. 

 
Joi, 26 martie 

Joi 26- 3-2015  0:11    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Joi 26- 3-2015  5:09    Luna(Gem) Squ (Pis) Mercury 

Joi 26- 3-2015 14:40    Luna(Gem) Sex (Ari) Mars 

Joi 26- 3-2015 21:47    Luna(Gem) --> Cancer 
 

Introspecție. Analizarea unui proiect doar în etapele cel vizează pe individ. 
Subiectivism. Promovarea propriilor valori. Asocieri pe principiul rezonanței. 
Schismă într-un grup din cauza unor vorbe spuse fără rost. Sentimentul opoziției 
din partea anturajului este accentuat. Calitatea vieții este schimbată prin tăcere. 
Superioritatea este agresată. Se fac greșeli prin afișarea unui element negativ de 
caracter. Se pierde viziunea de ansamblu printr-un interes exagerat acordat 
propriei persoane. Sensibilitatea nu ajută. Amenințările nu sunt menținute în 
viitor. 

 
Luna se află astăzi pe ultimul segment al zodiei Gemeni și îi îndeamnă pe 

oameni spre introspecție. Este un lucru neobișnuit ca Luna, atunci când trece prin 
această zodie, să le îndrepte oamenilor atenție către ceea ce se află în interior. Face 
acest lucru acum pentru că avem deja experiența ultimelor două zile când, tot pe 
tranzitul Lunii prin zodia Gemeni, oamenii au experimentat ipostaze neobișnuite 
atât ale contextului astral, prin combinații aparte, dar și evenimente sociale 
importante ce i-au îndemnat să fie practici selectiv și înțelepți. Asta înseamnă că 
până în seara acestei zile, când Luna va trece în zodia Rac, oamenii se vor preocupa 
de secrete. Inițial acestea vor fi transpuse în cuvinte, ca și cum partenerul de dialog, 
prietenul sau interlocutorul, primește o informație verbalizată, într-o formă 
compactă pe care nu trebuie să o ducă mai departe. Asta se traduce prin relația 
proastă pe care Luna o are acum cu Chiron și cu Mercur, asta înseamnă că 
îndreptarea atenției către interior este efectul unei dizarmonii. În realitate, valorile 
frumoase, armonioase, echilibrate sunt localizate în exterior. Cine își îndreaptă 
acum atenția către interior considerând că numai așa își poate proteja un secret, de 
fapt dorește să fugă din fața unei realități exterioare despre care știe teoretic, după 
spusele celorlalți, că este frumoasă, dar nu o vede așa. 

Apoi elementul particular al acestei zile, cel care vine din relația bună Lună- 
Marte, scoate în evidență o nouă idee de asociere. Devine absolut prioritară nevoia 
de a lucra într-o altă echipă sau de a colabora cu alți oameni. Devine imperios 
necesar să ne adaptăm unor condiții exterioare pe care, până acum, le-am 
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desconsiderat și am urmărit să ne ținem departe de ele. Asta înseamnă că în acest 
proces oamenii vor face greșeli, vor vorbi necuviincios, accentuând discrepanța 
între faptă și acțiune, dintre necesitatea exterioară și impulsul personal. Spre seara, 
când Luna va intra în zodia Rac și va lăsa în urmă această nevoie de a ascunde 
adevărul sau de a-i lega pe ceilalți cu promisiunea de a nu divulga nimic, vom 
observa că aceste amenințări sunt de fapt, așa cum am văzut și în ziua anterioară, 
efectele unor abuzuri pe care le-am săvârșit anterior. Faptul că vedem și înțelegem 
lucrul acesta este o mare realizare pentru sistemul propriu de valori sau pentru 
cunoașterea personală. Am putea foarte bine să persistăm un acea greșeală și abia 
în a doua parte a anului să observăm ori să ni se spună că am procedat așa. Asta 
înseamnă că momentul 26 martie este unul de mare grație pentru cei care vor să-și 
corecteze atitudinea pe care o au față de sine sau pentru cei care doresc să-și repare 
relațiile sociale. 

Prin urmare, 26 martie ne lasă impresia că valorile se răstoarnă. Cei care-
și îndreaptă atenția către interior, considerând că își protejează imaginea socială de 
atacuri gratuite, arată de fapt că se află în impas. Se ascund în interior, nu se 
adâncesc în propria percepție sau în propria cunoaștere. Luna, pentru că se află 
acum pe final de tranzit prin zodia Gemeni, lasă oamenilor impresia că în jur se 
consumă multe lucruri pe care nu le știu și nu le vor afla niciodată, tocmai de aceea 
se simt cumva obligați să se protejeze pe ultima sută de metri de ceea ce pot. Asta 
înseamnă că acest moment ar putea însemna și ruperea unei rezonante pozitive, 
separarea de un sector în care am activat până acum sau chiar de un grup cu care 
am împărțit și bune și rele. Momentul acesta de separare se consumă doar în forma 
aceasta și nu are urmări. Amenințările de acum nu sunt menținute în viitor, însă 
lasă o senzație stranie, un gust amar în așa fel încât chiar dacă răul se vindecă 
repede cel care a gustat din el nu și-l va mai dori niciodată. Înțelegem de aici că 
absența acestor amenințări în viitor este doar rezultatul unei decizii pe care 
individul o ia acum. Amenințările vor lipsi în viitor nu pentru că a fost înțeles 
motivul pentru care acestea nu trebuie abordate, ci pentru că va lipsi partenerul de 
dialog care permite acest lucru. 

Calitatea vieții, după conjuncturile astrale ale zilei de 26 martie, se schimbă 
prin plăcere și cel mai greu lucru pe care îl putem face în această zi este să ne 
menținem în registrul faptelor bune ale zilelor anterioare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține astăzi departe de 
sinteză. Sinteza ne îndreaptă atenția în interior fără a face mai valoroasă informația 
asupra căreia ne îndreptăm, prin restructurare, ci tendința aceasta poate însemna 
acum fugă de realitate sau teama ca nu cumva un aspect neștiut al acestor 
informații să devină periculos. 
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Vineri, 27 martie 
Vineri 27- 3-2015  9:47     Sun (Ari) Squ (Can) Luna(Half Moon) 

Vineri 27- 3-2015 13:38    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Vineri 27- 3-2015 17:34    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Vineri 27- 3-2015 21:31    Luna(Can) Sex (Tau) Venus 

Vineri 27- 3-2015 23:10    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 
 

Confruntarea cu urmările unei dezordini mai vechi. Inspirația arata că 
suntem la final de drum. Se alege între sentimentul fertil și frica sterilă. Se face 
apel din nou la viziunea de ansamblu. Ceea ce este general sperie. Se aduce la 
lumină un acord mai vechi. Deviația de la cale este privită ca o sancțiune aplicată 
individului. Elementele intime salvate anterior devin acum virtuți. Se pierde un 
bun și se câștigă un drept. Sunt oferite cu titlul de recompensă lucruri inutile. 
Revolta unui bine enervant. Interesul personal nu poate fi exprimat liber. Sunt 
înțelese greșit ecourile venite din social. 

 
Dacă Lună astăzi nu s-ar afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului atunci 

am fi putut foarte ușor să declarăm că 27 martie este ziua succesului. De asemenea, 
am fi putut considera că fertilitatea, progresul, eficiența sau căldura sentimentului 
ar putea să ne ducă pe culmi ale progresului și ale eficienței. Relația proastă a Lunii 
cu Axa Dragonului ne îndeamnă astăzi să facem o selecție proastă asupra 
evenimentelor. Selectăm din ceea ce avem în jur doar ceea ce doare, nemulțumește 
sau enervează. Asta înseamnă că nu ducem mai departe dezideratele zilelor 
anterioare, ci ne pregătim pentru evenimentul care se va consuma în noaptea de 
vineri spre sâmbătă, adică ne pregătim pentru opoziția Lunii cu Pluton, aspect care 
este în fiecare Lună, încărcat de risipă, de judecată aspră sau de agresivitate. 

Trigonul Lunii cu Neptun devine astfel un promotor al cunoașterii de care 
ne-am ferit până acum sau de care am fugit având de fiecare dată o explicație 
rațională. Și acum avem tot o explicație rațională pentru că pe lângă relația proastă 
a Lunii cu Axa Dragonului astăzi se consumă și Primul Pătrar (careul dintre Soare 
și Lună). Cu alte cuvinte, binele care ne vine din relația Lunii cu Neptun în prima 
parte a zilei și din relațiile Lunii cu Venus și respectiv Luna neagră, în a doua parte 
a zilei, ne îndeamnă să înțelegem greșit ecourile venite din social, considerând că 
prioritare sunt acele elemente negative. 

Cel care lucrează cu energia care se află implicat într-un proces de cunoaștere 
va știi că elementele valoroase, intime salvate în zilele anterioare pot deveni acum 
adevărate virtuți. Aceștia se vor preocupa astăzi de bunuri pierdute, adică de ceea 
ce se înțelege prin expresia "a căuta cai morți să li se ia potcoavele ", ci vor dori să 
înțeleagă de ce aceste elemente negative persistă în jurul lor, deși la un moment dat 
am avut impresia că au scăpat de ele. Explicațiile cele mai bune pe care aceste 
persoane ar putea să și le ofere vin din raportarea la un element general. Observând 
tot ceea ce se întâmplă în jur sau în adâncul sufletului mulți au impresia că 
lucrurile sunt complicate pentru că sunt raportate prea mult, prea des și poate chiar 
abuziv la factorul general. Ceea ce este simplu ar trebui să rămână simplu. Ceea ce 
este intim ar trebui să rămână intim, iar ceea ce este social ar trebui să-și vadă de 
grijă. Atunci când lucrurile acestea sunt amestecate apar observații ciudate sau 
concluzii neobișnuite ce ar putea să-i ducă pe mulți către frica de realitate. 

Prin urmare, 27 martie este ziua când o simplă evadare din starea de 
confort pe care am reușit să ne-o construim în zilele anterioare reprezintă și 
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reîntoarcerea la probleme vechi. Practic, ceea ce ne aduce ziua de 27 martie este 
mai curând o informare referitor la acele probleme cu care ne-am complicat viața 
prin revoltă sau printr-o libertate prost înțeleasă. Luna în Rac, deși înclină spre 
romantism sau spre cultivarea acelor emoții care construiesc și care nu se șterg 
ușor, are și o componentă marcată de revoltă, o direcție care îi impune individului 
un anumit mod de a simți pentru a-și îndeplini dezideratele. Ceea ce se întâmplă 
astăzi este mult prea confuz pentru a se situa pe frecvența a ceea ce ne învață Luna 
din Rac. Prea puțini au atât de multă energie încât să se oprească din a acuza un 
factor exterior de eșecul personal. Acesta este trendul, aceasta este moda și cel care 
rezistă în această zi să nu facă acest lucru de la sine înseamnă ca a mai făcut așa 
ceva și în trecut, adică din acel trecut, despre care opoziția Lunii cu Pluton 
vorbește, aduce experiențe, tărie de caracter și curaj, nu dramă și grijă nejustificată. 

O altă componentă importantă a acestei zile le vorbește oamenilor despre 
faptul că a cere mai mult din postura de beneficiar al unui bine arată nesăbuință, 
lipsă de discernământ sau chiar incultură. Totul este clar în această zi dacă nu este 
amestecat cu valori de pe alte tronsoane. Fiecare informație cere să fie analizată în 
raport cu ceea ce reprezintă ea, în raport cu instrumentele de care este legată în 
mod direct, nu cu valori similare de pe zone sau tronsoane diferite. Din această 
cauză în 27 martie este foarte posibil să înțelegem greșit ecourile care vin din planul 
social. Planul social ar trebui să lucreze astăzi doar cu elemente care rămân în 
această zonă, nu cu cele care au efect asupra vieții private. Lucrurile sunt valabile 
însă și viceversa. Atunci când ele se amestecă, cer utilizatorului efort suplimentar, 
resurse suplimentare ori o experiență similară acumulată în perioade când au fost 
traversate cam aceleași situații. Cine refuză să se încadreze în această schemă a 
lucrurilor simple este avertizat că ideile și începutul acțiunilor din această zi vor 
produce efecte negative în ziua următoare prin acțiuni concrete și decizii adoptate 
împotriva propriului bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că totul este simplu, 
foarte simplu, dar nu așa cum ne spune poetul "încât devine de neînțeles", ci, 
pentru că ne referim la un element accesibil tuturor, putem spune că totul este atât 
de simplu încât devine de înțeles pentru oricine. A amesteca acum valorile 
reprezintă o mare greșeală. 
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Sâmbătă, 28 martie 
Sambata 28- 3-2015  3:15    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 

Sambata 28- 3-2015  4:10    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

Sambata 28- 3-2015  4:11   Venus (Tau) Squ [Leo] Jupiter 

Sambata 28- 3-2015  9:14    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 

Sambata 28- 3-2015 16:35   Venus (Tau) Tri (Vir) Lilith 

Sambata 28- 3-2015 23:54    Luna(Can) Tri (Pis) Mercury 
 

Judecată aspră pe o risipă. Tendința de a risipi din nou. Revolta față de 
disciplină. Nesiguranța în fața unei judecăți. Valorile de ansamblu sunt cele mai 
solide. Elementele personale sunt trecute printr-un filtru strict. Cuvintele sunt 
folosite corect. Ghinion. Succesul personal ascunde acum o speculație. Binele 
grupului este pus pe umerii individului. Se așteaptă prea mult de la minoritari. Se 
va pune problema unui schimb ce va depinde de un tip de asociere mai vechi. Sunt 
învinuiți cei mici sau fără putere. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Nu 
trebuie subestimat un adversar. Sentimentul superiorității orbește și diminuează 
discernământul. 

 
Astăzi vedem cât de periculoasă este absența iubirii, cât de dură este viața 

care este trăită fără iubire, fără dăruire, fără căldură. Venus, aflată acum în 
domiciliu, într-o relație proastă cu Jupiter, ne răstoarnă valorile și ne lasă impresia 
că orice eveniment pe care-l parcurgem în această zi ne pedepsește. Asta înseamnă 
că ziua de 28 martie este marcată de judecata care devine mai păguboasă și mai 
neplăcută cu cât avem impresia că revolta e elementul definitoriu al binelui și că 
bucuriile, fie ele mici sau mari, vin în general când se face un compromis. Nici că se 
putea ceva mai greșit! Valorile, acelea asupra cărora am lucrat de-a lungul acestei 
săptămâni, par cele mai solide și, în egală măsură, cele mai aproape de relația 
tensionată a lui Venus cu Jupiter cea care ne vorbește mai mult despre ghinion 
decât despre ceea ce am acumulat până acum. Atunci când dau de greutăți, oamenii 
se gândesc la sine, la ce au pierdut și mai puțin la realizările pe care le-au 
comportat. Procedând în felul acesta, pierd din vedere că poate, inițial, ambiția, le-
a fost mai mare decât puterea și ce trăiesc acum nu e o pierdere pentru că au 
obținut maximum din ceea ce ar fi putut obține. Practic, ceea ce se întâmplă astăzi 
este un îndemn la atenție. Dacă lucrurile acestea s-au consumat, nu are rost acum 
să ne pierdem timpul energia și să ne facem nervi considerând că viața e nedreaptă 
și că eșecul de acum este mai important decât realizările obținute. 

Așa se traduce relația proastă de astăzi dintre benefici și tot prin acea relație 
sau judecată am putea observa că sentimentul superiorității, țintele pe care le-am 
stabilit au fost mult prea înalte, nu din dorința de a ne autodepăși sau de a munci 
mai mult, ci din supraapreciere. 

Fiecare dintre cei doi benefici activează corect și cu un mesaj foarte clar în 
zodia pe care-o tranzitează, chiar dacă Jupiter este retrograd, iar valorile asupra 
cărora lucrează au tendința acum de a se repara sau de a se recompune în așa fel 
încât ecuația astrală aferent acestei perioade să ne înnobileze în sensuri, în 
înțelesuri, în soluție. Practic, prin această relație proastă ce se construiește între 
beneficiu, se află în conflict binele personal cu binele colectiv.  

Este nepotrivit acum să încercăm să rezolvăm această problemă prin cuvinte, 
prin termeni sau să acționăm în forță asupra unui factor despre care credem că are 
neapărată nevoie de ajustare. Venus, adică binele individual, confortul personal, 
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este tentată să creadă despre sine că reprezintă cea mai importantă valoare. Acest 
lucru este susținut de relația bună a sa cu Luna neagră. Puțini vor fi aceia care își 
vor da seama că dorințele sau plăcerile personale, chiar dacă nu îi pun în dificultate 
nu reprezintă o prioritate a momentului. Binele de acum subliniază dependența de 
un factor sau de un aliment, de energie sau de o prezență care nu ne permite să 
evoluăm. Din relația proastă a beneficilor înțelegem că, în această zi, evoluția 
implică mult efort, adică a trece prin mijlocul focului sau a opri o durere după ce a 
aceasta a trebuit să treacă prin intensitatea sa maximă. Este posibil ca momentul 
acesta de durere să nu vină de foarte departe în timp, ci să fie efectul a ceea ce am 
refuzat să facem, să spunem sau să dăruim în ziua anterioară. Desconsiderarea 
avertismentului zilei anterioare poate deveni acum eveniment. Asta înseamnă 
relația proastă a Lunii cu Pluton, și tot asta înseamnă relația proastă a Lunii cu 
Uranus. Acolo unde nu există vulnerabilitate există agresivitate, acolo unde există 
nesiguranță există și un factor exterior care să profite de această situație. Revolta 
sau distrugerea, abandonul sau despărțirea nu reprezintă acum o soluție. Avem 
nevoie să trecem prin mijlocul furtunii, să sărim peste flăcări pentru că pe acolo 
trece drumul. Această experiență a contactului cu focul, această întâlnire a 
individului matur cu propriile sale fapte se soldează întotdeauna cu un mare câștig. 

Este adevărat, multe lucruri se pot exprima astăzi răsturnat pentru că mintea 
omul este foarte complexă și nu se poate anticipa din această prezentare generală 
în ce constă, pentru fiecare în parte, confort. Se poate stabili însă dacă fiecare va 
dori să-și protejeze acest confort chiar și cu un mare preț, chiar și oferind ceva în 
schimb cât le-a mai rămas din drumul către reușită. Nu ne referim aici doar la 
evoluție spirituală, ci la evoluția unui demers în general. În orice problemă 
abordată astăzi confortul sau momentul de pauză pe care-l cerem reprezintă în 
egală măsură și prețul pe care-l plătim pentru a nu merge mai departe. Iată un 
paradox! 

Prin urmare, 28 martie este ziua autojudecății. Prin faptele pe care le 
alegem, ne judecăm singuri dacă suntem neînțeleși așa cum ne credem sau dacă am 
fost sinceri până acum cu partenerii de dialog, cu asociații sau colaboratorii. 
Răspunsul pe care-l primim din exterior reprezintă o altă formă a darului pe care l-
am făcut acestor persoane din jur sau altora cu care am avut același tip de 
colaborare în trecut. Nu trebuie neapărat să fim criticați, avertizați sau judecați de 
cei față de care am greșit. Universul are legi foarte complexe și ideea în sine de 
interacțiune greșită nu se aplică doar în tipul de relație care a scos în evidență 
această eroare. Relația este în strânsă legătură cu problema și oriunde se duce 
creatorul lor acestea îl urmează. 

28 martie este și o zi de ghinion însă ghinionul acesta nu vine din exterior, ci 
noi îl creăm, îl inventăm atunci când ne construim realitatea, cu toată energia și cu 
toată forța, de care dispunem în acest moment. Nimeni din exterior nu este vinovat 
acum dacă ni se întâmplă ceva. Poate, pe alte conjuncturi, cumulul de factori 
exteriori ar putea să duca la acest lucru. Astăzi nu! Astăzi, pentru tot ceea ce este 
oprit, întârziat, stricat sau ruptă, suntem direct răspunzători. 

28 martie nu este însă numai o zi marcată de tensiuni sau de probleme. 
Poate fi și o zi a succesului personal însă sunt avertizați cei care urmăresc cu 
predilecție acest lucru că în această zi pentru toate există un preț. Prețul ar putea să 
fie mult prea mare și în viitor să regrete însă satisfacția momentului aceea care vine 
din împlinirea unui succes este reală. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de proverbul 
"Buturuga mică răstoarnă carul mare". Astăzi, buturuga mică poate fi o faptă pe 
care am săvârșit-o la începutul anului sau la sfârșitul anului trecut și despre care 
am crezut că nu ne mai urmărește. Carul mare poate fi demersul în care suntem 
acum implicați. Așadar, 28 martie este ziua în care orice moment de neatenție 
poate fi plătit scump. 

 
Duminică, 29 martie 

Duminica 29- 3-2015  5:00    Luna(Can) Squ (Ari) Mars 

Duminica 29- 3-2015  8:50    Luna(Can) --> Leo 

Duminica 29- 3-2015 16:59    Luna(Leo) Con (Leo) Juno 

Duminica 29- 3-2015 18:15    Luna(Leo) Tri [Sag] Saturn 
 

Se spune adevărul într-un mod prea dur. Cu cât informația devine o 
atracție pentru alții, cu atât adevărul este spus mai direct, mai tare, mai 
imperativ. Nu sunt luate în calcul pagubele colaterale. Asocierile se fac pe baza 
mândriei. Sentimentul importanței de sine este explorat. Sunt căutate lucrurile 
care să înlocuiască adevăratele valori. Creativitatea fără valori, fără rădăcini 
este expresia egoismului. Trăinicia valorilor folosite acum în creativitate vindeca 
destinul. Omul profund devine acum creator de valori perene. Este descoperit un 
sabotaj. Seducția nu mai da rezultate. Judecata greșită aplicată anturajului se va 
întoarce împotriva individului în următoarele luni. 

 
Finalul săptămânii aduce încheierea tranzitului Lunii prin zodia Rac, 

trecerea sa în zodia Leu și împlinirea unei conjuncții interesante ce ar putea fi 
privită ca o dovadă de sinceritate sau ca o invitație la un sacrificiu care înnobilează 
demersurile acestei săptămâni s-au sufletul în general. Înainte de a trece în zodia 
Leu, Luna va avea de împlinit o relație proastă cu Marte și s-ar putea ca dimineața 
zilei de duminică să fie marcată de tensiuni sau de o stare proastă. Acest lucru însă 
nu durează pentru că prin trecerea Lunii în zodia Leu sentimentele se încălzesc și, 
fie și numai din mândrie sau din dorința de a ascunde o slăbiciune, oamenii nu vor 
recunoaște că s-au trezit indispuși sau au pornit pe un drum greșit. Vor repara din 
mers și se vor simți bine că fac acest lucru. 

Ce este interesant în ultima zi a acestei săptămâni vine din faptul că deși nu 
suntem implicați în evenimente foarte importante vom avea senzația că ele sunt 
stabile și că tot ceea ce facem acum este trainic, de durată și duce la construirea 
unei imagini personale foarte bune. Asta arată că trecem printr-o revigorare sau ne 
simțim mai bine cu noi înșine în așa fel încât ultima zi a acestei săptămâni să fie cu 
adevărat o zi de weekend. 

Lucrurile neplăcute ale acestei zile vin din ceea ce descoperim dacă trecem 
dincolo de această stare de confort. Pentru că suntem în săptămâna roadelor 
frumoase și a iubirii necondiționate există și în această zi tentația lucrului frumos. 
Pentru că de dimineață am avut de traversat un unghi negativ ne uităm mai curând 
la binele celuilalt decât la binele propriu, așa după cum am văzut că s-a întâmplat și 
în ziua anterioară. Dacă această stare proastă nu este rezolvată, ci doar ascunsă 
atunci aprofundarea sa, invadarea intimității celorlalți sau simplu fapt ca ne 
preocupăm mai mult de ceea ce are celălalt decât de ceea ce avem noi arată că 29 
martie este o zi de investigație. Ceea ce descoperim în această zi s-ar putea să nu ne 
fie pe plac. De aceea 29 martie nu trebuie să devină o zi de investigație, dar pentru 
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cine o transformă așa va trebui să știe că informația care se află la capătul firului ne 
va vorbi despre subminarea autorității sau despre un sabotaj. Așa după cum se 
poate constata și din dispunerea astrală a momentului ceea ce aflăm acum nu ne 
folosește, dar dacă ținem neapărat să folosim această informație, deși mesajul este 
clar, atunci judecata greșită aplicată anturajului pe baza acestor informații se va 
întoarce asupra individului în următoarele luni. 

Prin urmare, finalul săptămânii se încadrează, și prin caracteristici, dar și 
prin profunzime, în schema generală aplicat acestei săptămâni care ne pune în fața 
roadelor frumoase și a iubirii necondiționate. Astăzi avem impresia că iubirea 
necondiționată înseamnă pasivitate ori a lăsa ca lucrurile să vină de la sine. Atunci 
când vine vorba de roadele frumoase, pentru că deviza acestei săptămâni, în spațiul 
zilei de 29 martie, depinde de o stare de tensiune, mulți vor considera că nu-și pot 
evalua binele propriu decât dacă compară cu cât au câștigat ceilalți, cu confortul lor 
sau cu ceea ce spun că îi mulțumește. Nici că se putea ceva mai greșit! Asta 
înseamnă că 29 martie poate deveni o zi de investigație, de analiză, un interval în 
care să răscolim acolo unde nu ne privește și ajungem la o concluzie care nu ne va fi 
pe plac, fie că adevărul pe care-l exprimăm va fi mult prea dur și nu va folosi 
nimănui pentru că, din cauza durității, el va fi respins, fie că informația pe care o 
aflăm se dovedește a fi mult prea caustică. 

Conjuncția Lunii cu Junon este însă elementul tonic al acestei zile și prin 
acest unghi înțelegem că asocierile, schimbul de experiență sau petrecerea timpului 
într-un mod frumos alături de cei dragi ar trebui să fie preocuparea principală a 
acestei zile. Orice alt element care îndeamnă în a lua rolul de investigator mult prea 
în serios duce la un rezultat dureros. Pentru că 29 martie este și ziua când Luna 
intră în zodia Leu, judecând această situație prin prisma relației proaste pe care 
Luna avut-o cu Marte, înțelegem că ar mai exista o tentație în această zi, aceea a 
orgoliului ascuns în spatele unei creativității care până acum nu a fost confirmată 
prin originalitate, ci doar prin utilitate. De aici și confuzia acestei zile care îl 
îndeamnă pe individ să creadă că dacă a fost util câtorva persoane din jur poate fi 
util societății în ansamblu. Și din această conexiune, dar și din celelalte prezentate 
mai sus, înțelegem că 29 martie trebuie să fie o zi de relaxare, o zi în care să nu ne 
preocupăm de lucruri grave, ci să le lăsăm pe acestea pentru o altă perioadă. Orice 
răscolim acum, orice analiză facem acum ne va duce la concluzii ciudate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne abține astăzi să judecăm. 
Judecata, chiar dacă la început va părea inofensivă, ca o simplă părere sau o simplă 
concluzie, ea va declanșa ca un tăvălug, o multitudine de idei și concluzii care îl vor 
duce pe individ pe un drum greșit. Nu are de ce să observe acum când trebuie să se 
relaxeze, care sunt dușmanii care-i poartă pică. Va vedea lucrul acesta când va fi 
mai puternic sau când va avea o mai mare susținere astrală pentru acest lucru. 
Dacă face acest lucru acum o face pe cont propriu și este avertizat că ceea ce va 
descoperi îi va displăcea. 
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30 martie - 5 aprilie 2015 este săptămâna curajului de a spune un adevăr și a 
manevrelor de culise. Evenimentele astrale ale acestui interval au un mesaj aparte. 
Acesta este observat, consultat și înțeles din definiția sintetică aplicată celor șapte 
zile, cea indicată mai sus, dar, privind dintr-un alt unghi, acela al individului care 
își trăiește cu implicare experiențele vieții sale, acest interval poate fi considerat a fi 
o minunată sursă de înțelepciune, adică într-un singur cuvânt: "Fântâna". 

Chiar din prima zi a acestei săptămâni luăm contact cu mesajul greu de 
descifrat ori greu de aplicat al acestui interval. Surprizele ne învăluie, trecutul dă 
semnale că vrea să se mute de la țară la oraș, că dorește să țină o conferință de 
presă și fiecare va avea un nod în gât, se va teme de ce ar putea să spună și ce 
hotărâre va mai lua. Apoi, în ultima zi a lunii martie, marți, Mercur va intra în 
zodia Berbec și la un interval de aproximativ 15 ore Marte va intra în zodia Taur. În 
acest sector Soarele va atinge conjuncția perfectă cu Coada Dragonului și 
accentuarea zodiei Berbec, în cele 15 ore între primele raze trimise spre Mercur și 
ultimele raze trimise spre Marte, le vorbește oamenilor despre un joc riscant, o 
explozie, prea multă voință sau prea multă lașitate. Pe baza a ceea ce experimentăm 
în ultima zi a lunii martie viitorul va fi o imensă colecție de închistări, de frustrări 
sau de nemulțumiri, însă 31 martie este doar o zi din cele 7 cât are săptămâna. 

Apoi, ceea ce va veni începând cu 1 aprilie până pe 5 aprilie, când se încheie 
săptămâna, va fi mai ușor de observat, de înțeles sau încadrat pentru că aceste 
evenimente vor fi mult mai vizibile sau fac trimitere la un trecut. Cu toate acestea 
nu se poate vorbi în această săptămână de un simplu bine pe care să-l explorăm cu 
satisfacție, ci se poate vorbi despre un bine foarte expresiv pe care-l vedem clar și 
despre care putem scrie romane, dar care nu mai trebuie să facă trimitere la 
trecutul care l-a generat, ci la un viitor transformat. Asta înseamnă că întreaga 
săptămână ne vom confrunta cu fragmente. Aceste fragmente pot fi bucăți de 
amintiri, de decizii, de ființă sau pur și simplu decizii incomplete pe care la 
momentul la care le-am adoptat, le-am tratat cu indiferență și nu am mai dorit să le 
ducem la bun sfârșit. Pentru că toate aceste elemente se unesc în săptămâna de față 
într-un tot unitar, ca într-un complex major, vom avea impresia cum că deținem 
controlul, că suntem puternici și că nimic nu ne stă în cale atunci când vine vorba 
de rezolvarea lor. 

Chiar dacă aceste fragmente răspândite în trecut sau în viețile celorlalți se 
unesc acum și dau impresia unei structuri complexe, de sine stătătoare, nu 
înseamnă că problemele care compun acest complex se rezolvă de la sine. Pentru 
fiecare în parte ni se cere o abordare separată, iar asta înseamnă că nu ne putem 
folosi de acest complex. El ne lansează impresia falsă de putere și devine astfel o 
mare încercare a acestui interval pentru că ne va hrănii orgoliul și importanța de 
sine, mândria și satisfacția, ținându-ne departe de adevăratele valori. 

Omul superior va privi cele șapte zile ale săptămânii ca pe un dar al cerului. 
El nu va vedea evenimente, complicații sau oameni nervoși pe care trebuie să-i 
calmeze, ci multă energie, oportunități, schimbări în structura mentală sau afectivă, 
adică idei noi și emoții libere, ceea ce înseamnă pentru el șansa de a lucra pe un alt 
nivel, de a produce un salt așa cum și-a dorit la momentul la care fiecare eveniment 
din acest complex s-a consumat. 

Pentru că spre finalul săptămânii se consumă și faza de Lună plină suprapusă 
peste Axa Dragonului, toate aceste impresii personale ar trebui să răspunde unei 
necesități existențiale. Nu doar punem întrebări, ci avem nevoie în această 
săptămână să știm ce să facem cu răspunsul. Un om care oferă un răspuns nu este 
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un obiect electrocasnic pe care îl pornim sau închidem după bunul plac. 
Răspunsurile pe care le primim sunt încărcate de disponibilitatea, timpul și 
respectul său. Deci acolo unde agresivitatea înlocuiește bunătatea, acolo trecutul se 
va reedita. Acolo unde energia va hrăni o plantă pentru a o transforma într-o floare 
frumoasă și utilă sau într-o plantă medicinală, acolo trecutul se va transforma din 
obstacol în element de susținere. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a accepta 
simplificarea demersurilor, dar de a nu renunța la acțiune. A sta în fața martorului, 
a-i cere ajutorul sau a raporta cunoștințele personale la ceea ce vine din partea sa, 
înseamnă acțiune. A deveni martor înseamnă a susține acțiunile partenerului de 
dialog. Iată cum în această săptămână ideea de martor se schimbă puțin. Vom 
vedea că achizițiile cu care lucrăm acum, deci care vin din primele luni ale acestui 
an sau din anul anterior, dar și ceea ce vom face până la finalul lunii iunie, pe baza 
a ceea ce hotărâm acum, vor fi foarte importante în a doua parte a anului. 

 
Luni, 30 martie 

Luni 30- 3-2015  2:41     Sun (Ari) Tri (Leo) Moon 

Luni 30- 3-2015  5:19    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Luni 30- 3-2015 10:16    Luna(Leo) Con [Leo] Jupiter 

Luni 30- 3-2015 10:47   Venus (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Luni 30- 3-2015 16:20    Luna(Leo) Squ (Tau) Venus 

Luni 30- 3-2015 16:58    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
 

Se încearcă o compensare a unui deficit printr-un farmec personal. Pentru 
cei profunzi viața devine cu adevărat importantă, iar oportunitățile devin 
esențiale pentru a hrăni viitorul intenționat. Confortul personal este restrictiv. 
Celelalte elemente ce țin de raporturi sociale sunt avantajate. Noroc straniu. 
Surprize plăcute. Acolo unde există o creativitate construită pe respectul față de 
trecut, trecutul recompensează individul cu bunătate. Se exprimă intenția de a 
depăși o barieră. Se refac resurse personale. Mofturile își cer drepturile. Ceea ce 
este esențial sporește demnitatea individului. 

 
Chiar din prima zi a acestei săptămâni trecem într-un alt plan al acțiunii. 

Venus și Pluton se întâlnesc astăzi într-un unghi pozitiv și surprize plăcute ne arată 
că avem acces la ceea ce până acum am văzut în ograda celuilalt sau foarte departe. 
În primul rând, este vorba despre curaj, apoi este vorba despre un confort personal. 
Desigur, nu ajungem la rezultate spectaculoase din prima, adică nu ne vom folosi 
creativitatea din primul moment. Va fi nevoie să formulăm clar aceste direcții, va fi 
necesar ca acestea să devină, în primul rând, vizibile pentru noi înșine, pentru ca 
apoi cineva din jur să le remarce și să le încadreze așa cum trebuie. Momentul 
acesta este însă dominat și de anumite direcții necuviincioase, anumite tentații 
blocate pe frică. Luna din zodia Leu, cea care se află acum într-o relație foarte bună, 
atât cu Capul Dragonului, cât și cu Saturn, încearcă să arate că valorile personale, 
ceea ce am păstrat până acum este foarte important, corect și de bază în 
demersurile acestei săptămâni sau în demersurile următoarelor săptămâni până în 
vară. Acest lucru nu este o păcăleală, nici măcar pentru că Luna se află acum într-o 
relație proastă cu Venus. Acest unghi negativ, de altfel singurul din această zi, le 
vorbește oamenilor despre un resort, o tensiune sau o ambiție personală, aceia care 
îi îndeamnă să demonstreze adversarilor sau lor înșiși că pot mai mult, că merită 
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mai mult și că pot de această dată să treacă pe nivelul următor. Nu este un lucru 
obișnuit ca planeta Venus să se implice în elemente ce sunt tangente la curaj și de 
puține ori o vedem în conjuncturi în care se vorbește despre adevăr. Nu același 
lucru se poate spune despre Pluton. Asta înseamnă că elementele personale care 
sunt mobilizate acum vor lăsa impresia unor instrumente novatoare, ca și cum ne 
aflăm în fața unor elemente pe care nu le-am mai folosit până acum de la începutul 
anului. Atunci când ies din forul personal, atunci când aceste calități impulsuri 
dorințe sau formulări sunt orientate către o persoană din jur înfățișarea lor va 
semăna cu un moft. Chiar dacă este așa nu va exista o forță exterioară menită să le 
oprească din desfășurare, să le blocheze creativitatea. 

Așadar, curajul devine expresia unor acumulări, a resurselor care au fost 
ținute departe de orice formă de acțiune sau de consum cu scopul de a fi folosite în 
momente de genul acesta, adică pentru a depăși o barieră. Relația bună a Lunii din 
zodia Leu cu Axa Dragonului, moment care reprezintă și ipostaza medierii tendinței 
Nodurilor, arată că aceste elemente personale extrag din trecut puteri selective și, 
prin intermediul acestora, sunt aduși oameni din trecut care pot rezolva mult prea 
ușor ceea ce pe alte conjuncturi nu a fost posibil. Asta înseamnă că dacă ne referim 
la surprize atunci acestea vor fi plăcute, dacă ne referim la noroc, el va fi 
neobișnuit, iar dacă ne referim la creativitate ea se va baza mult pe respectul față de 
trecut, iar trecutul, prin ceea ce reușește să construiască în prezent, va recompensa 
această formă de bunătate prin evenimente plăcute și eficiente. 

La nivel comun această interesantă întâlnire dintre Venus și Pluton, ce are pe 
fundal relația pozitivă și puternică a Lunii prin Leu cu celelalte planete, mai puțin 
Venus, arată plăceri frumoase, înțelegere și acceptare, toleranță ori depășirea unui 
obstacol prin liniște, o cheltuială, un calcul făcut în favoarea unui adversar, ceea ce 
va duce la dezamorsarea unui conflict sau la stingerea acestuia. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii încearcă să ne ofere posibilitatea de a 
avea acces la putere prin curaj, prin adevăr pentru a vedea ce se află dincolo de 
aparențe și cum putem să ne folosim de toate aceste lucruri pentru a compensa 
ceea ce este negativ și a depășii o restricție. Astăzi, elementele majore de destin 
primesc răspunsuri favorabile, iar confortul personal își găsește și el o albie 
adecvată, una flexibilă în așa fel încât adversarii sau persoanele ce nu sunt de acord 
cu cei din jur să nu mai creeze atâtea probleme, să nu mai oprească evoluția 
celorlalți, ci să participe, împreună cu aceștia, la îmbunătățirea vieții sociale. 

În zona intimă ceea ce nu a fost obținut până acum și, prin ușurința cu care 
aducem din trecut tot ceea ce putem controla, văzut mai clar, mai lucid, devine un 
adevărat resort pentru ceea ce avem de înfăptuit în această săptămână. Nu trebuie 
însă să uităm că această zi reprezintă și momentul în care Mercur va trece pe 
ultimul grad al zodiei Pești și am putea greși în toată această exprimare. Asta 
înseamnă că va exista posibilitatea ca adevărul personal să nu fie util sau să 
îngrădească anumite aspirații ale celor care nu s-au maturizat încă. Acest lucru se 
va face, așa cum ne sugerează zodia Pești, alunecos, fără atacuri agresive, ci prin 
argumente sau printr-o formă de șantaj emoțional prin care se urmărește 
uniformizarea. Atunci când ne aflăm într-un moment ca acesta când valorile 
trebuie să se ridice, să atingă adevărate vârfuri ale expresiei, această formă de 
uniformizare este o direcție negativă. Cu toate acestea, ziua este puternică, dispusă 
să ne ajute să ne refacem forțele, să ne schimbăm atitudinea față de resursele 
personale și să vorbim în alt mod despre demnitate, despre curaj și despre adevăr, 
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adică așa cum ne dictează intuiția și cum, pe parcurs, vom putea argumenta prin 
exemple personale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
evoluția personală. Dacă ceea ce ține de propria persoană este îndeplinit corect, 
frumos, nonviolent, prin creativitate și expresivitate, ecoul pe zona socială va fi, în 
cea mai mare parte ,expresie a acestor elemente personale benefice. 

 
Marți, 31 martie 

Marti 31- 3-2015  4:42 Mercury (Pis) --> Aries 

Marti 31- 3-2015  9:06     Sun (Ari) Opp [Lib] North Node 

Marti 31- 3-2015 19:26    Mars (Ari) --> Taurus 

Marti 31- 3-2015 21:12    Luna(Leo) --> Virgo 

Marti 31- 3-2015 21:19    Luna(Vir) Tri (Tau) Mars 
 

Contactul cu valorile trecutului este un joc riscant. Prea multă inițiativă. 
Prea mult foc, prea multă explozie, prea multă voință acolo unde lipsesc 
maturitatea și disciplina. Probleme în a cântări valoarea lucrurilor. Senzualitatea 
este prioritatea momentului. Se cere recunoașterea unui drept. Se impune 
recunoașterea valorii personale ca un element esențial pentru a merge mai 
departe. Patimă. Sentimentul că orice răspuns, orice recompensă reprezintă o 
pedeapsă. Diferențe calitative între a cere și a primi. Măsurile de acum primesc 
libertate în restricție. Apelul la valorile solide ale trecutului. Viitorul devine o 
colecție de închistări. Maturitatea de acum nu se potrivește planurilor de viitor. 
Se urmărește prea mult confortul personal în detrimentul armoniei de grup. 
Drumurile se schimbă. Ecourile venite din zona socială ne pun la încercare 
răbdarea și viziunea de ansamblu. Continuarea drumului va cere alte baze. 

 
Trecerea lui Mercur în zodia Berbec reprezintă practic primul moment al 

acestei săptămâni când se poate foarte ușor depăși o limită a acceptării, a toleranței 
sau a înțelegerii. Dreptatea personală, aceea care este explorată de-a lungul acestei 
săptămâni cu intensitate mare, poate astăzi să depășească o barieră pe care 
individul și-a ridicat-o în ultimele săptămâni referitor la valorile trecutului sau la 
cât de riscant este jocul vieții atunci când este nevoie ca, pentru fiecare pas, să 
oferim explicații, justificări ori să demonstrăm în permanență bunele intenții. 
Lucrurile însă nu se clarifică doar prin această atitudine dură, doar prin ridicarea 
tonului sau prin revendicări formulate foarte clar. Marte se află acum pe ultimul 
grad al zodiei Berbec și această poziție impune în primul rând recunoaștere. Deci 
tonul ridicat are nevoie să fie analizat, aprofundat prin conținutul său nu prin 
intonație sau prin duritate. 

De fiecare dată când Mercur trece de la un semn interiorizat puternic spre un 
semn puternic exteriorizat se produce un mare consum intern și mulți vor avea 
senzația de gol, de neîmplinire sau de trecere bruscă de la o extremă la cealaltă 
menită să epuizeze ori să consume suplimentar rezerve ce ar fi trebuit folosite 
pentru altceva. Dintre aceștia, vor fi unii care pot să realizeze că aceste treceri sunt 
aparte și că prin intermediul lor vor avea o altă percepție asupra propriului corp, 
asupra propriei minți și de aici vor considera că în tot ceea ce gândesc, simt și fac 
primesc acceptul din partea destinului sau sunt înnobilați cu libertate și putere. 

Din nefericire, pentru că Soarele trece acum prin Coada Dragonului, 
elementele pe care individul le consideră esențiale pot merge mult prea departe ori 
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pot face apel la ipostaze care nu erau clare nici în trecut și care nu sunt clare nici 
acum, când se adună evenimente de pe mai multe fire ale destinului. Astfel, se 
urmărește prea mult confortul personal în detrimentul armoniei de grup, așa cum 
vom vedea că s-a întâmplat cu fiecare demers, privit separat, din complexul de 
factori ce activează acum ca un tot unitar. 

Îmbinarea celor trei evenimente astrale (intrarea lui Mercur în zodia Berbec, 
parcurgerea lui Marte a ultimului grad din Berbec și conjuncția Soarelui cu Coada 
Dragonului), arată patimă, tendința de a răspunde imediat la orice provocare și 
dorința de a risca, de a trece prin foc, de a exploda, de a pune la punct sau de a 
clarifica deși nimic din ceea ce se consumă acum, în prezent, nu cere acest lucru cu 
titlul urgent. 

Apoi, dacă mai adăugam acestei ecuații astrale și faptul că Luna, cea mai 
mare parte din zi, se va afla în tranzit prin zodia Leu, dar și faptul că, spre seară, 
Marte va intra în Taur, zodie în care nu se simte chiar atât de bine, deducem că 
viitorul, după cum se prefigurează acum, devine o colecție de închistări. Astfel, 
ecourile venite din zona socială ne pun la grea încercare răbdarea și viziunea de 
ansamblu în așa fel încât prioritățile, după cum le-am văzut, le-am gândit sau le-am 
considerat utile în săptămânile anterioare, acum să se reconfigureze, să ceară alte 
elemente pentru a se consolida și să facă apel la alte argumente pentru a susține o 
disciplină. Toate lucrurile care erau certe până acum trec prin schimbări, prin 
transformări și de această dată abordăm realitatea înconjurătoare cu un mare 
curaj, cu mare îndrăzneală și cu dorința de a spune un adevăr, de a clarifica, de a 
exprima punctul de vedere propriu pentru ca și propria voce să fie auzită, nu doar a 
celuilalt. 

Prin urmare, ultima zi a lunii martie devine un element prea complicat și 
prea impulsiv pentru ca anumite reguli care au fost stabilite cu mare efort de-a 
lungul acestei luni să se mențină. 31 martie este o zi de patimă, o zi în care suntem 
tentați să răspundem cu emoție, cu cuvântul, atitudinea sau cu curajul oricăror 
provocări ce vin din zona socială. Astăzi realizăm că dacă nu reconfigurăm valorile 
trecutului, dacă nu încadrăm experiențele personale într-o albie nouă, dacă nu 
avem inițiativă, dacă nu ne folosim voința pentru a redefini disciplina și 
maturitatea atunci binele grupului la care vom fi constrânși să lucrăm în 
următoarele săptămâni se va întoarce împotriva individului. Nu se știe dacă această 
percepție își va găsi echivalentul în realitate, însă astăzi vom crede cu tărie că dacă 
individul își poartă de grijă nimeni altcineva nu o va face pentru el. 

Ultima zi a lunii martie este de altfel o zi de graniță, un moment în care să 
clarificăm ceea ce nu era clar și să ducem mai departe demersuri care au fost 
încărcate până acum de risc. Riscul se menține și-n această zi pentru că de fiecare 
dată granița dintre două perioade înseamnă și a lăsa în urmă o parte din ceea ce am 
folosit pentru a face loc unor alte achiziții, demersuri sau deschideri, ce nu trebuie 
să fie neapărat mai bune. Achizițiile mai bune vor fi adoptate de cei care nu privesc 
maturitatea ca pe un lucru desuet, care nu se distrează arătându-se superiori 
celorlalți, ci pun maturitatea pe picior de egalitate cu disciplina. Diferența dintre 
prima categorie și a doua va fi dată de modul cum este abordată senzualitatea. 
Pentru cei care se lasă în voia valului predispozițiilor astrale senzualitatea va fi o 
prioritate a momentului. Ceilalți vor dori să fie recunoscuți, vor căuta ca valorile 
personale să ne fie apreciate ca fiind definitorii pentru ceea ce reprezintă și sunt în 
acest moment. Ceea ce va urma în săptămânile ce vor veni va avea o componentă 
diferită față de ceea ce s-a consumat în ultimele zile. Gândul nu va mai fi rezervat, 
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ideea va fi impulsivă, noțiunea va avea un caracter caustic și toate acestea vor fi 
motivate de faptul că trecutul are acum nevoie de o altă abordare. Pentru că 
Berbecul nu va mai fi ocupat de Marte, ci de Mercur, acțiunea propriu-zisă, fapta în 
sine, construcția socială nu va mai fi marcată de conflicte, război, ci de înțelegeri 
mascate, de acțiuni care se vor stinge la fel de repede cum apar și care nu vor putea 
da durității ori conflictului existent deja o amploare mai mare decât o are acum. 
Ziua de 31 martie înseamnă de fapt și momentul în care multe valori se răstoarnă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi foarte atenți la obiectivele 
pe care ni le stabilim în această zi. Ceea ce ne propunem acum nu se remarcă doar 
prin caracterul diferit al celor din ultimele zile, ci vor și produce urmări diferite. 
Dacă vom considera că ne putem adapta la ceea ce va veni, dacă vom considera că 
urmările pot fi integrate în dimensiunea proprie a vieții atunci să facem acest lucru. 
Altfel, să fim maturi și disciplinați pentru că exploziile acestei zile vor trece și vom 
reuși să ne ducem mai departe viața cu ceea ce avem, nu cu ceea ne-ar rămâne în 
urma unei explozii necontrolate.   

 
Miercuri, 1 aprilie 

Miercuri  1- 4-2015  6:42    Luna(Vir) Squ [Sag] Saturn 

Miercuri  1- 4-2015 14:30    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 
 

Secretele celorlalți inspiră teamă. Nesiguranța. Disconfort în raporturi 
socioprofesionale. Neîncredere în forțele proprii. Senzații stranii. Vise 
premonitorii. Accident declanșat de o răzgândire. Tristețea este văzută ca o 
înțelepciune de viață. Experiențele sunt sensibil zdruncinate de impurități. 

 
Luna se află astăzi într-o relație proastă cu Saturn și, chiar de dimineață, 

lucrurile încep să se precipite. Dintr-o dată nu mai suntem atât de siguri pe ceea ce 
avem de făcut, punem la îndoială sinceritatea partenerilor de dialog sau a 
colaboratorilor și ni se pare că lucrurile devin din ce în ce mai greu de rezolvat. Asta 
arată, în primul rând, că ne aflăm în fața unei nesiguranțe și că acest disconfort se 
localizează cu precădere în zona socio-profesională, adică primim din social mesaje 
dure. 

Apoi, Saturn din Săgetător va împovăra acele raporturi sociale care au pentru 
persoana în cauză statutul de competitor. Nu lăsăm în urmă orice informație, orice 
resursă, ci doar aceea care este pe punctul să le înlocuiască pe cele care le avem 
deja. Pentru a supraviețui, unii apelează la artificii, la soluții inventate pe moment 
sau fac apel la evenimente nefericite din viață considerând că, pe baza acestora, pot 
să tragă concluzii ciudate. Așa ajung să creadă că viața este foarte grea, că trăiesc 
numai printre oameni sinceri și că tristețea este elementul omniprezent. Așa ajung 
să creadă că nu au motive de bucurie și că soarta lor este doar să muncească sau să 
se chinuie. 

Totuși, lucrurile acestea nu se întâmplă de la sine. Pentru că relațiile proaste 
cu Saturn și respectiv Neptun se consumă când Luna se află în Fecioară, zodie 
tranzitată de Lilith, aceste invenții, aceste soluții de moment la care apelează 
oamenii s-ar putea să fie tangente la ceea ce inspiră cel mai mult frică. În felul 
acesta, mulți ajung să creadă că un vis urât din timpul nopții este un semn că 
anumite evenimente nefericite sunt pe punctul să se consume. Dacă au un 
asemenea conținut acestea nu sunt vise premonitorii, ci doar par așa transformând 
o simpla amânare într-o dramă. Asta nu înseamnă că ziua de 1 aprilie este liberă de 
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orice formă de anticipație. Cine poate să-și transforme această tristețe într-o trăire 
metafizică, cine vede suferința umană și nu dorește să o ascundă privirii sale, ci să o 
facă în așa fel încât faptele sale să creeze un contrast, este avertizat că experiențele 
la care se expune vor fi marcate de lupta cu impuritățile din jur. Aceste experiențe, 
pentru omul superior, sunt necesare, pentru că acesta le poate dezlega misterul și 
apoi nu doar acțiunea sa să creeze un contrast față de suferința din jur, ci și 
concluzia la care ajunge să se transforme în motivații pozitive pentru cei care au 
parte de aceleași experiențe. 

În felul acesta, prima zi a lunii aprilie ne îndeamnă să privim adânc în 
sufletul propriu și să înțelegem, dacă avem puterea necesară, cât de ușor ne 
construim propriile obstacole sau cât de simplu ne amplificăm dezamăgirile. Ceea 
ce astăzi ar trebui să fie o simplă întârziere, o simplă amânare, prin teamă, 
nesiguranță sau prin ușurința cu care citim greșit semnalele din jur, putem ușor să 
le transformăm în eșecuri. 

Prin urmare, prima zi a lunii aprilie este o zi de mare sensibilitate. Cei care 
se tem foarte ușor, care nu și-au rezolvat aceste obstacole personale vor vedea în jur 
doar monștrii sau persoane care vor să le facă rău. Cel curajos, acela care de-a 
lungul întregii săptămâni face dovada tăriei de caracter și a înțelepciunii, atunci 
când va avea de transferat o informație, când va vrea să spună un adevăr, va putea 
să transforme obstacolul acestei zile într-o așteptare activă. Saturn, aflat acum în 
mers retrograd, ne aduce din Săgetător tendința de a exagera pe informații care nu 
ne convin. Se poate vorbi astăzi și despre teama de a fi părăsit, grija că nu mai 
corespundem standardelor și aceste lucruri, în loc să pornească de la individ către 
societate, ele sunt răstălmăcite și sunt privite ca ecouri venite din societate către 
individ. Ceea ce ni se întâmplă astăzi nu are statut de răspuns, ci doar de 
conștientizarea a ceea ce deținem în acest moment. Astăzi vedem cât de ușor 
dezertăm, cât de simplu ne este inspirată teamă și cât de neputincioși suntem în 
fața unor probleme pe care nu le putem rezolva. 

Cei curajoși vor avea o primă zi a lunii aprilie liniștită, marcată de această 
orientare către informații reale, către această conștientizare a realității 
înconjurătoare. Așteptarea activă nu înseamnă pentru ei întârziere, ci reorganizare 
sau simplificare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face astăzi confuzii între 
mesaj și mesager. Cel care refuză astăzi să creadă că teama este permanentă sau 
reală este cel mai câștigat. 
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Joi, 2 aprilie 
Joi  2- 4-2015  1:28    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Joi  2- 4-2015  4:41    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

Joi  2- 4-2015  5:50   Venus (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Joi  2- 4-2015 11:24    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Joi  2- 4-2015 11:59    Luna(Vir) Tri (Tau) Venus 

Joi  2- 4-2015 14:28 Mercury (Ari) Tri (Leo) Juno 

Joi  2- 4-2015 15:18 Mercury (Ari) Tri [Sag] Saturn 

Joi  2- 4-2015 20:20     Sun (Ari) Tri [Leo] Jupiter 
 

Viața o ia de la capăt. Discernământul este vizibil în acest scop. Se 
descoperă o comoară. Disciplină. Măsură în relațiile cu ceilalți. Greșeli săvârșite 
față de sine. Cultivarea creativității. Un secret stă să iasă la lumină. Putere. 
Expresivitate. 

 
Unghiurile care se împlinesc în această zi scot în evidență dorința de 

dominare și, prin aceasta, oamenii reușesc să-și complice viața foarte mult 
obținând imediat un rezultat care s-ar putea să nu-i mulțumească: este scos la 
lumină un secret și acesta, în timp, îi va compromite. Lucrurile însă nu sunt în 
favoarea individului chiar dacă toate aceste unghiuri interesante care se împlinesc 
în această zi sugerează noroc, șansă, creativitate și putere de expresie. 

Mercur se află acum într-o relație bună cu Junon și cu Saturn, împlinind o 
piramidă de foc, iar Soarele și Jupiter, tot din zodii de foc, vor construi un trigon ce 
este activ de ceva vreme în limita toleranței. În același registru pozitiv Venus și 
Chiron aduc o pată de culoare, o deschidere interesantă sau un deznodământ fericit 
în situații care până acum ne-au enervat sau au scos în evidență defecte de caracter 
pe care au dorit să le ascundă. 

Ceea ce este interesant în această zi vine din poziția Lunii în zodia Fecioară, 
aceea care devine elementul minor, detaliul fără de care un mecanism mare sau o 
construcție imensă nu poate funcționa. Acest element minor ne poate păcăli că 
reprezintă cea mai importantă valoare a acestei zile pentru care trebuie să acordăm 
toată atenția de care suntem în stare. Unii vor considera că toate calitățile care vin 
din unghiile indicate mai sus trebuie folosite pentru a combate un defect de 
caracter sau situații neplăcute care sunt în continuare active pe zona publică. În 
felul acesta, se poate vorbi aici despre calități încadrate altfel, despre scheme de 
lucru pe care oamenii reușesc acum să le privească din alt unghi sau despre 
demersuri care merg mai departe cu alte persoane. Chiar dacă lucrurile acestea 
sunt pozitive detaliul care ne îndreaptă atenția către defecte sau către 
compromisuri răstoarnă toate aceste valori și le pune în slujba unor interese 
meschine. 

Dacă în celelalte zile ale săptămânii au scos în evidență curajul de a spune un 
adevăr, ziua de joi, 2 aprilie, tocmai pentru că acordă acestui detaliu prea multă 
importanță, scoate în evidență manevrele de culise adică ceea ce ar putea fi orientat 
pentru susținerea grupului, dar împotriva individului. În felul acesta, calitățile care 
ne vin, pe de-o parte, din explorarea zodiilor de foc, iar, de partea cealaltă, prin 
explorarea zodiilor de pământ, adică prin suprapunerea celor două triunghiuri, se 
impune ca necesitate urgentă asocierea pentru protejarea valorilor trecutului sau 
pentru stabilizarea acestora pe direcții utile ce vor putea, în viitor, să aducă 
grupului care le susține realizări majore. 
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Nu este obligatoriu ca aceste lucruri să se bazeze pe demersurile care nu au 
fost împărtășite opiniei publice sau care nu au fost văzute, deci ascunse în mod 
intenționat. Există suficient de multă putere și determinare pe zona publică pentru 
a reuși să nu se țină cont de compromisuri. Asta înseamnă că relațiile frumoase 
dintre planetele situate pe zodii de pământ arată că putem deveni stăpâni, că există 
un imperiu care ne așteaptă, că avem suficientă putere și suficiente resurse pentru 
a merge mai departe în acest mod. Apoi, piramida de foc, cea care se împlinește și 
devine foarte activă în această zi, arată că dispunem și de curajul necesar pentru a 
duce la îndeplinire ceea ce ne propunem și a depăși orice obstacol ce ar putea să 
apară pe parcurs și despre existența căruia acum, în acest stadiu, nu știm nimic. 
Asta înseamnă că întâlnirea Lunii cu Lilith, eveniment care se va consuma în 
noaptea de miercuri spre joi, arată că suntem în fața unei tentații pe care nu trebuie 
s-o depășim în forță, în mod spectaculos sau demonstrând putere și dominare, ci cu 
puțin discernământ, cu puțin mai multă disciplină sau măsură în relațiile cu 
ceilalți. Este de la sine înțeles că toate aceste beneficii astrale nu vor putea fi 
folosite dacă nu există măsură, bun simț și disciplină ori dacă teama de boala, de 
moarte, de sărăcie sau de despărțire, domină încă spectrul percepțiilor, așa cum cel 
în cauză ar fi putut să vadă de-a lungul săptămânilor anterioare când acest sector al 
vieții a fost răscolit. 

Prin urmare, a doua zi a lunii aprilie încearcă să valorifice o experiență de 
viață ce devine prioritară sau foarte puternică prin efectul cumulat obținut din 
acest tip de asociere. Astăzi avem ocazia să întâlnim multe categorii de oameni, să 
ne folosim de mai multe calități, de mai multe achiziții acumulate în diferite 
perioade ale vieții, ale anului sau ce ne-au venit din sectoare diferite și, prin noua 
construcție, să avem senzația că deținem deja controlul, că suntem stăpâni peste 
ceea ce vedem, simțim și deținem în acest moment. 

2 aprilie este, de asemenea, momentul în care toate aceste calități ar putea fi 
aruncate pe apa sâmbetei dacă cel în cauză nu are atenția cuvenită sau nu a fost 
educat. Lipsa de educației nu este acum compensată de calități sau de noroc. De 
fapt, ceea ce răscolește această zi, adică rezultatul la care trebuie să ajungă fiecare 
este acela de a descoperi mecanisme inconștiente, programe de viață, scheme de 
acțiune care activau dincolo de comanda conștientă. Acestea sunt acum încadrate 
în categoria greșelilor care sunt săvârșite de la sine. Prin toate energiile pozitive 
care vin din unghiurile acestei zile avem acum puterea să investigăm această zonă 
și apoi să ne fie mai clar momentul în care trecem de la putere pozitivă la putere 
negativă. 

Există însă și o categorie de oameni care preferă să își trăiască frumusețea și 
rafinamentul prin modestie și eleganță. Aceștia vor explora tentațiile ce vin din 
partea Lunii negre într-o intimitate absolută, adică doar cu propria persoană și din 
această cauză, pentru acești oameni, ziua de 2 aprilie ar putea să fie una dintre cele 
mai grele zile ale acestei perioade. Dacă vor consulta aceste previziuni astrale 
atunci sunt avertizați că momentul de disperare al zilei de 2 aprilie care vine, ca un 
paradox, atunci când văd că au calități, puteri, posibilități și resurse, dar nu se 
concretizează, ca rezultat, nimic din ceea ce urmăresc, este ipostaza în care ar 
trebui să-și aducă aminte de smerenia. Smerenia față de noi înșine ne duce către 
liniște și dacă acest lucru este îndeplinit, cel în cauză nu va mai face niciun efort să 
fie smerit față de ceea ce are în jur. Smerenia nu înseamnă supunere gratuită, ci 
eliberare de condiționările pe care puterea le pune pe aceste raporturi. Când 
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puterea este folosită pentru a elibera, nu pentru a lega atunci smerenia devine o 
consecință minunată a evoluției. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi dincolo de experiențele 
vieții. Ceea ce este bine și ceea ce este rău, din punctul de vedere al individului, sunt 
concluzii sau observații ce vin dintr-un stadiu pe care trebuie să-l lăsăm în urmă. A 
dori să evoluezi și, cu toate acestea, să duci cu tine concepte construite pe ceea ce 
lași în urmă înseamnă a construi un paradox sau un nonsens. 

 
Vineri, 3 aprilie 

Vineri  3- 4-2015  0:32  Saturn [Sag] Tri (Leo) Juno 

Vineri  3- 4-2015 10:06    Luna(Vir) --> Libra 

Vineri  3- 4-2015 19:23    Luna(Lib) Sex [Sag] Saturn 

Vineri  3- 4-2015 19:39    Luna(Lib) Sex (Leo) Juno 
 

Jumătățile de măsură sunt enervante. Disconfortul vine dintr-o zonă în 
raport cu care nu avem nici o experiență. Se minte ușor și cu nonșalanță. 
Experiențele sunt utile pe termen lung nu pe termen scurt. Obsesia echilibrului 
enervează și zdruncină relațiile care au nevoie de transformare. Stagnarea este 
periculoasă. 

 
Relația bună care se construiește între Saturn și Junon arată că astăzi 

jumătățile de măsură sunt enervante. Disconfortul este creat în special pe faptul că 
această rememorare, evenimentele din ultimele luni sau chiar din anul anterior ne 
invadează și ne lasă impresia că suntem înțelepți, cu toate că anumite situații pe 
care le-am parcurs nu ne-a oferit, la momentul acela, absolut deloc această calitate. 
Raportul care se construiește acum la grad perfect între Saturn și Junon urmărește 
exploatarea acelor convingeri care nu au fost apreciate de anturaj sau de cei cu care 
legăm un parteneriat. Se poate vorbi aici de obsesia echilibrului sau de tendința de 
a stagna într-o zonă periculoasă acolo unde să avem clar senzația că lucrurile se 
răstoarnă, oamenii se răzbună prea ușor și bunătatea, în cazul în care dorim să 
arătăm, este răsplătită cu jigniri sau lovituri. 

Trecerea Lunii în zodia Balanță în dimineața acestei zile încercă să simplifice 
lucrurile și să îi îndepărteze pe oamenii de la aceste obsesii. Pentru că relația bună 
dintre Saturn și Junon lansează o atracție puternică față de situații imposibile, 
conflictele parteneriale se pot solda acum cu un rezultat neplăcut, unul diferit față 
de cum am crezut că se va încheia toată această poveste. Și de această dată impactul 
Lunii, nu din Fecioară, ci din zodia Balanță, are o mare greutate și, de asemenea, 
constituie condiția minoră ce trebuie îndeplinită pentru a transforma aceste 
episoade în alte experiențe de viață. 

Dacă Saturn nu ar fi fost în mers retrograd atunci selecția evenimentelor s-ar 
fi desfășurat pe baza unei armonii între individ și societate. Retrogradarea lui 
Saturn arată că ne ducem la întâlnire cu poezia învățată și nu contează ce se discută 
acolo, important este să spunem ceea ce ne-am pregătit de acasă. Prea multă 
rigiditate pentru unghiuri atât de frumoase duce, așadar, la tendința de a 
răstălmăci adevărul, de al încadra în regulile specifice sau de a minții cu nonșalanță 
persoana în care avem cea mai mare încredere. 

Dacă la nivel individual lucrurile acestea sunt ușor de încadrat, la nivelul 
vieții sociale obsesia binelui personal, interesele marilor grupuri pentru a se 
stabiliza pe noi direcții sau pentru a deveni și mai puternice în imperiul pe care și l-
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au format creează zone periculoase în care transformarea să se oprească. Această 
stagnare, tocmai pentru că vine cu un mesaj pozitiv, tocmai pentru că le spune 
oamenilor că așa e bine, deși nu este așa, pe viitor va fi cauzatoare de probleme, 
sursă de scandal și de abuzuri. 

Este adevărat, aspirațiile momentului le ofere oamenilor suficient de multă 
încredere încât să considere că ceea ce ne vine de pe zona publică nu reprezintă 
altceva decât o invitație la a-și depăși obstacole personale. În felul acesta, 3 aprilie 
devine o mare zi a confuziilor personale când avem succesul sau norocul din ce în 
ce mai aproape, dar când nu suntem în stare să îl atingem pentru a ni-l însuși. Asta 
înseamnă că ceea ce vedem astăzi sau visele pe care ni le construim vor fi în 
continuare învăluite în inaccesibil. 

Prin urmare, 3 aprilie este o zi în care căutăm adevărul pe care nu-l putem 
înțelege sau cerem binele pe care nu-l merităm. Ca recompensă, punem la 
dispoziția a celorlalți experiențe personale deși acum acestea nu ne sunt utile nici 
nouă și nu le sunt utile nici celorlalți. Se face apel astăzi la obsesia trecutului și tot 
ceea ce gândim sau concluziile la care ajungem enervează și zdruncină acele relații 
în care am avut foarte mare încredere. Ca o consecință a acestei tulburări interne 
astăzi vom avea tendința să rănim persoana la care țineam cel mai mult. 

3 aprilie este o zi de mare sinteză pentru că nu ne vom aminti de momentele 
acestea doar pentru că au fost marcate de haos, ci datorită efortului pe care l-am 
făcut să ne menținem echilibrul. Cu toate că acum, în prezent, obsesia echilibrului 
enervează și, ca o consecință, zdruncina relațiile care au nevoie de transformare, 
rezultatul momentului va fi durabil în timp deoarece ne reașază ideile și ne arată că 
dacă avem un curaj pozitiv atunci adevărul va fi mult mai aproape. A avea curaj în 
minciuna înseamnă a alimenta manevre de culise sau a activa puternic într-un plan 
secund. Nu se știe însă dacă prin evenimentele acestei zile manevrele de culise sunt 
rele. Este posibil ca pentru persoanele bine intenționate care trăiesc într-un mediu 
ostil această ezitare sau pasul înapoi pentru a dispărea din prima linie sau din 
centrul atenției celorlalți să reprezinte semnul unui mare progres, înțelepciunea 
care îl îndeamnă pe cel deștept să facă un pas înapoi, să cedeze ori să-și dea seama 
că superioritatea sa trebuie să se exprime în alt mod. 3 aprilie este o zi a relațiilor 
dificile, a experiențelor încadrate pentru a le face pe plac celorlalți și consecința 
acestui fapt ar putea să fie neplăcută pentru individ. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări reacțiile celorlalți ca 
și cum nu am fi de față. A privi implicarea celorlalți din postura de martor ne oferă 
în primul rând un indiciu clar asupra îndemnurilor la care răspundem prima dată. 
Cel care observă corect aceste reacții va știi care este cea mai solicitată parte a 
ființei sale. 
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Sâmbătă, 4 aprilie 
Sambata  4- 4-2015  0:56   Luna(Lib) Opp (Ari) Mercury 

Sambata  4- 4-2015  6:15Luna(Lib)Con[Lib]North Node 

Sambata  4- 4-2015 11:29    Luna(Lib) Sex [Leo] Jupiter 

Sambata  4- 4-2015 15:03     Sun (Ari) Opp (Lib) Luna(Full Moon) 

Sambata  4- 4-2015 17:16    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 

Sambata  4- 4-2015 18:57    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 
 

Eforturi pentru a obține acceptarea într-o nouă zonă. Limitările vieții 
sociale indica o problemă a spiritului. Crizele în relații sunt folosite pentru a 
inspecta noi zone și pentru identificarea unor noi resurse. Spirit critic. Obsesiile 
sunt combătute cu alte obsesii. Rigiditatea este privită ca un cancer. 

 
Luna plina de astăzi dorește să simplifice lucrurile și să ne scoată în evidență 

că acolo unde relațiile sociale sunt aproape de simțul măsurii, acolo unde limitele 
vieții sociale scot în evidență și calități spirituale, dar și experiențe umane, fizice, 
materiale, acolo nu avem de-a face cu criză în relații, ci cu provocări ale destinului 
care îi ridică pe oameni deasupra condițiilor și le arată că progresul este plăcut. 

Modul în care Luna și Soarele să implică acum în evenimente sociale scoate 
în evidență acest balans între puțin și mult, între spiritul critic și inteligență, între 
ceea ce ne preocupă exagerat de mult și ceea ce ignorăm deși este important. Luna 
plină din 4 aprilie se suprapune peste Axa Dragonului în așa fel încât la o diferență 
de câteva ore să se inițieze și un nou ciclu draconitic, adică să se împlinească o 
conjuncție între Lună și Capul Dragonului. 

În primul rând, pe această Lună plină se poate vorbi despre obsesii. Aceste 
obsesii sunt combătute însă cu ceea ce până mai ieri numeam “experiențe de viață”, 
care, prin ciudățeniile lor, nu erau decât alte obsesii. Nu întâmplător selectăm 
acum, în săptămâna curajului de a spune un adevăr, anumite evenimente. Mintea, 
subconștientul sau alte structuri ale ființei selectează din trecut ceea ce la un 
anumit moment a însemnat un eșec. Acum, pentru că forțele astrale fuzionează, 
avem senzația unei puteri sporite și ne întoarcem la restanțele ultimei perioade în 
ideea de a compensa acest deficit sau a rezolva rapid problema. 

Marea problema a acestei zile va fi însă rigiditatea. Criza în relații scoate în 
evidență inflexibilitatea sau neputința de a înțelege și evident de a accepta părerea 
celuilalt. Atunci când aceste crize se exprimă la un alt nivel acestea vor fi folosite 
pentru a identifica zonele vulnerabile ale partenerilor de dialog sau ale celorlalți 
membrii aparținând aceleiași structuri sociale. Colegii de serviciu sunt întrebați 
despre viața intimă, ce salariu au, cum rezistă la stresul cotidian, de câte ori își fac 
piața, câți prieteni au. Nu contează ce răspuns primesc pentru că această informație 
nu va rămâne, ci va fi important doar faptul că victima a deschis ușa torționarului. 

Momentul 4 aprilie seamănă cu ipostaza în care vrem să ne desprindem de 
un personaj care ne este antipatic și, prin disprețul pe care îl arătăm, nu facem 
altceva decât să ne legăm și mai mult de elementele negative, de caracterul său 
ciudat sau negativ. Acest balans între Berbec și Balanța, prin raportul Luna plină 
versus Axa Dragonului, această nevoie de echilibru între spirit critic și indiferență 
are nevoie de un reper obiectiv, are nevoie de un profesor, de un Maestru. Tocmai 
de aceea, Luna plină de acum suprapusă peste Axa Dragonului, cu Luna peste 
Menire și Soarele peste Trecut, scoate în evidență această nevoie de martor, această 



Săptămâna 30 martie – 5 aprilie 2015         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 26 martie 2015, ora 6:10 

nevoie de eliberare de tensiuni pentru a nu reproduce la nesfârșit acest mecanism 
prin care combatem obsesiile trecutului cu alte obsesii . 

Dacă etalonul sau adevărul la care raportăm toate aceste lucruri nu ne ajută 
să ne simțim mai liberi, ci accentuează acest spirit critic sau o altă obsesie a 
energiilor negative, a greutăților materiale, a dușmanilor sau opozanților atunci 
crizele din relații se vor adânci și vor fi explorate în special până la finalul lunii 
iunie. A doua parte a anului aduce o preschimbare și în acest sector. 

Prin urmare, 4 aprilie poate deveni un vârf al acestei săptămâni chiar dacă 
acum se împlinește doar unul dintre Soare și Lună. Faptul că această fază a Lunii se 
suprapune peste Axa Dragonului arată că presupunerile din această săptămână au 
fost de fapt frânturi de evenimente, de întâmplări sau de ființe care vor să trăiască 
în continuare ca și cum reprezintă întregul. Am văzut de-a lungul acestei 
săptămâni, în special în ultimele două zile, că elementele minore, spre exemplu 
conjuncția Lunii cu Luna neagră de joi și impactul Lunii din Balanță asupra 
contextului astral al zilei de vineri, au reprezentat buturuga mică înzestrată cu 
puteri și veleități aparte ce poate, ca în celebrul proverb, să răstoarne carul mare. 

La vedere, tensiunile acestei zile vor fi înfățișate sub forma unor mari eforturi 
pe care individul le face pentru a obține acceptarea într-o anumită zonă. Cu cât își 
dorește să fie acceptat mai mult într-o zonă unde nu a primit recunoaștere sau 
susținere de la sine, cu atât se va confrunta cu și mai multe limitări sau cu și mai 
multe obstacole. Chiar dacă Luna este astăzi într-o poziție importantă pentru destin 
și într-o relație bună cu norocul, adică cu Jupiter, ea are nevoie de susținerea 
grupului de apartenență pentru a face față presiunii construite în ultimii ani pe 
baza ideii de război, agresiune, imixtiune sau abuz. Cu alte cuvinte tensiunile 
trecutului, ce, la momentul la care s-au produs, au fost fragmente de idei, abuzuri 
ori orgolii pe care trebuia neapărat să le satisfacem, au construit o lume tensionată 
care nu va permite acum, de la sine, succesul individual, care nu va accepta oaze de 
bine. Pentru că Pluton în zodia Capricorn le vorbește oamenilor despre un război al 
resurselor, iar Uranus din Berbec despre nevoia de a preschimbat totul, nu 
neapărat cu ceva mai bun, se poate vorbi pe Luna plina de acum despre o megacriză 
în relații, despre una dintre cele mai accentuate și delicate Luni pline de peste an. 

Asta înseamnă că semnul de progres al acestui moment nu va avea acțiunea 
tăvălugului, ci va trebui deplasat cu mâna de la un punct la altul deși în programul 
său de funcționare are înscrisă și deplasarea de la sine. De aici și marele paradox al 
acestei zile care cere folosirea întregului spectru al percepțiilor sau toate resursele 
pentru a ține vii mecanisme aparent banale. Nu trebuie să cădem în păcatul de a 
considera că procedând așa suntem pedepsiți. Am văzut că relația proastă a lui 
Uranus cu Pluton reformulează totul și aduce pe firmamentul vieții sociale noi 
structuri ale puterii. Aceste structuri nu au în vedere un etalon de normalitate pe 
care noi să-l cunoaștem. Tocmai de aceea a menține propria normalitate, fie și 
numai cu acest efort, este o muncă foarte grea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de 
mulțumire. Cel care trăiește cu mulțumire nu doar cu satisfacție poate fi un ctitor 
de valori. 
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Duminică, 5 aprilie 
Duminica  5- 4-2015  8:34 Mercury (Ari) Opp [Lib] North Node 

Duminica  5- 4-2015 18:07     Sun (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Duminica  5- 4-2015 22:03    Luna(Lib) --> Scorpio 
 

Minciuna este constructivă. Compromisul este folosit împotriva propriei 
stabilități. Dincolo de zâmbete oameni ascund durere. Conflict între nimicuri, 
goluri. Valori superficiale. Ceea ce este superior se ascunde, se duce la umbră. 
Buna conduită are de suferit. O criză ridică semne de întrebare față de 
seriozitatea partenerului. 

 
Cu această ultima zi a săptămânii se încheie un traseu anevoios, încărcat de 

pericole și de răspundere, dar și marcat de necesitatea de a gusta din curaj, de a 
spune adevărul și de a vedea care sunt acțiunile care activează în umbră. Momentul 
acesta în care Mercur trece prin Coada Dragonului este, inițial, dureros. Minciuna 
de acum, tocmai pentru că Mercur se află în mers direct prin Berbec, este 
constructivă. Din această cauză vom avea impresia că toate evenimentele zilei de 5 
aprilie sunt orientate către a lupta cu un adversar invizibil, cu monștrii pe care i-am 
creat noi înșine sau pe care ni i-a dăruit cu atâta dragoste societatea de consum. 

Dar trecerea lui Mercur prin Coada Dragonului nu înseamnă doar 
conștientizarea unui mod de a răspunde la o provocare exterioară, ci înseamnă și 
acceptarea unor compromisuri care vin prin informații eronate, adevăruri parțiale 
sau poate chiar minciuni. Ceea ce se construiește pe aceste elemente incomplete 
sau nedorite se încadrează în categoria valorilor superficiale. În a doua parte a 
anului, când aceste lucruri se vor transforma în evenimente ireversibile, vom vedea 
că, de fapt, îndemnurile din această perioadă, ceea ce considerăm acum de maximă 
urgență, este doar o luptă sterilă între două nimicuri. 

Dacă acesta ar fi fost singurul eveniment major al acestei zile atunci aceste 
nimicuri ar avea calitatea de investigație, analiză sau identificare a unor probleme 
pe care apoi, în săptămâna următoare, gradat, cu calm și pricepere, să le rezolvăm. 
Din nefericire, lucrurile nu stau în felul acesta. Soarele și Pluton se află acum într-o 
relație negativă și toate suspiciunile, îndoielile sau tulburările existențiale se 
transformă în probleme de viață. Partenerul de dialog nu este un simplu personaj 
care spune de prea multe ori “Nu!”, ci un obstacol în calea unei mare realizări. 
Astfel, criza pe care am cunoscut-o în ziua anterioară sau din care am gustat câte 
puțin în fiecare zi ridică mari semne de întrebare față de seriozitatea partenerului. 
De altfel, știm că pe aceste conjuncturi nici nu contează care este poziția, în care 
dintre cele două tabere ne situăm. Fiecare va avea impresia că realizarea sa nu 
poate fi atinsă decât după ce obstacolul, adică partenerul său de dialog, va fi 
înlăturat. 

Luna va trece în zodia Scorpion însă doar spre seară. Asta înseamnă că 
obsesia acestei zile va fi legată tot de parteneriate, tot de relații și tot în acest sector 
va fi vizibil curajul de a spune un adevăr, de a clarifica anumite lucruri pe care până 
acum nu am considerat de cuviință să le spunem. În realitate, nu se clarifică nimic 
în această zi, ci adevărul este ascuns și mai mult în criză ca și cum interlocutorul ar 
trebui să înțeleagă că, pe viitor, va avea parte doar de momente de genul acesta 
atunci când va cere adevărul. 

La modul concret cele două ipostaze accentuează senzația lui "Nu mai pot!". 
Oamenii vor vorbi mult, vor spune și ceea ce gândesc, dar și ceea ce nu gândesc, vor 
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face declarații spectaculoase ori vor avea de suferit de pe urma unor informații pe 
care nu ar fi trebuit să le spună în modul acesta sau nu ar trebui să le spună acum. 

Prin urmare, ultima săptămână ne aduce spre consum etapa finală a 
acestui interval în care suntem îndemnați să spunem un adevăr ori să analizăm 
care sunt acțiunile care se desfășoară în umbră. Astăzi buna conduită este agresată, 
crizele par că se consumă în alt mod decât pe Luna plină de ieri, iar conflictele sunt 
pe punctul de a construi tensiuni între oameni pe baza unor nimicuri. Durerile de 
acum se explică penibil sau prostește, iar compromisul este privit ca ultimul lucru 
pe care un om ar putea să-l facă acum, în această perioadă. Cu alte cuvinte, 5 aprilie 
este o zi în care minciuna poate fi constructivă pentru că ea se leagă de evenimente 
din trecut, de experiențe concrete, de victorii obținute cu forța despre care 
povestitorul are acum o altă părere. Monștrii din trecut sunt de fapt personaje 
metamorfozate, iar prințesele niște pițipoance care nu au putut fi ținute în frâu de 
părinți. Toate aceste impresii se transformă în evenimente doar acolo unde o 
frustrare primește atenția cuvenită sau devine prea grea pentru că individul este 
obligat acum să vorbească despre ea. 

Dacă la nivel individual lucrurile acestea pot fi ținute sub control, individul 
poate alege să spună sau să nu spună ceva despre sine, la nivel social, acolo unde 
avem de-a face cu mecanisme și deci cu roluri multiple pe care membrii unui grup 
le îndeplinesc, criza poate lua înfățișări neobișnuite și, pe baza acesteia, să se dea 
amploare unor conflicte prostești. Cei care urmăresc fenomenul social vor avea 
impresia că toată săptămâna a fost sub semnul acestor tensiuni pe care cineva le 
dorește în mod intenționat, nu doar le consideră efecte ale unor dorințe mai vechi. 
Nu este cazul, bazându-ne doar pe unghiurile acestei zile, să ajungem atât de 
departe. Atunci când vine vorba de Axa Dragonului informațiile sunt destul de 
complicate pentru a fi clarificate doar după ipostaza unei zile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta părerea celuilalt pe 
cât de mult respectăm propria părere. În cele mai multe din cazuri o părere se 
construiește pe baza unor stimuli veniți din interior. Pentru a anula acea părere va 
trebui să parcurgem cam aceleași etape. Cine face apel la martori, la un etalon 
obiectiv nu va simți niciodată nevoia să distrugă părerea celuilalt, ci, poate, să o 
modeleze în așa fel încât să devină mai bună, mai puternică sau mai constructivă. 
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6 - 12 aprilie 2015 este săptămâna adâncimilor în gândire și a direcțiilor 
periculoase. Acest interval pe care îl analizăm are câteva evenimente astrale 
importante pentru anul 2015. Dintre acestea, cel mai spectaculos este revenirea lui 
Jupiter la mersul direct. Jupiter se află în mers retrograd de pe 17 decembrie 2014, 
deci de aproape patru luni ceea ce înseamnă un interval de timp destul de mare 
acordată unor probleme legate de autoritate, justiție sau dominare. Dacă facem o 
retrospectivă a ceea ce a însemnat ultimele patru luni, nu este prea greu să 
înțelegem că dorința de dreptate, de justiție sau de a reechilibra centrele de putere 
a avut un caracter abuziv. Pentru că revenirea lui Jupiter la mersul direct se face 
într-o săptămână în care direcțiile pot fi periculoase nu se știe dacă aceste acțiuni 
abuzive se vor opri. Revenirea din retrogradare a lui Jupiter în mod sigur va 
însemna un moment de analiză și pentru foarte mulți oameni va fi și momentul în 
care să vadă mult mai clar care au fost greșelile ultimelor luni pentru a nu le mai 
repeta. Acest lucru nu poate fi însă extins la nivelul societății. Direcțiile societății, 
tocmai pentru că rasa umană are un nivel de conștiință destul de scăzut, se 
deplasează tot pe baza condiționărilor. Din analiza aplicată acestei săptămâni știm 
că acum condiționările ne îndeamnă să gândim profund, să răscolim acolo unde 
lucrurile sunt ascunse, să facem caz de ceea ce descoperim și să ne expunem 
riscului ca evenimente minore să ne ducă pe căi nebănuite, unele dintre ele chiar 
periculoase. Dar societatea își va purta de grijă pentru că scopul acestor mesaje nu 
este acela de a modifica mersul lucrurilor la nivel social, ci de a ne instrui, de a ne 
cizela, de a ne pregăti cât mai bine pentru a duce o viață echilibrată și a nu neglija 
valorile spirituale.  

Însă nu doar revenirea lui Jupiter la mersul direct reprezintă cel mai 
important eveniment al acestei zile. Relația de careu a lui Marte cu Junon este de 
asemenea un element care nu se consumă prea des. Apoi se va produce intrarea 
planetei Venus în Gemeni, eveniment ce a pare o singură dată pe an. Pe lângă 
acestea mai avem o relație bună între Marte și Neptun, ce atinge momentul de 
maximum în ultima zi a acestei săptămâni sau unghiurile la care participă Soarele 
sau Mercur. 

Cele două segmente importante asupra cărora vom lucra de-a lungul acestei 
săptămâni (adâncimea în gândire și direcțiile periculoase) nu fac front comun, nu 
își dau mâna pentru ca individul să fie cel câștigat. Asta înseamnă că vom avea de 
ales fie o direcție, fie pe cealaltă, fie să ne preocupăm de ceea ce este important, 
esențial sau valoros, fie să alegem ori să considerăm că suntem victima unei 
societăți anarhice. Cam în modul acesta se va desfășura toată această săptămână și 
la final vom vedea că va fi mai puțin important evenimentul minor care se 
consumă, argumentul la care facem apel, cât de important este să ne protejăm ca 
nu cumva, în scufundările pe care le facem, să nu rănim pe cineva cu concluzii 
parțiale sau cu adevăruri dureroase ori, pe baza unor impulsuri de moment, să 
intrăm pe un drum care să ne ducă acolo unde nu am vrut niciodată să ajungem, 
adică într-o zonă periculoasă. 

Neptun, atât prin relația negativă pe care o are cu Saturn sau prin relația 
bună ce atinge acum momentul de maximum cu Marte, are în această săptămână 
un rol foarte important. De asemenea, pentru că în această postură nu trebuie 
neglijat că opoziția sa cu Luna neagră de pe axa Fecioară-Pești este încă activă, una 
din motivațiile acestei săptămâni pentru care alegem să ne izolăm sau să ne luptăm 
cu dușmani invizibili este frica. Frica ne duce acum spre bunăstare sau să 
pretindem celorlalți certitudini. Frica ne face să sfidăm regulile celorlalți, să le 
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arătăm că nu ne interesează valorile în care cred pentru că dorim să le înlocuim pe 
cu altele. De aici și marea surpriză ce ar putea să vină chiar din prima zi a 
săptămânii din conjuncția Soarelui cu Uranus, când se declanșează evenimente pe 
care nu le-am anticipat. Așa cum am văzut și în săptămânile anterioare, în această 
perioadă a anului se pune mare accent pe experiența personală. Ceea ce am primit 
ca recomandare, ca sfat, ceea ce am înțeles ori am primit sub formă de inspirație 
devine cârma ce ne duce ambarcațiunea în ape liniștite sau spre o cascadă. 
Adâncimea în gândire nu înseamnă acum să cădem în stări contemplative, ci, în 
primul rând, să ne amintim cum anume suntem puternici sau cum anume suntem 
slabi, să facem un inventar al calităților pe care le avem, nu neapărat să le 
consemnăm pe o bucată de hârtie, cât să ni le amintim ca informație sau ca stare 
sufletească. 

6 - 12 aprilie 2015 este săptămâna lui "Eu nu sunt așa cum se spune" mai ales 
în situația în care un factor exterior dorește să modifice mai mult sau mai puțin 
abuziv armonia, contextul sau buna desfășurare a unui factor intern. 

Apoi, ca un element tonic, distractiv, deconectant, trecerea planetei Venus în 
Gemeni în ziua de sâmbătă, 11 aprilie, arată că putem avea acces la o informație 
prin detașarea de caracterul grav al vieții sau de ceea ce a fost rău în ultimele 
săptămâni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne simți 
pedepsiți, acuzați sau marginalizați dacă anumite condiționări ne îndeamnă să 
muncim mai mult, să îndurăm mai mult, să suportăm o tristețe adâncă sau 
bucuriile abuzive ale celorlalți. Avem nevoie, chiar dacă suntem sau nu implicați 
într-o cale de evoluție accelerată, să ne întâlnim cu ceea ce am creat. Cei care doresc 
să evolueze rapid vor resimții mai dur forța faptelor proprii concentrate acum din 
cauza dorinței lor de a scurta drumul, de a comprima timpul. Ceilalți vor percepe 
toate acestea ca îndemnuri care îi opresc din activitățile obișnuite sau îi tentează să 
pornească pe un drum greșit. Să nu ne judecăm acum dacă suntem ființe evoluate 
sau nu, care este nivelul de percepție sau gradul de deschidere spirituală. Înțelepți 
putem fi la orice nivel. 

 
Luni, 6 aprilie 

Luni  6- 4-2015  5:56    Luna(Sco) Opp (Tau) Mars 

Luni  6- 4-2015  8:02    Luna(Sco) Squ (Leo) Juno 

Luni  6- 4-2015 15:02    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

Luni  6- 4-2015 16:24 Mercury (Ari) Tri [Leo] Jupiter 

Luni  6- 4-2015 17:07     Sun (Ari) Con (Ari) Uranus 

Luni  6- 4-2015 22:42    Luna(Sco) Squ [Leo] Jupiter 
 

Primim sfaturi bune. Inspirație. Originalitate. Deschidere. Îndrăzneală. Se 
rupe o barieră. Se depășește o limită. Relațiile șubrede sunt lăsate în urmă. Criza 
valorilor atinge un vârf. Sensibilitatea salvează. Surprizele sunt neplăcute dacă 
nu au ecou în sfera sentimentală. Se participă la un eveniment major. Binele la 
care participă individul este legat de sentimente. Răul cu care participă îi vine din 
dorința de a schimba orice. 

 
Prin ceea ce ni se va întâmpla în această zi multe din elementele personale se 

încadrează pe o linie a eficienței, oamenii fiind îndemnați să-și depășească o 



Săptămâna 6 – 12 aprilie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 2 aprilie 2015, ora 5:45 

barieră a înțelegerii sau a puterii și, prin acțiuni de grup, să devină mult mai 
eficienți în societate sau să ajungă mult mai ușor la rezultate pozitive. 

Astăzi, când Luna se află deja în tranzit prin zodia Scorpion, Mercur și 
Jupiter se întâlnesc într-unul pozitiv, iar Soarele și Uranus într-o conjuncție. Avem 
sentimentul că participăm la evenimente majore, că binele pe care-l construim 
sfidează un obicei prost sau ne ajută să ne deschidem către mai mult, mai bine, mai 
puternic. 

Ecuația astrală a zilei de 6 aprilie are însă o notă neplăcută și ea se referă cu 
precădere la segmentul intim. Luna, trecând prin semnul căderii sale, complică 
relațiile sau pur și simplu le anulează din ambiție, necunoaștere a direcțiilor 
pozitive sau chiar din răutate. Nu mai contează dacă evenimentele în sine sunt 
originale sau dacă deschiderea individului ar putea să-l ducă spre un vârf al 
exprimării sale sau chiar al carierei. Momentul acesta în care Luna trece prin 
Scorpion și colorează toate aceste evenimente într-un mod egoist arată că se 
participă la un rău, dar, paradoxal, pe baza unei dorințe pozitive. De aici și o 
întreaga suită de evenimente contradictorii în care, la exterior, să vedem bucurie, 
încântare sau originalitate, iar la interior sufletul să fiarbă într-un cazan al 
îndoielilor și neîncrederii în sine. 

Dacă ar fi să privim separat acestei direcții, poate pentru a le înțelege mai 
bine sau pentru a le folosi atunci când nu lucrăm pentru integrare, ci doar pentru 
aprofundare, atunci trigonul lui Mercur cu Jupiter ne ridică spre un vârf al 
exprimării afective, iar conjuncția Soarelui cu Uranus ne aduce originalitate și 
genialitate. Este de la sine înțeles că aceste expresii ale ființei, dacă nu vin pe un 
fond pregătit deja, adică dacă omul nu a mai făcut lucruri de genul acesta, 
împlinirea lor depinde foarte mult de un stimul exterior sau poate chiar de o mare 
susținere care să vină din partea anturajului sau a societății. Tocmai de aceea 
importanța Lunii este una atât de mare, tocmai de aceea crizele personale au 
tendința ca în această zi să se transforme în crize ale valorilor. 

Totuși, putem astăzi să privim toate aceste elemente în mod disparat. Răul la 
care participăm și care este justificat ori explicat prin elemente pozitive este văzut 
așa din cauza unei răni sufletești, din cauza unui obstacol personal pe care individul 
nu a reușit să-l depășească până acum. Dacă se lasă în voia acestor impulsuri, 
considerând că acestea descriu realitatea, atunci va alimenta această discrepanță 
între întunericul interior și strălucirea din afară. Este adevărat, lumea nu se 
schimba cu un aspect bun dintre Mercur și Jupiter, nici măcar cu o conjuncție 
dintre Soare și Uranus. Este nevoie de multă experiență de viață, de puterea de a 
întoarce intenția reală de pe acest drum periculos și a ne orienta prin curaj către 
lumină. 

6 aprilie este, din această cauză, ziua marilor terapeuți pentru că aceștia 
reușesc să aprofundeze mult adâncimile sufletești, să răscolească gândirea atât de 
mult încât să transforme văgăuna în care aleg unii să trăiască, în peșteri 
miraculoase. Continuând această comparație, ulterior acestui moment de 
transformare, văgăună transformată în peșteră devine lăcaș de cult, adică un loc în 
care oamenii să se regăsească și să evolueze. Cu alte cuvinte, ceea ce reușim să 
schimbăm astăzi în interior, acele structuri ale ființei pe care nu le lăsăm 
impresionate sau coordonate de o strălucire exterioară ce nu găsește în interior 
echivalentul real, reprezintă una dintre cele mai mari și importante achiziții ale 
anului 2015. 
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Prin urmare, prima zi a săptămânii ne arată elementele cu care vom lucra 
de-a lungul acestui interval. Pe de o parte, avem în față calitățile personale sau 
oportunitățile sociale, bucuriile sau premisele fericite, iar de partea cealaltă 
descoperim că, poate, pe alocuri, nu mai avem resursele necesare, că avem nevoie 
de o revizie, poate chiar de una capitală, și vom fi ușor îngrijorați la gândul că o 
săptămână este prea puțin pentru a împlini această rectificare sau reparare 
personală. Privind ambele direcții cu luciditate am putea stabili pe ce ne vom da 
averea în această săptămână și care sunt adversarii pe care suntem îndemnați să îi 
învingem. Prin ceea ce vedem astăzi, relațiile șubrede sunt lăsate în urmă și prin 
aceste intenții subiective, personale, se vor construi motivații prin care să se 
justifice participarea la un mare eveniment social. 

De fiecare dată când se împlinesc unghiuri ca acelea pe care le parcurgem 
astăzi oamenii sunt îndemnați să facă ceva special, să-și modifice atitudinea, să 
vadă mai departe decât au văzut până acum sau să strice un obiect pentru a putea 
să pună în locul său ceva mai bun. Depinde de unghiul din care privesc, depinde 
mult de obișnuința de a prefera anumite idei pentru a putea considera că aceste 
evenimente sunt bune sau rele. Nu ne construim acum direcțiile, ci doar le 
inventariem, le vedem mult mai clar, le scoatem în evidență și le dăm un sens nou. 

La modul concret, relația bună dintre Mercur și Jupiter arată înclinație spre 
studiu, idei novatoare, puterea de a depăși o barieră sau inspirație în a lansa un 
mesaj care să aducă un mare succes. Această exprimare la un nivel social găsește 
inspirația necesară și beneficiază și de suportul evenimentelor neprevăzute, în 
sensul că anumite evenimente ce nu fac parte dintr-o schema cunoscută, o întâlnire 
inopinată, descoperirea unei informații, un sfat care ne cade din cer, sunt elemente 
care nu trec cu noaptea, ci schimbă direcția și oferă un sens nou întâmplărilor 
banale.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu interveni în evenimentele 
noi, neprevăzute sau încărcate de un caracter eminamente pozitiv, cu prejudecata 
că aceste lucruri nu ni se pot întâmpla niciodată. Multe lucruri neobișnuite ni se 
întâmplă astăzi sau pe multe dintre ele le vedem mult mai reale decât până acum. 
Indiferent de zonă în care activează, ceea ce vedem sau ne însușim acum constituie 
o mare achiziție a anului 2015. 

 
Marți, 7 aprilie 

Marti  7- 4-2015  2:18    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Marti  7- 4-2015  4:21    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 

Marti  7- 4-2015 11:12    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 

Marti  7- 4-2015 23:41    Luna(Sco) Opp (Tau) Venus 
 

Se pierde din vedere un detaliu. Marile eveniment sunt înțelese greșit. 
Problemele discutate acum sunt inventate. Nesiguranța are la bază o anume 
insatisfacție afectivă sau lipsuri de factură materială. Se risipește timp important. 
Pentru a fi înțelese bucuriile am nevoie de o schemă nouă. 

 
A lucra cu energiile acestei zile, pe fundalul a ceea ce s-a consumat în ziua 

anterioară, înseamnă a pierde din vedere un detaliu. Lucrurile acum se desfășoară 
fie într-o manieră prea abuzivă, invazivă, amplă sau dominatoare, ori, de partea 
cealaltă, tind să se diminueze pentru că până acum individul a activat într-o zonă 
inutilă sau care îl epuiza de energie. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă în această 
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zi devine continuarea a ceea ce s-a întâmplat în ziua anterioară. Multe evenimente 
scot în evidență acum probleme sau elemente de comportament ce nu au fost 
discutate pentru că oamenilor li se părea evidentă concluzia și atunci au trecut 
peste acest moment. Lucrurile neînțelese sau neaplicate la timp se întorc împotriva 
individului și arată că acolo unde insatisfacția s-a cuibărit, acolo am avut de-a face 
cu o risipă, iar perspectiva evenimentelor îl îndreaptă pe individ către o criză. Asta 
înseamnă că pentru a fi înțelese aceste bucurii mici sau satisfacții ce au venit spre 
noi cu precădere în ziua anterioară a fost nevoie de o schemă nouă. Pentru că știm, 
adesea, oamenii se sperie în fața noutății, această schemă nouă care a devenit 
vizibilă în special în prima zi a acestei săptămâni se referă la ideea de putere, de 
patrimoniu, de plăcere așa cum și-a construit-o individul de-a lungul vieții. 

Totuși, energia acestei zile nu poate fi analizată separat de ceea ce se 
întâmplă în această săptămână. În ziua următoare Jupiter își va reveni la mersul 
direct, ceea ce înseamnă că în momentul acesta ar putea să reprezinte o ultimă 
confruntare cu sine, cu propriile neajunsuri, nemulțumiri sau insatisfacții. 
Nesiguranța de acum nu înseamnă că neapărat așa vom simți de acum încolo, ci 
arată în mod clar și vizibil că acesta este segmentul în care am activat în ultimele 
luni. Dacă se întâmpla așa, dacă de această dată concursul astral al planetelor ne 
îndreaptă către direcția aceasta, înseamnă că unora le sunt necesare aceste 
conștientizării, lecții de viață sau retrospective. Vom vedea dacă evenimentele zilei 
de 8 aprilie, adică ziua de mâine, atunci când Jupiter își va reveni la mersul direct, 
vor susține toată această conștientizare ori vom vedea dacă măcar le vor da un sens. 
În funcție de stabilitatea evenimentelor din ziua următoare, schema pe care o 
aplicăm acum va fi sau nu de perspectivă. Rolul nostru acum este de a acționa, de a 
ne implica în fapte cu caracter concret, de a descoperi ce este bucurie și ce este 
tristețe, de a vedea care sunt intențiile omului atunci când ne iese în cale sau când 
ne lansează o solicitare. Rămâne de văzut abia începând cu ziua următoare dacă 
acestea nu sunt utile, de perspectivă sau importante. 

La modul concret a doua zi a săptămânii ne aduce ușurință în a investiga o 
problemă, preocupări față de bani sau față de ceea ce am putea cumpăra cu bani 
sau cât de departe putem ajunge cu valoarea pe care aceștia o reprezintă. Este 
posibil ca la nivelul săptămânii, într-un context mai larg, gândurile și acțiunile 
acestei zile să pară foarte mici. Aceste detalii pot fi însă de o importanță majoră. 
Asta înseamnă că mâine vom vedea mai clar. 

Prin urmare, 7 aprilie este o zi de deschidere către ceea ce ni s-a părut 
până acum interesant și folositor. Dacă acordăm acestor elemente mai multă 
atenție nu înseamnă că ele sunt și de perspectivă, nu înseamnă că valoarea lor se 
poate aplica la o scară mai largă sau pe o perioadă mare de timp. Dacă este sau nu 
așa, rămâne de văzut în ziua următoare, când Jupiter își va reveni la mersul direct 
pe un fond astral destul de intens și de puternic. 

Acum, ni se permite să ne ocupăm de lucruri mici, de detalii, să numărăm 
banii, problemele, gândurile rele sau prietenii care au făcut față de noi gesturi 
remarcabile. Ceea ce până acum a fost încredere, acum se transformă în 
certitudine, iar ceea ce până acum a reprezentat un interes devine proiect de viitor. 
Indicat ar fi să fim puțin reținuți sau înțelepți ori măcar să le privim pe acestea cu 
măsura pentru că nu știm încă dacă acestea au sau nu perspectivă în timp ori dacă 
sunt cu adevărat importante. Din ceea ce vedem sau aplicăm astăzi știm că ele au 
fost importante până acum și este bine să ne limităm în această schemă a 
observației, înțelegerii. Dacă le ducem mai departe împotriva a ceea ce le este 
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destinat să facă arată o doză prea mare de încăpățânare sau poate chiar ignoranță. 
Aceste evenimente transpuse pe corpul fizic ar putea să slăbească ceea ce reprezintă 
structura de rezistență. Din punct de vedere medical, aceasta este dată de sistemul 
osos, încheieturi, ligamente, iar din punct de vedere social de recunoașterea sau 
acceptarea muncii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu transforma un eveniment 
banal în pericol. Dacă acestuia îi este destinat să se oprească, să-l abandonăm 
pentru că în mod sigur forțele care se autoreglează, cele care sunt specifice unui 
cadru mult mai larg decât cel în care activăm, spre exemplu cel sociale sau poate cel 
universal, știu mult mai bine ce trebuie să pună în loc. Puterea nu se sporește prin 
forță sau abuzul forței. 

 
Miercuri, 8 aprilie 

Miercuri  8- 4-2015  1:50    Mars (Tau) Squ (Leo) Juno 

Miercuri  8- 4-2015  3:05 Mercury (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Miercuri  8- 4-2015  8:05    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Miercuri  8- 4-2015 15:18 Mercury (Ari) Con (Ari) Uranus 

Miercuri  8- 4-2015 16:26    Luna(Sag) Con [Sag] Saturn 

Miercuri  8- 4-2015 18:26    Luna(Sag) Tri (Leo) Juno 

Miercuri  8- 4-2015 19:56 Jupiter <Leo> S/D 
 

Criza relațiilor este pusă pe lipsa banilor. Originalitatea cere fonduri 
suplimentare care nu există. Se vinde o parte a destinului pentru a se reuși. Viața 
se schimbă prin intervenție în forță. Seriozitatea nu este apreciată. Mulțumirile 
afective întunecă judecata. Gradul de stabilitate ridică mari semne de întrebare 
față de maturitatea individului. Se spun prea multe despre ceilalți. Se ascund 
multe despre sine. Se consideră că stagnarea este o dovadă de înțelepciune. Prin 
stagnare soluțiile vin de la sine însă perpetuarea în stagnare transformă totul în 
obstacol. 

 
8 aprilie ne va vorbi despre curaj. Avem ocazia în această zi să vedem că 

această forță a vieții are multiple înfățișări și prin implicarea individului și pe baza 
experienței personale curajul poate avea multiple modalități prin care să ducă la 
îndeplinire un deziderat ori să dea sens vieții unui individ. Prin relația proastă a lui 
Marte cu Junon se ascund valori despre sine, se dă unei greșeli o interpretare 
eronată sau se exagerează o criză a relațiilor ce până acum a fost pusa pe lipsa 
banilor sau pe neputința de a construi un patrimoniu la nivelul așteptărilor. 

Pe lângă această criză de identitate, pentru că Mercur se află într-o relație 
negativă cu Pluton, aspirația la o viață mai bună vine printr-un comerț înțeles 
prost, printr-o schimbare a preocupărilor, a obiectului de lucru sau a destinației 
unui obiect. Prin acest unghi prost se va pune la îndoială seriozitatea, gradul de 
stabilitate și puterea unui individ. 

Asta înseamnă că noaptea de marți spre miercuri aduce multe încercări 
legate de idei despre care credem că le primim prin inspirație. Prin ceea ce ni se 
întâmplă astăzi vom vedea că inspirația are o altă destinație. Cu alte cuvinte, prima 
parte a zilei ne arată că suntem ajutați, în timp ce elementele pe care le punem pe 
seama inspirației sunt de fapt sugestii venite din partea celorlalți ori idei proprii. 
Până în a doua parte a zilei, când Mercur și Uranus se vor afla într-o conjuncție și 
nu foarte departe de momentul în care Jupiter își revine la mersul direct, vom 
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vedea în ce constă adevărata inspirație. Prin aceasta putem să facem în mare viteză 
o retrospectivă a zilelor anterioare, se vede mult mai clar rolul pe care un individ 
din preajmă l-a primit, să înțelegem cât de utile au fost recomandările sale ori 
ajutorul pe care l-a oferit. Este posibil ca acest tip de judecată, văzut mult mai clar 
în prima parte a zilei, să fie în contradicție cu ceea ce am crezut până acum că a fost 
inspirația. Nu se poate stabili în această prezentare cu caracter general dacă 
primele valori sunt corecte și valorile din a doua parte a zilei sunt incorect. Se poate 
stabili însă că în prima parte a zilei intervine o confuzie, ce nu va putea să 
depășească impresia reală asupra unor evenimente sau persoane, iar în a doua 
parte a zilei ne vom preocupa mai mult de latura reală, adevărată și utilă a 
evenimentelor sau persoanelor din preajmă. 

La modul concret ceea ce se consumă în a doua parte a zilei vine în primul 
rând pe linia informației. Apoi această informație, ce se va transforma gradat în 
evenimente, îi va îndemna pe oameni să-și scrie frumos unii altora, să-și transmită 
gânduri, impresii, să se integreze unii în viețile celorlalți, să fie deschiși curajoși și 
puternici pentru a putea evita cu adevărat direcțiile periculoase pe care le vedem 
mult mai clar în această săptămână. 

Însă complicațiile acestei zile nu țin loc de cald. Gradul de stabilitate ridică 
acum mari semne de întrebare față de maturitatea individului. Nu putem gândi că 
dacă am făcut față evenimentelor acestei zile înseamnă că am atins un anumit 
nivel. Momentul prezent și elementele cu care ne confruntăm în această săptămână 
sunt mai curând de identificare, de stabilire sau de observație. Adevăratele 
evenimente vor veni începând cu săptămâna următoare și este posibil ca multe 
dintre ele să se bazeze pe ceea ce am văzut, înțeles și decis acum. Momentul 8 
aprilie, când Jupiter își revine la mersul direct, poate însemna și ipostaza în care se 
recunoaște o greșeală, în care se stabilește gradul de vinovăție într-o faptă făcută pe 
ascuns sau despre care multă lume nu a aflat până acum. Prin ceea ce ni se 
întâmplă astăzi se poate considera că stagnarea este o dovadă de înțelepciune 
deoarece prin stagnare soluțiile vin de la sine și transformarea nu mai este văzută 
ca un obstacol. Acest lucru se aplică, nu la modul general, ci doar acum, astăzi și în 
această săptămână. 

De asemenea, revenirea lui Jupiter la mersul direct poate însemna și 
momentul adevărului pentru cei care l-au ascuns până acum sau au considerat că 
persoanele din jur nu sunt demne sa afle mai multe lucruri despre sine sau să ducă 
povara unor informații pe care acum nu le înțeleg. Indiferent de direcția spre care 
se îndreaptă aceste informații faptul că se schimbă motivația, pentru foarte mulți 
aprilie înseamnă granița între un trecut apăsător și un viitor încărcat de mai multă 
speranță. Este adevărat, acest moment de graniță vine cu o nouă tentație, mai ales 
că, încă de dimineață, Luna a  trecut în zodia Săgetător și în a doua parte a zilei s-a 
aflat în conjuncție cu Saturn, ceea ce-i va îndemna pe oameni să vorbească prea 
ușor despre ceilalți ori despre problemele pe care le au cei din jur și mai puțin 
despre sine. Teama că împărtășind un secret personal ar putea să ne ducă spre o 
altă constrângere poate însă transforma speranța într-un viitor luminos în grija față 
de ziua de mâine. 

Prin urmare, 8 aprilie înseamnă întâlnirea cu o criză care are rădăcini 
adânci în gândire și, din neatenție, ar putea să ducă la reinventarea unor probleme 
care nu sunt specifice acestuia și care vin din interior. În această zi gradul de 
stabilitate ridică mari semne de întrebare și persoana care va reuși să se mențină pe 
o linie a echilibrului sau stabilității va știi că stagnarea este cea mai bună soluție. 
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Astfel, urmărind procesele care se desfășoară, va înțelege cum a greșit în ultimele 
luni și prin ce mijloace i-a făcut pe ceilalți să sufere. 8 aprilie este ziua în care 
suntem invitați să anulăm un obstacol, să nu exagerăm în privința vieții și să fim 
puternici. Știm însă că, în contextul anului 2015, elementele astrale ale zilei de față 
nu aduc succesul de la sine, ci, dimpotrivă, acolo unde se urmărește reeditarea unei 
crize doar pentru a da o replică, a abuza de un avantaj de moment, stagnarea ce 
reprezintă pentru alții o ipostază de înțelepciune, se transformă pentru cei vicleni 
într-un obstacol și mai mare. Vor vedea, începând cu săptămâna viitoare, cât este 
de ridicol să se folosească de lucruri de genul acesta așa cum o fac acum. 

Ceea ce va face această zi celebră vine și din faptul că în prima parte vom 
avea impresia (în cazul multora ea va fi falsă) că atunci când am dat dovadă de 
seriozitate, rigiditate, încăpățânare, duritate am fost inspirați să facem acest lucru 
considerând că ne-am apărat. Vom vedea în a doua parte a zilei că lucrurile nu sunt 
așa și că acele nemulțumiri care au alimentat starea de opoziție față de grup au 
produs și întunecarea minții. Poate din această cauză aprofundarea în această zi 
reușește să îi împartă pe oameni în două categorii, cei care iubesc prea mult 
trecutul și obiceiurile pe care le-ai cultivat în ultimele luni, iar, de partea cealaltă, 
categoria oamenilor care să privească simplu și cu înțelepciune către ceea ce au de 
făcut de acum încolo. Nu putem știi dacă abordarea trecutului în forma aceasta este 
o greșeală, la fel cum nu putem ști dacă a privi în mod special despre viitor 
constituie soluția momentului. Probabil, ca de multe ori de la începutul anului, 
adevărul se află undeva la mijloc.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de ambele direcții. 
Faptul că intrăm într-o nouă etapă nu înseamnă că ceea ce-am făcut până acum 
trebuie anulat. Există un marcaj puternic pe Coada Dragonului, deci ceea ce vedem 
astăzi are statutul de sinteză deci este de o mare importanță. În egală măsură, nu 
tot ceea ce am traversat în ultimele luni a fost important. Conștiința, intuiția sau 
acest joc al puterii care ne duce spre interior sau ne întoarce către lumina 
exterioară are darul de a ne spune ce este important acum și ce nu. 

 
Joi, 9 aprilie 

Joi  9- 4-2015  0:37    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

Joi  9- 4-2015  2:28    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Joi  9- 4-2015  7:45    Luna(Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Joi  9- 4-2015 11:42    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Joi  9- 4-2015 15:13    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 

Joi  9- 4-2015 19:37    Luna(Sag) Tri (Ari) Mercury 

Joi  9- 4-2015 20:02    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 

Joi  9- 4-2015 20:39     Sun (Ari) Tri (Sag) Moon 
 

Se discută despre un proiect nou. Viziune schimbată asupra viitorului. 
Regretul înlocuiește teamă. Sunt folosite cu îndrăzneală valorile celorlalți. 
Valorile personale sunt conservate. Se ridică o interdicție. Raporturile sociale se 
limpezesc și se mai relaxează. Bunăstarea devine o problemă de acumulare. 
Limitările personale sunt puse în exemplele cele mai puternice. Se greșește un 
tratament. Surprizele devin elemente de divertisment. 

 
În această zi Luna nu se mai află în conjuncție cu Saturn, nici măcar în 

fereastra acestui unghi aparte, însă reușește să ridice un alt unghi negativ de 
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această dată cu Neptun și, ca o consecință a poziționării sale pe mijlocul zodiei 
Săgetător, va avea de împlinit și un unghi negativ cu Lilith. Acest raport straniu, pe 
de o parte, dat de relația negativă cu Neptun cu Lilith, iar de partea cealaltă de 
relația pozitivă pe care o are în configurația numită Aripi de pasăre la care participă 
Pluton, conjuncția de pe zodia Berbec și Lilith, putem stabili că ziua de 9 aprilie 
este dedicată discuțiilor. De această dată raporturile sociale se mai limpezesc și, 
dacă privim toata această ecuație astrală prin careul în T pe semne mutabile între 
Lilith, Lună și Neptun, atunci înțelegem că limitările pe care le vedem astăzi sunt 
mult mai importante decât rezultatele pozitive la care am putea ajunge prin 
comunicare, schimb de experiență sau ajutor necondiționat. Dacă privim realitatea 
momentului prin Aripile de pasăre, înțelegem că surprizele au rol tonic asupra 
vieții și că îndrăzneala nu reprezintă o dovadă de tupeu sau lipsă de bun-simț, ci 
curajul de a ridica o interdicție sau de a depăși o limită. 

De această dată Jupiter nu mai intervine negativ asupra ecuației astrale, deci 
surprizele pot fi ușor înțelese și rezultatul lor ne va mulțumi. Ceea ce se va întâmpla 
în ziua de 9 aprilie prefigurează, împreună cu conjuncția Soarelui cu Mercur de 
mâine, un alt eveniment important al acestei săptămâni care va avea un efect 
interesant asupra întregii luni aprilie, de pe 11 aprilie încolo. Este vorba despre 
intrarea planetei Venus în Gemeni. Așadar, astăzi ne preocupăm de lucruri inutile, 
de valori mici, de ceea ce ne umple mintea, ne domină spectrul percepțiilor și ne 
întoarce pe calea cea bună. Cei care sunt căliți vor lucra astăzi prin Aripile de 
pasăre. Cei imaturi se vor bloca pe defecte de caracter  sau pe aspirații deșarte 
(careu in T mutabil). În timp ce prima categorie reușește să utilizeze cu folos 
timpul, modificarea programului de lucru, oboseala sau alte obstacole pentru a 
arăta că pot mai mult și că problemele exterioare nu le modifică nici gândirea, nici 
puterea și nici bunătatea, a doua categorie va transforma ziua de 9 aprilie într-o 
mare dramă. 

La modul concret, valorile acestei zile caută să așeze interesul individului 
deasupra a ceea ce s-a întâmplat până acum în ultimele 10 zile. Din nou, pentru că 
Jupiter este acum în mers direct nu mai există teamă de justiție și nici grija că 
poate un moment de neatenție ar putea să întoarcă toată această situație și să o 
transforme din noroc în ghinion. Există multă voință, prea multă ambiție și prin 
această dorință și prin această determinare descoperim faptul că Luna se implică, 
împreună cu Jupiter și conjuncția de pe zodia Berbec, într-o piramidă de foc. 
Gândim foarte repede și în avantaj propriu, răstălmăcim adevărul și acolo unde 
mesajul nu este înțeles corect ne comportăm ca și cum nu ne interesează sau nu ne 
atinge duritatea sa. Acesta este un teatru care va fi cu atât mai vizibil cu cât 
raporturile sociale sunt mai încordate. 

Prin urmare, 9 aprilie ne îndeamnă să calculăm altfel șansa de reușită, să 
punem în cumpănă dacă ceea ce am acumulat până acum este util, folositor sau 
necesar și să considerăm că merităm mai mult. Pe baza acestei idei unii s-ar putea 
să și obțină, pentru că există multă determinare, multă voință, dar și posibilitatea 
ca intuiția să lucreze foarte bine, iar surprizele să nu fie răstălmăcite. În egală 
măsură, există și o condiționare care este cu atât mai dură și mai încrâncenată cu 
cât frica este mai puternică. Înțelegem de aici că încercările cele mai mari ale 
acestei zile vin acolo unde frica este mai puternică sau unde experiența de viață este 
mai redusă. Este posibil ca această frică și, implicit, consecințele ei să afecteze 
bunăstarea sau chiar integritatea patrimoniului. Tensiunea și durerile vor fi atât de 
mari încât dacă individul a pornit pe această cale nu va conștientiza ce pierde, nu se 
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va simți acum deposedat de energie, de liniște, de bunuri, ci va vedea mai clar 
lucrul acesta începând cu săptămâna următoare, când numai bine Jupiter își 
stabilizează deplasarea directă, iar Venus se află deja în zodia Gemeni. Săptămâna 
viitoare informațiile vor circula mai liber în ceea ce privește investigarea pierderilor 
de acum. Atunci ar putea să înțeleagă și să vadă mai bine unde au greșit acum. 

Dar aspectul cel mai delicat al acestei zile va veni din faptul că oamenii vor fi 
convinși că indiferent dacă fac bine sau rău este cea mai bună alegere pentru ei. Cu 
alte cuvinte, momentul acesta nu susține nici judecata și nici discernământul, ceea 
ce se va dovedi un rău destul de mare pentru o persoană implicată într-un proces 
de cercetare spirituală. Dacă această condiție este abordată cu maximă seriozitate și 
nu este îndeplinită, atunci ziua de 9 aprilie devine reprezentativă la capitolul 
conservarea valorilor personale. Prin această conservare oamenii primesc mai 
multă putere, poate mai departe și tot ceea ce constată sau acumulează va fi folosit 
pentru susținerea propriei persoane, dar și pentru consolidarea grupului de 
apartenență. Iată cum din nou avem ocazia să judecăm lucrurile și cu puțină 
înțelepciune, cu puțină bunăvoința să ajungem în punctul în care să nu mai 
confundăm îndrăzneala, tupeul cu curajul sau toleranța cu supușenia. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne deschide către binele pe 
care celălalt se teme să-l facă. Procedând în felul acesta devenim mult mai flexibili 
și mai toleranți, iar partenerii de dialog mai puternici și mai determinați să 
pornească pe o cale a binelui. 

 
Vineri, 10 aprilie 

Vineri 10- 4-2015  6:58     Sun (Ari) Con (Ari) Mercury 

Vineri 10- 4-2015 15:43    Luna(Sag) --> Capricorn 
 

Inteligența este evaluată prin performanță. Gândul cel rău are o putere 
teribilă. Jumătățile de măsură desconsideră valorile. Investiția cea mare cere 
schimbarea direcțiilor celorlalți. Pământul fuge de sub picioare. Se ridică o 
greutate doar dacă există auditoriu. Victoria este semn de eficiență. După plată și 
răsplată. 

 
În această zi, când Luna se află încă în zodia Săgetător, adică într-un alt 

semn de foc se produce un eveniment astral foarte interesant. Conjuncția Soarelui 
cu Mercur este întotdeauna de bun augur și folositoare pentru exprimarea 
creativității, pentru comunicare, pentru a obține performanță în domeniul ales sau 
pentru a promova valori personale. În egală măsură, această întâlnire reprezintă o 
investiție pentru o realizare viitoare și împlinirea acestei realizări depinde foarte 
mult de calitatea morală a persoanei în cauză ori de simțul său practic. Pentru că 
zodia Berbec excelează la capitolul spirit practic, orientare în această lume 
mercantilă, greutățile despre care conjuncția Soarelui cu Mercur ne va vorbi astăzi 
vor fi în consonanță cu o frământare mai veche. Nu trebuie să uităm că suntem în 
săptămâna adâncimilor în gândire și a direcțiilor periculoase, iar această conjuncție 
nu face notă discordantă. Astfel, astăzi nu vom iubi jumătățile de măsură, iar 
valorile care nu se exprimă pe sine la un nivel înalt, ceea ce nu este clar, prezentat 
în mod vizibil și evident va fi dat la o parte sau amânat, dacă este vorba despre un 
demers. În egală măsură, întâlnirea celor două corpuri cerești pe zodia Berbec le 
vorbește oamenilor și despre nevoia de competiție. Astăzi oamenii se iau la 
întrecere vorbind altfel, comportându-se altfel și arătând, în special în prima parte 
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a zilei, că pot depăși anumite bariere, pot să facă o impresie buna dacă sunt 
recompensați pe măsură. Întâlnirea celor două corpuri cerești pe zodia Berbec 
foarte aproape de poziția lui Uranus și cumulând toată această puternică 
determinare cu tranzitul planetelor Marte și Venus prin zodia Taur transforma 
această ambiție sau determinare în nevoia de a obține un câștig substanțial. 

Practic, toată această devenire, toată această explozie de forță și determinare 
are la bază nevoia de a obține o victorie. Victoria este astăzi un semn de eficiență și 
ea va fi atinsă doar dacă va exista o plată pe măsură. 

În a doua parte a zilei, când Luna va trece în zodia Capricorn, motivațiile 
pentru victorie se preschimbă în altceva. Vrem victorie pentru că știm ce impact va 
avea asupra celorlalți. Succesul adversarului nu reprezintă un semn de bucurie și 
din această cauză vom fi motivați astăzi să obținem succesul înaintea adversarului. 
Motivațiile acestea care au în spate sau la bază orgolii rănite transformă realizările 
intervalului pe care îl analizăm din adâncime în gândire în direcții periculoase. Așa 
cum știm din prezentarea generală aplicată acestei săptămâni ori din mesajele 
inserate în analizele fiecărei zile, că cele două direcții nu merg împreuna, ci se 
completează ori încearcă să se impună una celeilalte după cum este experiența 
individului și după cum este orientat. Desigur, nu trebuie să ne așteptăm că, dacă 
astăzi Soarele și Mercur se întâlnesc într-o conjuncție pe zodia Berbec și, în prima 
jumătate a zilei, Luna trimite către acest punct un trigon, toate greutățile se 
preschimbă și pentru un preț bun reușim să recuperăm timpul pe care l-am pierdut 
de la începutul anului și până acum. Nu, acest lucru nu este posibil. Totuși, 
întâlnirea celor două corpuri cerești pe zodia Berbec arată o putere concentrată, 
abilitatea de a ne mobiliza pentru a face o impresie bună, însă această impresie nu 
depășește contextul limitat al karmei individului, adică dacă acesta și-a propus ca 
succesul său să fie dedicat ambiției nu putem să ne așteptăm ca aceste gânduri să se 
preschimbe dintr-odată și omul să devină un exemplu la capitolul nonviolență. 
Unghiul de acum se referă la ambiție și voință și mai puțin la calitatea pe care 
acestea trebuie să le aibă. 

Prin urmare, conjuncția Soarelui cu Mercur din această zi ne îndeamnă să 
fim puternici însă nu ne ajută să fim și buni. Cei care-și folosesc această energie 
astrală pentru a fi mai buni decât au fost până acum vor vedea că efectele vin în 
cascadă și că au motive de bucurie. În egală măsură, nu se pot aștepta ca aceste 
bucurii să fie de durată. Unghiurile care se consumă în această zi fac trimitere către 
o greutate aparte pe care trebuie s-o compensăm ori pe care trebuie să o lăsăm în 
urmă. Nu se știe dacă nu cumva a lăsa în urmă o greutate înseamnă chiar a uita de 
ea, la fel cum nu se știe dacă nu cumva a ne preocupa de ceea ce până acum acuzam 
sau consideram că este superficial nu poate deveni chiar un element specific zilei de 
10 aprilie. Și aceasta poate produce efecte remarcabile dacă nu este făcută cu 
intenția de a da o replică, de a agresat adversarul sau de a-l umili. Restul, veselia 
sau aerul distrat, folosite ca mijloace împotriva unui adversar, reprezintă astăzi 
greutăți teribile legate de picioare care îl trag pe cel în cauză către adâncimi 
obositoare. Va conștientiza că nu râde ca să demonstreze ceva adversarului, ci râde 
împotriva sa și, procedând așa, se transformă într-o făptură penibilă. 

Totuși pentru că se accentuează printr-un unghi consumat la grad perfect pe 
zodia Berbec, vibrațiile acestui semn pot vorbi despre competiție, despre o 
întrecere sau despre o victorie la care ajungem ca o consecință a unei munci 
abordată cu seriozitate și ambiție de la începutul anului și până acum. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu demonstra astăzi nimic 
celui pe care dorim să îl pedepsim sau să-l învingem. Ambiția de acum nu ne ajută 
să vedem dacă forța la care apelăm este profundă, superioară sau dispusă să 
accepte o moralitate sănătoasă. Forța de acum cere victorie cu atât mai mult cu cât 
simte că aceasta reprezintă un preț. 

 
Sâmbătă, 11 aprilie 

Sambata 11- 4-2015  5:32    Luna(Cap) Tri (Tau) Mars 

Sambata 11- 4-2015  7:33    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 

Sambata 11- 4-2015  9:00    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Sambata 11- 4-2015 18:28   Venus (Tau) --> Gemini 

Sambata 11- 4-2015 18:30    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Sambata 11- 4-2015 19:29    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 

Sambata 11- 4-2015 21:39    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
 

Este desconsiderată o schemă a valorilor. Se constată că deciziile 
anterioare sărăcesc. Respectul față de oameni ține loc de cald. Se ignoră o 
problemă personală. Distracția înlocuiește responsabilitatea. Ceea ce este 
fierbinte este și plăcut. Se fuge de o problemă personală. Apare teama că 
problemele celorlalți ar putea fi preluate prin transfer. Rigiditatea este combătută 
cu asprime. Valorile importante sunt desconsiderate ori privite cu sarcasm. 

 
Mulți vor avea impresia că acțiunile deliberate ale acestei zile se răspândesc 

asupra evenimentelor din această perioadă ca o rețea teribilă. Trecerea planetei 
Venus în zodia Gemeni înseamnă, în primul rând, bipolaritate sau trecerea de la 
seriozitate la frumusețe, de la muncă la eficiență, de la interiorizare la exprimare. 
Pentru mulți această modificare astrală poate însemna renunțarea la o formă de 
rigiditate care ar fi putut să semene la un moment dat cu încrâncenarea sau 
asprimea. Valorile promovate prin această trecerea planetei Venus în Gemeni sunt 
legate în primul rând de deschidere, comunicare, exprimarea la un nivel superior, 
mult mai elegant și mai eficient în așa fel încât creația să devină mai eficientă, mai 
atractivă, chiar dacă asta înseamnă și mai puțin stabilă sau profundă. Deși în cele 
mai multe din cazuri această poziție arată că interesul oamenilor se modifică, 
devenit mai puțin serioși, munca pe care o au de făcut și mai mult interesați de 
comunicare, vorbire și schimb de experiență, în această săptămână în care 
adâncime în gândire este foarte importantă trecerea planetei Venus în zodia 
Gemeni arată că, deși suntem conștienți că munca trebuie să meargă mai departe, 
alegem varianta cea mai ușoară sau că renunțăm în cea mai mare parte la o sarcină, 
la un program de lucru sau la seriozitate, iar efectul este lesne de observat: teama 
că problemele se vor înmulți ni se va cuibări in suflet. Asta înseamnă că o mare 
parte dintre problemele acestei perioade nu vor mai fi considerate esențiale, nu li se 
va mai acorda acestora importanța cuvenită, ci vor fi desconsiderate cu sarcasm. 
Este posibil ca Venus să nu fie direct răspunzătoare de această amploare. Luna se 
află într-o relație proastă cu Axa Dragonului și sentimentul de respect față de 
oameni, cultivat constant de la începutul săptămânii, se transformă în acuzații 
nefondate sau în dovada faptului că reușita personală nu a putut fi atinsă din cauza 
celorlalți. Astăzi Luna, în a doua parte a zilei, după ce Venus va trece în Gemeni, se 
va afla într-o conjuncție cu Pluton. De asemenea, se va afla și într-o relație bună cu 
Lilith și într-o relație proastă cu Uranus. Dacă ar fi sa aprofundăm adică să ținem 
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cont de direcțiile speciale ale acestei săptămâni, am înțelege că, de fapt, eliberarea 
de o povară, înclinația către distracție, jovialitatea, comunicarea sau drumurile 
devin acum importante pentru oamenii și-au dori să li se ușureze povara. Povara 
există, o citim din relațiile pe care Luna o are cu Axa Dragonului, cu Pluton și cu 
Uranus, deci ne sunt foarte cunoscute pentru că am mai trecut prin situații de genul 
acesta, poate chiar mai des decât am fi tentați să ne amintim acum. Aceste 
probleme cu care ne întâlnim periodic și pe care nu putem să le rezolvăm ne 
deformează și înclinația delicată spre distracții de moment. Vom ajunge în timp, 
dacă nu judecăm corect ceea ce ni se întâmplă acum, să considerăm că destinderea 
și relaxarea de acum sau libertatea pe care ne-am oferit-o în pofida programului ce 
trebuie respectat strict sau a sarcinilor ce trebuie duse până la capăt, vor reprezenta 
cauza tuturor relelor. Sarcasmul din viitor își va avea, așadar, rădăcina în sarcasmul 
de astăzi. Unii vor considera că este loc de puțină ironie și vor pierde din vedere că 
acum, în această săptămână, această mică ironie nu reprezintă o reacție de 
moment, ci pur și simplu o direcție periculoasă. 

Prin urmare, 11 aprilie ne îndeamnă să ne considerăm norocoși, puternici 
și foarte flexibil, înzestrați cu un simț aparte, cu o vocație aparte în așa fel încât 
problemele de acum să fie rezolvate urgent. Unii le rezolvă pentru că sunt cu 
adevărat înzestrați, alții, imitând această măiestrie, le aruncă pur și simplu prin 
casă, le ascund pe după mobilă și spun că au făcut curat. 

11 aprilie este o zi care ne îndeamnă la practică, dar nu să ignorăm problema 
personală, nu să uităm de ea sau să o înlocuim cu un mare gol, ci să-i spunem că a 
sosit momentul să se oprească. Am mai văzut de-a lungul acestei săptămâni că a 
pune stop pe anumite acțiuni reprezintă o alegere minunată. Astăzi, în anumite 
situații, nu în general, a opri acele acțiuni care înseamnă un program istovitor sau 
efort pe care omul nu-l mai poate susține fără o pauză, poate deveni cea mai bună 
soluție a momentului. 

Trecerea planetei Venus din domiciliu într-un semn care o face mult prea 
flexibilă și prea versatilă, poate aduce o ușurința aparte în a intercepta un mesaj. 
Poate, dată fiind greutatea și duritatea experiențelor de care Luna ne aduce aminte 
acum prin unghiurile rele pe care le împlinește, aceste mesaje sunt prea dure sau 
încărcate de o altă formă de răspundere.  

Mesajul sintetic al trecerii planetei Venus în zodia Gemeni arată în primul 
rând trecerea de la rigiditate la flexibilitate. Știm însă că Venus în zodia Taur nu 
înseamnă neapărat rigiditate, ci mai curând respect față de valorile care sunt 
așezate deja într-o anumită ordine pe care nimeni nu o mai poate schimba. Se 
întâmplă ca această ordine să fie marcată de un spirit estetic aparte, de frumos și 
armonie. Puțini sunt însă cei care pe duritatea relației proaste dintre Lună și Axa 
Dragonului sau dintre Lună și Uranus să vadă ordinea și precizia din jur ca fiind 
expresia unei armonii pe care trebuie să o respecte. Aceste unghiuri negative 
îndeamnă spre revoltă și va rezista acestei tentații doar cel care a mai făcut acest 
lucru până acum. Asta înseamnă că interceptarea acestui mesaj s-ar putea să ne 
pună la grea încercare simțul răspunderii sau seriozitatea. Pentru că ni se va părea 
interesant, am fi tentați să-l spunem fără barieră, tuturor sau cui nu trebuie. 

Tocmai de aceea, recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti 
astăzi că nu este indicat să ne pierdem respectul și bunătatea în suferință sau în 
bucurie. A avea respect în bucurie și tristețe, în suferință și prosperitate înseamnă a 
fi un om profund. 
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Duminică, 12 aprilie 
Duminica 12- 4-2015  2:11    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 12- 4-2015  6:40     Sun (Ari) Squ (Cap) Luna(Half Moon) 

Duminica 12- 4-2015 11:10    Luna(Cap) Squ (Ari) Mercury 

Duminica 12- 4-2015 20:22    Mars (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 12- 4-2015 20:41    Luna(Cap) --> Aquarius 

Duminica 12- 4-2015 23:07    Luna(Aqu) Tri (Gem) Venus 
 

Sunt rememorate sentimente plăcute. Ceea ce este plăcut repara greșelile 
anterioare. Prietenia este apreciată mai mult. Este combătut doar elementul 
incompatibil. Speranța de viață a norocului crește. Declarații incendiare. Se cere 
cu forța recunoașterea unor valori personale. Creativitatea este balsamul 
universal. Inspirație. Viziune de ansamblu. Problemele sociale duc la 
aprofundarea vieții spirituale. 

 
Prin ceea ce ni se va întâmpla în această zi vom avea impresia că multe din 

problemele personale s-au mai rezolvat. Relația bună a lui Marte cu Neptun arată 
că preocupările de acum sunt în contrast cu ceea ce am traversat în celelalte zile ale 
acestei săptămâni. Acum sunt rememorate sentimente plăcute, ne va face plăcere 
să ne gândim când ne-am simțit bine, când am depășit un obstacol, când am fost 
învingători sau când am primit un cadou frumos. 

În egală măsură, întâlnirea lui Marte cu Neptun poate arăta și un interes față 
de celebritate. Din nefericire, celebritatea acum, cea care este întreținută de Neptun 
de pe zodia Pești, este alimentată de teama de eșec sau de teama că nu vom putea 
să ne evidențiem prin preocupările pe care le iubim cel mai mult sau pe care le 
avem în acest moment în centrul atenției.  

Așadar, ultima zi a săptămânii ne aduce o problemă de autoritate. Nu este 
vorba doar de autoritate ca forță socială, ci ca atitudine a individului în fața unor 
probleme. Procedând în felul acesta ar putea să le sugereze celorlalți, atât verbal cât 
și nonverbal că nu are viziune sau că viziunea sa nu este înțeleasă de ceilalți. Deci 
când toate lucrurile par în regulă ideile exprimate ori ținta pe care aceste idei o au, 
răstălmăcesc mesajul și îi duce pe oamenii în criză. Iată cum din dorința de a 
interveni mai mult, de a cere mai mult sau de a primi mai mult oamenii ajung să se 
lupte între ei, să se compromită sau să arate celorlalți că au în continuare tulburări 
pe care nu și le-au rezolvat. Ne referim aici la tulburări în sensul de boală, cât 
neapărat ca stare sufletească, angoasă un simptom înțeles greșit sau poate chiar o 
banală stare de nervi. Pentru că suntem în săptămâna adâncimilor în gândire și a 
direcțiilor periculoase ceea ce ni se întâmplă astăzi, așa cum am văzut și în zilele 
anterioare, nu reprezintă reacții de moment, ci direcții. Deci o banală stare de nervi 
ar putea să genereze probleme sociale cu un profund substrat spiritual sau moral. 

Luna va părăsi în seara acestei zile zodia Capricorn, semnul exilului său, și va 
intra în Vărsător arătându-se prietenă cu planeta Venus care, de curând, a intrat în 
zodia Gemeni. Așadar, cea mai mare parte a zilei va fi marcată de intenția de a 
spune lucruri grave, dure cu scopul de a repara sau de a clarifica ori de-a face 
mediul în care trăim mai favorabil pentru noi sau mai simplu. Această intenție de a 
modela mediul ambiant generează un val de nemulțumiri sau chiar suferință 
celorlalți care sunt și ei integrați în acest joc. Un sfat, o recomandare o declarație 
sau o dezvăluire nu va întări prietenia pentru că binele pe care-l construiește nu se 
adresează nevoilor celorlalți, ci doar nevoilor persoanei în cauză. Asta se înțelege 
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prin mesajul prezentat în sinteza acestei zile și care spune că se cere cu forța 
recunoașterea unor valori personale. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne pune la încercare puterea de a 
empatiza și sinceritatea sentimentelor. Este adevărat, astăzi creativitatea este un 
balsam universal pentru că ea se bazează mult pe inspirație și pe dorința de a face 
lumea un loc mai bun pentru toți. Din nefericire, mijloacele la care se apelează nu 
sunt cele mai bune și de aceea orice dorință de a transforma după bunul plac 
mediul ambiant provoacă în jur valuri de nemulțumire sau de tristețe. 

Așadar, vorbim despre o zi dominată de reacții emoționale, de atitudini 
bruște sau de folosirea energiei într-un scop egoist. Legăturile acestui moment sunt 
însă trainice doar dacă ele sunt în consonanță cu un concept personal, cu o 
ideologie, cu un crez la care individul a aderat. Viziune de ansamblu este foarte 
importantă pentru ca această ideologie să poată fi pusă în aplicare însă asta se va 
întâmpla doar în cazul celor care nu confunda ideile revoluționare cu abandonul 
moralității. 

Succesul acestei zile va depinde foarte mult de modul cum oamenii aleg să-și 
folosească voința. Nu trebuie să uităm că în ultima zi a săptămânii se împlinește și 
faza de Ultimul Pătrar și multe din problemele ultimelor săptămâni ne sunt acum 
mai clare, însă în aspectul lor dur și aspru. Dacă selectăm informațiile ce ne vin ca 
recomandări sau prin inspirație pe baza a ceea ce ne amintim că a fost dur în 
ultimele trei săptămâni nu vom ajunge la un rezultat bun. Vom avea nevoie să 
înțelegem corect aceste probleme sociale pentru că numai procedând așa vom 
ajunge să aprofundăm domeniul care ne preocupă sau chiar viața spirituală în 
ansamblu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ridica deasupra 
condiționării lor de acum. Conform acestor unghiuri atât bucuriile cât și tristețile 
sunt expresii ale unor acțiuni săvârșite prin impunere. Dacă alegem să ne 
construim astăzi propriile bucurii vom reuși să ne ținem departe de ceea ce 
înseamnă direcții periculoase și să dăm un sens nou adâncimii în gândire, nu așa 
cum suntem constrânși să procedăm. Libertatea folosită în sensul acesta este de-a 
dreptul spectaculoasă, iar efectele sunt miraculoase. 
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13-19 aprilie 2015 este săptămâna succesului și a deschiderilor spre 
vindecare. O parte din evenimentele astrale ale acestei săptămâni nu au nimic ieșit 
din comun, pentru că se produc periodic, cum este Luna nouă din 18 aprilie, cea 
care apare o dată la patru săptămâni sau intrarea lui Mercur în zodia Taur care 
apare odată pe an. Există însă un aspect important care nu se produce prea des - 
trigonul Pluton-Lilith. Pentru că lucrurile sunt diversificate, direcțiile spre care 
suntem orientați explorează cunoașterea personală sau dorința de a descoperi care 
sunt elementele definitorii ale vieții personale ori în a stabili ce instrumente 
folosim pentru redobândirea stării de confort. Din această cauză evenimentele 
acestei săptămâni nu vor pendula în jurul trigonului Pluton-Lilith. Asta înseamnă 
că intervalul de șapte zile pe care îl analizăm are darul de a scoate în evidență 
elemente mici, cauze aparent banale ori ignorate în trecut ce pot acum beneficia de 
o atenție sporită și, în consecință, de soluții aparte. 

Este posibil ca în această săptămână să răscolim relațiile vechi, să fim 
tulburați de conflictele care s-au consumat cu un an sau poate cu doi în urmă și 
primul impuls să fie acela de a reacționa la fel ca și cum intervalul dintre cele două 
episoade este foarte scurt. Săptămâna pe care o analizăm ne va aminti astfel de boli 
fizice, de boli spirituale sau de dureri ale sufletului ce nu pot fi vindecate fără 
iubire. De-a lungul acestei săptămâni vom vedea că iubirea are multiple înfățișări 
și, de asemenea, diverse mijloacele prin care a fost agresată pentru a ne debarasa 
de ea. 

La modul comun, săptămâna 13-19 aprilie 2015 vine cu un salut la adresa 
celor care pot să facă mai mult, au vrut să facă mai mult, dar nu au avut până acum 
ajutorul necesar. Dacă primele două zile pot fi considerate zile de acomodare, din 
15 aprilie, când Mercur se află deja în zodia Taur, multe din idei, aspirații sau 
promisiuni se concretizează în evenimente. Este adevărat, această săptămână este 
un interval mult prea mic pentru ca aspirațiile ample, cele care, spre exemplu, fac 
trimitere la relația dintre Pluton și Lilith, să se împlinească. De altfel nici nu este 
important dacă acestea se împlinesc sau nu, cât de important este ca în procesul de 
rememorare să nu apelăm la aceeași modalitate de reacție. Indiferent ce argument 
folosim, indiferent ce mijloc utilizăm, important este ca rezultatul să fie altul. Nu 
avem nevoie sa ajungem la aceeași concluzie ca în trecut pentru că am văzut unde 
ne poate duce. 

Apoi, în ziua de 17 aprilie Pluton va intra în mers retrograd până pe 25 
septembrie. Acest interval de aproximativ cinci luni de zile urmărește explorarea 
unui secret, la început timid, apoi cu mare îndrăzneală, în așa fel încât momentul 
concluziilor să fie eliberator. Acum nu putem știi în ce mod se va concretiza acest 
moment eliberator. Nici nu este important pentru că la momentul potrivit îl vom 
analiza și pe acesta. În această săptămână avem nevoie să lucrăm, să fim activi, să 
ne deschidem sufletul către ceea ce este bun, să fim încrezători că dacă ne 
reîntâlnim din nou cu episoade pe care le-am mai cunoscut și altădată înseamnă că 
ni se oferă din nou ocazia să ne eliberăm de aceste reziduuri. Evenimentul în sine 
poate deveni un obiect de colecție în vitrina personală, iar reacțiile, cele care 
generează energie sau care o consumă inutil, au nevoie acum de o preschimbare. 

Planul săptămânii încununează toate direcțiile cu un sens aparte. În preajma 
zilei de 19 aprilie ne reamintim de iubire, de înțelepciune, de oameni care ne-au 
încurajat să simțim frumos sau de ființe care ne arată prin fapte, prin sacrificiul lor 
cât de mult ne iubesc. Dacă până acum absența iubirii sau anumite mânii pe care 
le-am alimentat au dominat spectrul percepțiilor direcțiile acestei săptămâni vor fi 
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tulburătoare sau ambigue. O parte dintre cei care au fost orientați în felul acesta 
vor spune la finalul săptămânii că nu au înțeles nimic, că săptămâna a trecut fără să 
facă ceva anume, că au pierdut timpul, că nu s-au putut mobiliza deși ar fi putut sau 
ar fi trebuit. Răspunsul trebuie căutat în adâncul sufletului, acolo unde și-au ascuns 
cu bună știință sau din teamă adevăratele sentimente. Cei care le lasă la suprafață, 
care iubesc deși nu spun lucrul acesta adică acei care arată că pot trăi pe un alt plan 
vor avea zile pline, încărcate de motive de succes sau chiar de succes, dar și de 
motive de vindecare sau chiar de vindecare. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti că omul 
este un explorator. Atunci când se împotrivește explorării, nu neapărat fizice, 
emoționale, ci chiar explorării spirituale adică se împotrivește dezvoltării sale, 
ființa sa se separă de universul din care face parte și trăiește în autonomie. 
Autonomia este întreținută de câte rezerve avem și vom vedea că în această 
săptămână, prin implicarea în forță a planetei Pluton, rezervele cer să fie reînnoite 
sau suplimentate. În această parte a universului explorarea pornește de la iubire. 

 
Luni, 13 aprilie 

Luni 13- 4-2015  3:56    Luna(Aqu) Sex [Sag] Saturn 

Luni 13- 4-2015  7:24    Luna(Aqu) Opp (Leo) Juno 

Luni 13- 4-2015 12:38    Luna(Aqu) Squ (Tau) Mars 

Luni 13- 4-2015 12:54    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 

Luni 13- 4-2015 18:11    Luna(Aqu) Opp (Leo) Jupiter 
 

Ridicarea unei interdicții creează probleme noi. Destăinuirile nu ajută. 
Crizele se rotesc în jurul informațiilor incomplete. Soluțiile vin prin abordarea 
îndrăzneață a problemelor foarte vechi. Ghinion prin cuvânt. Vorbă spusă aiurea. 
Pierderi materiale cauzate de reavoință. Risipa se numește astăzi investiție. 
Dificultăți de limbaj. 

 
Începem săptămâna succesului și a deschiderilor către vindecare prin 

abordarea unei probleme cunoscute dintr-o altă perspectivă. Pentru cei mai mulți, 
această nouă abordare poate însemna o provocare menită să ne ducă spre soluții 
neobișnuite. Chiar din noaptea de duminică spre luni, Luna se va afla într-o relație 
bună cu Saturn, arătând că suntem suficient de maturi și înțelepți să valorificăm 
experiențele timpului așa cum trebuie. Apoi, dimineața acestei zile ne va arăta că 
una este aspirația și alta este realitatea. 

Asta înseamnă că raporturile sociale, evadarea din prezent și întoarcerea 
către o zonă încărcată de experiențe, nu neapărat prin concentrarea lor într-un 
interval de timp foarte scurt, cât prin faptul că ni s-a permis să le vedem așa cum se 
desfășoară, reprezintă o mare provocare care vine spre noi cu un disconfort, cu un 
ghinion, în special prin intermediul cuvântului, frazei, semanticii, apoi prin 
intermediul unor rezultate ce sunt mai curând analizate de adversari, de dușmani 
decât de cei care vor să ne ajute cu adevărat. Această zi ne răscolește acele amintiri 
pe care nu am dorit să le împărtășim celor mulți și care ies acum la lumină pentru a 
ne construi o altă imagine. În primul rând, ceea ce ni se întâmplă și care are statut 
de situație pe care nu o dorim, dar pe care nici nu o putem opri, vizează frica de 
schimbare. Prin toate aceste situații înțelegem că nu insuccesul a fost obstacolul, ci 
ceea ce am crezut că reprezintă el. Astfel, ne reamintim păreri proaste pe care ni le-
am format despre oameni, pierderi materiale pe care le-am comportat pentru că am 
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fost prea deschiși, onești sau superficiali. În cele din urmă, descoperim că, de multe 
ori, în situațiile negative pe care ni le amintim acum, am dat dovadă de limbaj 
sărăcăcios, carență de informație sau chiar goluri de înțelegere sau cultură. 

Asta înseamnă că ceea ce descoperim în această zi ne învață unde am greșit, 
care au fost alegerile proaste pe care le-am făcut și cât de tare i-am disprețuit sau i-
am urât pe cei pe care am dorit în mod special să ni-i ținem aproape. Acest cerc 
vicios arată că în depozitul memoriei au fost așezate nu doar aceste întâmplări 
nefericite, ci și soluțiile lor. 

Mulți vor avea impresia că dacă investesc în oameni, în sentimente, dacă se 
preocupă să cumpere sau să vândă ceea ce nu are încă un preț, ghinionul îi va ocoli. 
De aceea, mulți vor avea impresia că dacă li se permite să facă acest lucru, adică să 
pretindă sau să revendice totul după bunul plac, înseamnă că ceea ce vor primi 
chiar îi va împlini. Din nefericire, cu cât vor explora mai mult aceste lucruri, cu atât 
vor observa că se adâncesc și mai mult în aceeași atitudine, că își răscolesc acea 
parte emoțională care are nevoie acum de vindecare. Pe principiul "În calul în care 
trage în acela se lovește mai tare" prima zi a acestei săptămâni ne pune în postura 
de a folosi aceleași mijloace de exprimare, aceleași atitudini care, în trecut, ne-au 
dus către greșeală. Cu alte cuvinte, vindecarea pe care o acordăm în această zi ne 
îndeamnă să ne întoarcem către trecut pentru a conștientiza, în primul rând, ceea 
ce am greșit și abia apoi pentru a rezista tentației de a nu mai face la fel. 

Prin urmare, 13 aprilie înseamnă o confruntare cu sine, cu mijloacele la 
care am apelat pentru a face uz de forță, pentru a ne lua un bun despre care am 
crezut în trecut că ne va fi de mare trebuință într-o reușită socială. Acum, în acest 
moment de retrospectivă, conștientizăm că, la vremea aceea, am gândit greșit și 
fapta a fost, de asemenea, eronată. Rămâne însă viu argumentul, acela care ne-a 
spus ce este bine și ce este rău din ceea ce am trăit atunci. Dacă nu vom reuși să 
rezistăm tentației de a acorda acestui argument credibilitate, atunci unghiurile 
acestei zile ne vor duce în fața unor episoade similare sau ne vor aduce din trecut 
acele întâmplări pentru a le retrăi. 

Relația bună pe care Luna o are acum cu Axa Dragonului și care ne permite 
să beneficiem de această mediere a destinului arată că, dacă dorim sa aflăm acest 
lucru, dispunem acum de suportul afectiv necesar pentru a înțelege ce ni s-a-
ntâmplat la începutul acestui an sau la finalul anului anterior. O parte din 
evenimentele pe care le rememorăm vor fi plăcute, dar, pentru a vedea care este 
statutul lor obiectiv, va trebui să ne raportăm la contextul în care s-au produs ori la 
beneficiile ori la reacțiile care le produc pe zona publică. Asta nu înseamnă că 
trebuie să ținem cont de părerile tuturor celor din jur. Putem să ținem cont de ceea 
ce ni se spune doar dacă acest mesaj vine din intenții bune, nu din intrigă sau 
acuzații nefondate. Oricât de benefică este direcția acestei săptămâni, ea nu va 
putea susține și nici transforma într-o energie superioară (cel puțin nu, pentru un 
om comun) toată această tensiune. Întâlnirea cu această formă de agresivitate 
disimulată este menținută de Luna neagră care în continuare este activă pe cerul 
astral al acestei perioade. Legătura sa negativă cu Neptun aduce dificultăți de 
limbaj, pierderi materiale de care ne amintim prea mult acum și care au darul de a 
ne întoarce de pe calea cea bună sau de a ne îndemna să răstălmăcim ceea ce ne-ar 
fi pe viitor foarte util. Chiar dacă astăzi suntem împotriva unor recomandări sau 
împotriva unor oameni, chiar dacă nu ne convine sau spunem prea ușor NU, să 
avem încredere că dacă ceea ce ne incită nu vine din reavoință ori din invidie, oricât 
de multă suferință ar provoca, generează un rezultat bun. 



Săptămâna 13 – 19 aprilie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 9 aprilie 2015, ora 7:10 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi deschiși față de redefinire. 
Astăzi s-ar putea să fie nevoie să redefinim multe din ideile pe care le-am folosit în 
trecut și despre care considerăm că sunt deja sedimentate. Fiind deschiși către 
acest mod de a relaționa cu destinul, cu lecțiile de viață oferim garanție maturității, 
element absolut necesar evoluției. 

 
Marți, 14 aprilie 

Marti 14- 4-2015  1:22    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Marti 14- 4-2015 13:28     Sun (Ari) Sex (Aqu) Moon 

Marti 14- 4-2015 22:43    Luna(Aqu) Sex (Ari) Mercury 

Marti 14- 4-2015 23:11    Luna(Aqu) --> Pisces 
 

Inteligența este apreciată prin rezultate. Confort psihoafectiv. Se găsește un 
argument mai bun și se dorește o comunicare rapidă. Adevărul nu va fi aflat 
acum pentru că se ascunde dincolo de aparențe. Beneficiu ce vine din plăcerea de 
a vorbi, iar plăcerea aceasta ne duce la desconsiderarea unor valori esențiale. 

 
În această ultimă zi de Vărsător (Luna în Vărsător) lucrurile se așază după o 

altă ordine. În mod sigur, dacă mesajul astral al acestei zile ne sugerează că în cea 
mai mare parte lucrurile sunt benefice, înseamnă că atât cel mai puțin pregătit, cât 
și cel care are o disponibilitate mai mare în a lucra cu energia, au obținut în ziua 
anterioară rezultate importante. Pe baza acestor rezultate se va desfășura întreaga 
ecuație astrală a zilei de 14 aprilie. Astăzi inteligența va fi apreciată după rezultate 
pentru că acum contează mult valorile esențiale, comunicarea se realizează mult 
mai ușor și ceea ce în ziua anterioară sau în momentul spre care s-a îndreptat 
energia zilei anterioare, adică începutul acestui an sau sfârșitul anului anterior a 
constituit un obstacol acum reprezintă o experiență pe care o putem transforma în 
informație și așeza într-o vitrină. Cele trei unghiuri pozitive la care participă Luna 
în această zi, atât cel cu Uranus, cât și cele pe care le realizează cu Soarele și 
respectiv Mercur, încurajează comunicarea liberă și cu exprimarea fără interdicții. 
Nu înseamnă că dacă am obținut un rezultat important în ziua anterioară neapărat 
astăzi vom merge mai departe. Ziua de 14 aprilie este o zi în care savurăm 
rezultatele anterioare, ne bucurăm de ele și se pare că nimic nu ne va sta în cale 
pentru a le considera de bază în ceea ce vom face în următoarele luni. 

Nu este cazul însă să mergem atât departe cu aceste concluzii. Tot ceea ce 
folosim în această existență fizică este împrumutat, ne este dăruit, oferit pentru a 
învăța să fim creatori. Însăși evoluția ființei umane de la stadii limitat la stadiul 
nelimitat este o invitație la a crea. Nu poți crea ceva remarcabil dacă ești mic. Când 
ești mic vei crea după măsura pe care o ai. A tinde către un nivel superior înseamnă 
a răspunde invitației emoționante pe care divinitatea o lansează ființelor răspândite 
peste tot în Creație în a se comporta după scopul pentru care au fost create. Dacă 
am fost creați după chipul și asemănarea Sa în mod sigur ni s-a impregnat și 
această nevoie de întregire.  

Succesul despre care ne vorbește ziua de 14 aprilie vizează în primul rând 
nevoia de mai bine. La această nevoie de mai bine vor ajunge însă doar persoanele 
care au un exercițiu în această direcție, însă toți oamenii se vor bucura de ceea ce 
au câștigat, de ceea ce au obținut. Mai mult vor face cei care sunt mai mari, maturi 
sau puternici, însă asta nu-i va împiedica pe cei mici să trăiască la fel de intens 
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bucuria de a fi, avea, putea, chiar dacă rezultatele nu vor putea fi comparate cu ale 
celorlalți. 

Acest lucru este susținut din punct de vedere astral de faptul că cea mai mare 
parte a zilei de 14 aprilie va fi dominată de tranzitul planetei Mercur pe ultimul 
grad al zodiei Berbec. Victoriile despre care vom vorbi astăzi sunt făclii care ard o 
zi, se exprimă doar în prezent, fără a avea garanția că vor fi în continuare active 
doar pentru că astăzi le vedem în desfășurare. Cu alte cuvinte, ziua de 14 aprilie ne 
ajută doar să vedem care ne sunt resursele, care este energia de bază și ce anume 
am pus la baza acestor flăcări de se ridică atât de sus și sunt atât de frumoase. 

Este posibil ca unii să conștientizeze că la baza acestei exprimări au pus o 
mânie, o stare de nervi, o contracție sau condiții pentru că ultimul grad al zodiei 
Berbec ne vorbește despre rezultate obținute în modul acesta. Totuși, ultimul grad 
al zodiei Berbec nu întoarce din drum caracterul benefic al unghiurilor acestei zile, 
ci le da acestora doar o notă particulară. Momentul acesta al adevărului ar putea să 
nu fie cunoscute de cei din preajmă. Persoana în cauză va știi că dacă acum poate să 
zâmbească înseamnă că ajunge aici pentru că a creat un contrast, a cunoscut 
durerea, deziluzia și acum se poate bucura de ceea ce în trecut i-a provocat 
suferință. În felul acesta, putem merge în profunzimea acestor unghiuri aparent 
banale și să descoperim că mare achiziție a acestei zile nu este ceea ce pare la prima 
vedere, adică de a coborî nivelul și de a ne mulțumi cu puțin, ci de a înțelege că în 
trecut am lansat pretenții nerealiste, am fost prea mândri, prea aroganți sau poate 
am greșit cultivând o atitudine neconformă cu realitatea. Visul acela s-a spulberat 
și fiecare a învățat ceea ce trebuia să învețe după cât i-a fost puterea și 
disponibilitatea. În aceeași proporție reușește astăzi să se bucure. Evident, nu 
înseamnă că bucuria de acum va face pui, ci doar că ea există și în realitate și nu 
poate fi trecută cu vederea. 

Prin urmare, 14 aprilie ne vorbește despre instrument. Descoperim acum 
ce instrumente am folosit în trecut atunci când am cerut succesul sau atunci când 
am considerat că, luptând împotriva unui adversar, împotriva bolii sau împotriva 
sărăciei ne deschidem multiple drumuri către vindecare. Acele instrumente sunt 
acum investigate din nou ori abordate cu aceeași atitudine. Pentru că de la 
momentul când le-am mai folosit și până acum am mai acumulat câteva experiențe, 
am văzut ce fel sunt oamenii, colaboratori sau care este energia pe care o folosim, 
înțelegem că sunt elemente de care trebuie să ne bucurăm în toată această ecuație. 
Altădată nu am gândit așa. Acum părem mai înțelepți și pentru că în anumite zone 
ale demersurilor, poate chiar referitor la anumite evenimente în ansamblu, am fost 
în viciu acum arătăm că avem puterea să privim cu înțelepciune în trecut. Este 
adevărat, pentru că Luna se împrietenește astăzi cu Mercur, unii vor vorbi frumos 
despre ceea ce nu le-a plăcut altădată, dorind să scoată în evidență cât de mult 
înțeleg. Este, de altfel, o modă a zilelor noastre în care un practicant al științelor 
oculte să se laude cu modul în care interacționează, cum folosește energia și cât de 
multe principii aplică într-o secundă. Viața cere să fie trăită așa cum ne-a fost 
dăruită, iar ceea ce ne aparține ar trebui să o înnobileze. Noi suntem florile care au 
nevoie din când în când de câte o vază. Nu suntem nici pământul, nici apa și nici 
seva. Suntem floarea în ansamblu și cine pierde din vedere acest lucru ar putea 
astăzi să pățească așa cum ne spune vechiul dicton "Nu vede pădurea din cauza 
copacilor ". 

Oricât de benefică este această zi, pentru că este activ ultimul grad al zodiei 
Berbec prin intermediul lui Mercur, unii oameni vor putea să descopere în 
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informațiile celorlalți sau chiar în propriile informații pe care și le reorganizează 
într-un discurs, lucruri cu care nu vor putea niciodată să se împace. Momentul 
acesta de conștientizare este profund și are nevoie să fie abordat cu multă atenție.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta să ne redefinim 
conceptul de securitate. Ceea ce altădată a însemnat îngrădire acum ar putea fi 
integrat în conceptul de securitate pentru că, din trecut, împreună cu aceste 
reziduuri ne vin și lucruri bune. Dacă suntem puțin atenți nu vom face greșeli și 
ideea de securitate se va împrieteni astăzi cu libertatea fără a afecta integritatea 
persoanei. 

 
Miercuri, 15 aprilie 

Miercuri 15- 4-2015  1:51 Mercury (Ari) --> Taurus 

Miercuri 15- 4-2015  5:49    Luna(Pis) Squ (Gem) Venus 

Miercuri 15- 4-2015  5:57    Luna(Pis) Squ [Sag] Saturn 

Miercuri 15- 4-2015  7:25   Venus (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Miercuri 15- 4-2015 13:49    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

Miercuri 15- 4-2015 17:06    Luna(Pis) Sex (Tau) Mars 
 

Nevoie de stabilitate. Confortul este consolidat prin întreruperea unor 
demersuri active până acum. Nesiguranța este întreținută de minciuni. Adevărul 
ascuns anterior se răzbună printr-o nedreptate. Sensibilitatea nu poate fi 
împărtășită într-un mod inteligibil. Se pune prea multă revoltă în cuvânt. Conflict 
între generații. Efort constructiv în a ridica standardul vieții. Nevoia de confort 
cere acum o orientare. Curaj în a face declarații. 

 
Mercur intră astăzi în zodia Taur și oamenii vor simți mult mai acută nevoia 

de stabilitate, vor avea nevoie de garanții referitoare la faptul că relațiile în care se 
implică sunt stabile și puternice. Din nefericire, unghiurile acestei zile activează 
într-un registru delicat, punând la încercare chiar acele raporturi sociale care până 
acum nu au trecut testul stabilității. Cu alte cuvinte, intrarea lui Mercur în zodia 
Taur se face cu stângul pentru că în această zi Venus și Saturn se află într-o relație 
proastă. Știm încă din săptămânile anterioare, de când planeta Venus a intrat în 
zodia Gemeni, că acest moment a fost privit atunci cu bucurie pentru că reprezintă 
ipostaza în care ne-am eliberat de o greutate pe care nu o puteam duce mai departe 
în forma aceea. De atunci și până acum am tot ținut-o într-o destindere și într-o 
relaxare considerând că în această zonă a emoțiilor nu mai trebuie să facem niciun 
efort, nu mai trebuie să ne preocupăm de profunzime, seriozitate ori stabilitate. 
Acum, când Mercur ne transferă atenția de pe competiție pe stabilitate, realizăm că 
suntem nesiguri pe informațiile pe care le deținem, pe modul cum ne-am construit 
realitatea înconjurătoare ori pe schema de lucru. Seriozitatea la locul de muncă va 
fi astfel pusă la încercare și unii se vor dovedi prea sensibili atunci când le sunt 
criticate rezultatele ori când sunt acuzați de faptul că nu și-au îndeplinit sarcinile 
profesionale. 

Dar Saturn retrograd în Săgetător nu ne vorbește acum doar despre 
responsabilități, ci ne vorbește și despre ceea ce este eligibil, ceea ce este clar ori 
despre depășirea unui obstacol care se întinde pe o mare perioadă de timp, poate 
chiar între generații. Astfel, în ziua de 15 aprilie se poate vorbi despre curaj, despre 
ușurința de a spune lucruri grave tocmai pentru că se știe că acestea rănesc. Pentru 
că Venus acum se află în opoziție cu Saturn, iar Luna în cuadratură cu acesta, mult 
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mai evidente vor fi problemele legate de greșeli săvârșite în public, de cuvinte 
așezate prost în frază ori folosite necuviincios, de absența unui discurs ori despre 
faptul că acesta este cu mult sub nivelul de pregătire al individului ori prea 
superficial din neatenție sau indiferență.  Luna se află acum în zodia Pești, aproape 
de Neptun, cu care va împlini o conjuncție în mijlocul zilei, deci va fi și în fereastra 
opoziției cu Lilith, iar problemele legate de dramă, atitudinea agresivă față de 
propria persoană, afișarea unui aer de superioritate față de cel care s-a dovedit slab, 
superficial sau incult vor fi la fel de importante ca elementele ce vin din poziția 
planetei Venus în Gemeni, cele care sunt acum judecate prea aspru. 

De aceea, astăzi poate apărea un conflict între generații pentru că niciuna 
dintre cele două tabere nu vede propriile probleme, nimeni nu-și conștientizează 
indicațiile, constrângerile sau agresivitatea, ci pune nemulțumirea proprie pe 
seama faptului că din exterior a intervenit un abuz. Știm, am văzut lucrurile acestea 
de multe ori în ultimele luni, că mulți nu vor fi atât de surprinși pe cât vor declara și 
nici atât de înverșunați să obțină un avantaj din această confruntare. Pur și simplu 
nu au în vedere un nou mod de comportare pentru că nu știu că se poate și altfel. 
Asta înseamnă opoziția Venus-Saturn, asta înseamnă să se traverseze un conflict în 
public fără a fi pregătiți și fără a pune degetul pe rană sau aborda problema în 
ansamblu, din toate unghiurile utile. De aceea curajul acestei zile se va orienta mai 
mult către cuvinte, către declarații adică spre a distrage atenția de la ceea ce este 
grav pentru intimitate, pentru propria persoană sau pentru un factor intern. 

La modul comun această opoziție a lui Venus cu Saturn arată și reacții 
întârziate în fața unui eveniment, neputința de a ne încadra în schema de lucru sau 
de a respecta o promisiune. Unii vor depăși aceste momente penibile râzând, 
glumind pe seama lor sau încercând să preschimbe acest penibil prin evidențierea 
unei greșeli mai mari pe care a făcut-o altcineva și de care sunt dispuși acum să 
râdă ori pe care o vor trece intenționat și vădit cu vederea. Nu degeaba zodia 
Gemeni teatralizează atât de ușor, iar acum faptul că trece planeta Venus prin acest 
semn arată că acest mod de rezolvare este privit ca o șansă. Vom vedea chiar de 
mâine, de când Pluton și Luna neagră se vor întâlni într-un trigon perfect, că există 
cale de atac la această bucurie superficială sau la această victorie cu tinichele legate 
de coadă. 

Prin urmare, 15 aprilie trebuie să fie o zi de putere și stabilitate. În multe 
din cazuri este o zi schimbătoare, capricioasă în care multe dintre evenimentele 
trecutului, poate chiar din copilărie sau din ultimii ani, ne invadează și sunt pe 
punctul de a ne dicta spre ce direcție să mergem. Pe baza acestor impresii mulți își 
vor modifica programul de lucru sau pur și simplu nu vor mai face nimic invocând 
faptul că nu le este acceptată munca, nu le este recunoscut efortul pe care-l depun 
și invocă un conflict. 

În egală măsură, 15 aprilie este o zi de inteligență când dăm acestui conflict o 
notă educată, rafinată însă lipsită de conținut. Practic, lipsa conținutului generează 
conflictele acestei zile și cine va dori să consulte aceste previziuni din timp va știi că 
nu mai umplând un gol efortul constructiv de a ridica standardul vieții va fi 
încununat de succes. 15 aprilie este însă și întâlnirea cu o nedreptate pe care 
persoanele mai tinere o primesc din partea celor în vârstă. Desigur, nu toți tinerii 
sunt acum marginalizați sau mustrați de cei care sunt în vârstă și deci care par 
înțelepți. Relația aceasta dintre Venus cea tânără și Saturn cel în vârstă este tradusă 
și prin conflictul dintre experiențele de viață care nu s-au maturizat încă și ceea ce 
credem că este important doar pentru că a fost trăit o perioadă mare de timp. 
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Pentru că suntem în săptămâna succesului și a deschiderilor spre vindecare avem 
ocazia acum să simțim într-un mod aparte retrogradarea lui Saturn, adică faptul că 
fiecare se poate îndoi de aceste experiențe și că, probabil, a trece cu vederea sau a 
uita de aceste griji inventate ale societății de consum putea fi modul în care ni se 
vindecă o boală a sufletului sau ne desprindem de acele concepții eronate care au 
un cuvânt important de spus doar pentru că erau vechi.  

15 aprilie este o zi de confuzie în care lucrurile superficiale și frumoase nu iau 
locul celorlalte, ci doar ziua în care se întâlnesc două forțe contrare. Omul este cel 
care aduce aceste noțiuni în același spațiu și el trebuie să fie principalul beneficiar. 
Așadar, conflictul dintre generații arată că niciuna dintre cele două părți nu dorește 
să umple golul cu ceva esențial care, în plus, să mai aibă și o notă personală. În 
cazul acestora, succesul se transformă practic într-o confirmare a faptului că au 
dreptate pentru că de mult timp fac acest lucru eronat, iar vindecarea va fi amânată 
deși și-o doresc mult. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda stabilitatea cu 
închistarea. Stabilitatea înseamnă liniște. Atunci când în stabilitate nu suntem 
liniștiți înseamnă că fugim de schimbare. Teama de schimbare zdruncină ființa din 
rădăcini și îi oprește accesul la vindecare. 

 
Joi, 16 aprilie 

Joi 16- 4-2015  0:27    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 

Joi 16- 4-2015  0:36    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Joi 16- 4-2015  7:06    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 

Joi 16- 4-2015 21:22   Pluto (Cap) Tri (Vir) Lilith 

Joi 16- 4-2015 23:59    Luna(Pis) --> Aries 
 

Se dă vina pe ceilalți. Minciuna este privită ca un adevăr absolut. Se 
stabilește un tratament pe un diagnostic mai vechi. Patimă. Grijile materiale sunt 
exagerate. Se stabilește un plan de atac. Schema de lucru este schimbată. Puterea 
este construită în jurul unei slăbiciuni. Este sărăcită și mai mult o zonă. Pericol de 
intoxicare. Informațiile sunt sterile. 

 
Luna se află astăzi în ultima zi de Pești și unii vor considera că sunt inspirați, 

că primesc informații, că sunt ajutați doar pentru că au nevoie și vor spune, fără 
nicio rezervă, că pe ei universul îi susține și toate proiectele pe care le au reprezintă 
priorități ale vieții. Această formă de egocentrism îi îndeamnă pe unii să se implice 
în tot felul de schimburi, să riște și să creadă că, în mod obligatoriu, beneficiază de 
o protecție majoră din partea unui factor superior. Astfel, 16 aprilie este ziua în care 
se va împământeni un sentiment puternic, acela care ne va da o durere de cap în 
zilele următoare. Astăzi răstălmăcim încrederea în sine, ne revoltăm împotriva unei 
educații și nu ne interesează locul spre care ne retrăgeam pe vremuri. Această 
încredere în sine transformată în instrument negativ va ridica mari semne de 
întrebare față de sinceritatea individului ori față de bunele sale intenții în proiecte 
care vizează devenirea socială sau reușita. În această săptămână în care intrăm în 
contact cu succesul și în care atingem vindecarea în anumite probleme, maniera în 
care Pluton se va împrieteni cu Lilith va însemna o nouă cale de atac. Succesul care 
vine spre noi în această zi înseamnă explorarea slăbiciunilor celorlalți și 
evidențierea orgoliului prin instrumente nespecifice. Cu alte cuvinte, unii se vor 
lăuda cu modestia lor, vor fi zgârciți și vor spune că sunt calculați, atenți, că nu fac 
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risipă, adică pun în practică recomandarea lui Iisus: "Nu dați cele sfinte câinilor, 
nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în 
picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie pe voi."(Matei, 7:6). 

Mulți vor avea impresia în această zi că slăbiciunile reprezintă cel mai bun 
material de lucru și că acolo unde faptele bune nu sunt măsurate ele trebuie impuse 
cu forța, fără a se ține cont de anumite avertismente. Vulnerabilitatea va fi azi 
desconsiderată și faptele incorecte ale celorlalți ne vor atrage atenția motivând că 
avem de lucru, adică avem de corectat greșelile celorlalți pentru a face lumea un loc 
mai bun de trăit. 

Pe acest fond, în care fiecare se va simți înțelept, apare o modificare 
importantă în relațiile cu ceilalți. Faptul că Luna se află acum pe ultimul sector al 
zodiei Pești arată că există o motivație pentru care ne implicăm în lucruri de genul 
acesta. Din exterior se vede că patima sau grijile materiale exagerate sunt 
adevăratele motive pentru care se procedează în felul acesta. Din interior persoana 
în cauză va considera că are nevoie de mari spații, să se extindă către zone mai 
puțin toxice, curate chiar dacă la acest moment ele sunt sterile sau sărace în 
informații. Astăzi avem nevoie de mobilitate nu doar pe orizontală, ci și pe verticală 
pentru a face față agresiunii pe care o dezvoltăm față de propria persoană. Nu este 
indicat astăzi să ne preocupăm de ceea ce spune celălalt sau de ceea ce încearcă să 
ne convingă că vede. Există un element comun care se regăsește la toți oamenii. 
Această tensiune, această dorință de a-l convinge pe celălalt că nu are dreptate 
transformă o intervenție exterioară într-un factor de agresiune sau într-un 
instrument care ne poate depărta de la ceea ce avem nevoie. 

Principalele elemente astrale ale acestei zile care susțin această idee sunt 
legate de rolul important pe care îl are Lilith. Relația bună Pluton-Lilith și relația 
proastă cu Luna-Lilith arată că marile valori ale gândirii, patrimoniul comun, nu 
persoana care se folosește de el, reprezintă soluția momentului. Cu alte cuvinte, 
ceea ce se întâmplă în planul social, nu ceea ce se interpretează din ceea ce se 
întâmplă, reprezintă balsamul pentru suflet. Judecând după faptul că această 
observație este un element de detaliu, de măiestrie, de care va beneficia o persoană 
matură, capabilă să vadă adevărul de dincolo de minciună, înțelegem că de 
trăsăturile pozitive ale acestei zile nu vor beneficia cu toții. Mulți, în special cei care 
sunt comozi sau mai leneși, se vor opri la primul stadiu, adică vor arăta cu degetul 
și nu vor suporta să fie acuzați sau învinuiți de nimic. Acest balans între binele 
personal și binele care nu este impus din afară, fără discernământ, fără judecată, 
fără toate informațiile, reprezintă marea schema a zilei de 16 aprilie care va domina 
întregul spectru al percepțiilor. Cine se va ridica dincolo de această direcție va face 
acest lucru prin nonviolență. 

Prin urmare, 16 aprilie este o zi în care dăm prea mare importanță 
aspectelor trecătoare ale vieții. Dacă nu suntem atenți ce spunem, ce vorbim, la 
faptul că valorile personale au nevoie de o picătură de mister, de transcendență sau 
de înțelepciune atunci tiparele distructive, acelea care poartă denumirea generică 
de program de autodistrugere, se vor activa și ne vor convinge că aceasta constituie 
singura realitate pe care o trăim. Multe din direcțiile acestei zile vor căuta un 
echivalent în planul social. Vor dori să se exprime prin putere, prin forță, prin 
instrumente care duc la succes fără a ține cont de pagubele pe care le produc. Cel 
care se va orienta spre această direcție își va sărăci puterea personală, dar și 
patrimoniu, depozitele sau experiențele. În loc să se ajute de ele pentru a se ridica 
își oferă argumente în plus pentru a duce mai departe, nu succesul, ci neputința de 
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a-l obține. 16 aprilie ne poate păcăli că, procedând în felul acesta, adică stresându-
ne, îngrijorându-ne sau luptând suntem pe drumul cel bun în atingerea succesului. 
Schema astrală a acestei zile ne vorbește despre faptul că Pluton, cel care 
guvernează în astrologie martorul, cel care coordonează în această perioadă 
patrimoniul și instrumentele care duc la transformarea ideii de acumulare, avuție, 
va avea un cuvânt greu de spus în această problemă personală. Luna se va afla 
acum într-o relație proastă cu Lilith, iar Pluton va media acest raport îndemnându-
l pe individ să gândească pentru binele celorlalți. A face acest lucru astăzi când 
întregul arsenal ne duce în direcția opusă înseamnă a depune un mare efort fără a 
vedea rezultatele imediate. Asta înseamnă să ne construim o putere viabilă, solidă 
în jurul unei slăbiciuni. Cel care va face acest lucru va vedea că planul de atac duce 
mai departe tensiuni pe care nu dorim să le vedem așa cum sunt și pentru 
menținerea cărora consumăm atât de la noi cât și de la ceilalți, timp, energie, 
putere, bani, sănătate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să 
hrănim relațiile bune prin ceea ce s-a dovedit până acum constructiv și bun, prin 
ceea ce ni se spune că reprezintă o relație bună sau prin ceea ce vedem astăzi. Dacă 
tot aducem din trecut valori pentru a le înlocui pe cele prezente, atunci sa ducem de 
acolo lumină, nu durere. 

 
Vineri, 17 aprilie 

Vineri 17- 4-2015  6:29    Luna(Ari) Tri [Sag] Saturn 

Vineri 17- 4-2015  6:56   Pluto <Cap> S/R 

Vineri 17- 4-2015 10:38    Luna(Ari) Sex (Gem) Venus 

Vineri 17- 4-2015 11:25    Luna(Ari) Tri (Leo) Juno 

Vineri 17- 4-2015 14:59Luna(Ari) Opp [Lib]North Node 

Vineri 17- 4-2015 20:30    Luna(Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Vineri 17- 4-2015 22:39   Venus (Gem) Sex (Leo) Juno 
 

Lipsurile devin sancțiuni de viață. Conflictele ajută în clarificarea 
problemelor nerezolvate în ultima perioadă. Se câștigă un drept prin luptă. 
Grupul imită metoda de succes a individului. Un secret este dezvăluit. Moment al 
concluziilor. Se grăbește o rezolvare. Decizii radicale. 

 
Pluton intră azi în mers retrograd și va sta așa până pe 25 septembrie, motiv 

pentru care, în acest interval, valorile materiale vor avea nevoie de o reconfigurare 
sau măcar să fie raportate la alte etaloane. Asta înseamnă că până în toamnă, 
referitor la patrimoniu sau la nevoia de a învăța o lecție importantă de viață, va fi 
nevoie de o ușoară ajustare sau reconfigurare. Prima zi de retrogradare a planetei 
Pluton ne modifică percepția. În primul rând, se va pune problema ca grupul de 
apartenență să nu mai țină cont de durerile individului și să abordeze relațiile care 
se află acum în formă activă dintr-o altă perspectivă. Acum se va pune problema 
credinței sau a schimbării pe care un partener trebuie s-o facă de dragul celuilalt. 
Este adevărat această schimbare este făcută cu teama că nu procedează bine și 
rezolvarea va accentua acum un depozit informațional asupra căruia am lucrat de 
fiecare dată când ne-am întâlnit cu teama de pierdere. 

Acum, când Pluton intră în mers retrograd, Luna trece prin Coada 
Dragonului și ne sunt zdruncinate elementele verticale ale gândirii, atitudinea față 
de moarte sau responsabilitatea față de o persoană din preajmă. În felul acesta, va 
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trebui ca, în privința relaționării, să mergem puțin mai departe decât am fost 
îndemnați în ultima vreme. De aici și tendința de a fi îngrijorați că pierdem ceva 
important împreună cu defectul pe care suntem îndemnați să-l abandonăm. 
Înțelegem că defectele și calitățile sunt fețe ale aceleiași monede, elemente 
definitorii ale unui om care dorește, fie să trăiască mai bine, mai ușor, fie să 
demonstreze celorlalți că este puternic și că se poate descurca de unul singur. 

Concomitent cu intrarea planetei Pluton în mers retrograd se mai consumă 
un eveniment astral care dorește să ascundă invitația la responsabilitate sau 
decență. Este vorba despre sextilul dintre Venus și Junon care atrage în mrejele 
sale și Luna (sextil) construindu-se astfel un triunghi minor ce are planeta Venus ca 
focar. Încercarea omului de a se ascunde din fața acestor responsabilități, de a 
transfera răspunderea pe umerii celorlalți sau de a demonstra că se poate descurca 
de unul singur ascunde acum această invitație la responsabilizare și modul în care 
se formulează acum dă de o altă problemă marcată de întârziere sau insuficiență. 

Iată cum invitația la a explora succesul sau la a întinde mâna și de a ne 
vindeca ne duce în fața unor combinații suficient de profunde pentru ca viața să se 
modifice, atitudinea față de cei din jur să treacă pe un alt nivel, iar demersurile să 
lase impresia că nu au altceva mai bun de făcut decât să exploreze slăbiciunile 
oamenilor nefericiți. În felul acesta, mulți vor avea impresia că succesul acestei 
săptămâni trebuie plătit și prețul cerut nu este deloc accesibil. 

Pentru că este vorba despre un eveniment în care planeta Pluton devine 
personajul principal nu ar trebui să privim episoadele acestea cu teama că nu am 
făcut ceea ce trebuie. Atitudinea martorului arată în egală măsură și acceptarea 
propriei condiții pentru a putea vedea mai departe de ceea ce până acum ne-a 
limitat. În felul acesta, învățăm din experiențele proprii, nu ne lăsăm dominați de 
ceea ce n-am putut depăși, dar și folosim capacitatea de observare și înțelegere nu 
pentru a ne adânci în fragilitatea ființei și a ne lăsa invadați de gânduri nefirești, ci 
de a extrage de acolo un înțeles profund. Retrogradarea lui Pluton lucrează asupra 
acestor elemente care ne îndeamnă să ne ridicăm. Dacă acest lucru nu a fost făcut 
cum trebuie, dacă ne-am ridicat de fiecare dată folosindu-ne de un sistem de 
susținere, de alți oameni sau preluând ideile altora, momentul acesta când Pluton 
intră, până pe 25 septembrie, în mers retrograd, înseamnă începutul unui val de 
probleme. Datoria noastră este să trăim cu speranța că orice lucru pe care l-am 
traversat înnobilează sufletul și să găsim puterea și tăria pentru a ne exprima prin 
bine, de a face fapte bune, de a ne uita în jos către aproapele nostru doar atunci 
când dorim să-i oferim ajutorul pentru a se ridica. În lipsa unei atitudini adecvate 
17 aprilie înseamnă începutul unei perioade de furie, de decepție, de atitudine 
agresivă împotriva societății sau împotriva unor personaje pe care ni s-a fixat 
atenția și despre care credem că sunt obstacole prea mari în calea fericirii. Dacă 
această agresivitate nu există, atunci relația bună dintre Venus și Junon ne 
îndreaptă atenția către a munci în echipă, către a îndrăzni să le vorbim celorlalți 
despre ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul vieții, de a pune la dispoziția 
patrimoniului colectiv ceva din ceea ce am văzut că am înțeles și am trăit. Această 
situație seamănă cu ipostaza în care așternem pe hârtie amintirile, concluziile la 
care am ajuns trecând prin diverse ipostaze că, poate, în viitor, va folosi cuiva. 

Prin urmare, 17 aprilie le vorbește oamenilor despre succes într-un mod cu 
totul special, particular și îi îndeamnă să își redefinească, să-și reformuleze ideea 
de succes sau să vadă dintr-un alt unghi ce fel sunt instrumentele pe care le 
consideră absolut necesare în atingerea succesului. Lucrurile cu care vom lucra 
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astăzi sunt interesante, folositoare însă dacă ne duc, direct sau voalat, către 
agresivitate, particularitatea lor ascunde o reprezentare greșită a vieții, a oamenilor 
sau a divinității. Ceea ce vine spre noi acum este semnul că cel mai mic pas greșit ar 
putea să ne abandoneze într-o zonă periferică a succesului. Adică să vedem 
succesul însă doar la alții. 

Ca o compensare, lucrurile speciale, psihologia comportamentală, excesul 
experiențelor inutile vorbesc oamenilor despre cât de important este, la un moment 
dat, ca acestea să fie lăsate deoparte. Rostul pe care îl avem în această viață, pe 
lângă particularitatea pe care fiecare este invitat să și-l descopere, ne spune că nu 
putem duce în spate grijile acestea, ele sunt prea multe, prea mari sau prea grele ori 
la un moment dat se dovedesc a fi inutile pentru scopul pe care-l avem. Se întâmplă 
ca atunci când intrăm într-o instituție pentru a rezolva o problemă mai mult sau 
mai puțin simplă, nu pentru a soluționa problemele ce țin de toate birourile care 
există acolo sau nu de a rezolva problemele tuturor persoanelor care se află la un 
moment dat acolo. Schimbul respectă puterea fiecăruia, iar puterea fiecăruia 
respectă o ordine a universului care, în obiectivitatea sa, acordă credibilitate atât 
puterii, cât și slăbiciunii și respectă fiecăruia propria motivație. Dacă până acum 
am gustat din slăbiciune Universul ne va respecta dorința de a accesa putere. Dacă 
până acum am trăit prin putere Universul ne respectă dreptul de a ne desprinde de 
ceea ce am dus pe umeri pentru a vedea că slăbiciunea nu este o povară mai mare 
decât greutățile inutile. Tocmai de aceea mediile ezoterice se spune că 
vulnerabilitatea nu este un defect. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa preocupați de ceea ce 
li se pare celorlalți interesant. Pornind de la ceea ce auzim că strălucește în ochii lor 
am putea să descoperim și cum gândesc, și cum simt, și care le sunt temerile sau 
care le sunt puterile. La un moment dat toate acestea așezate într-un corolar ne vor 
învăța mai multe despre oameni decât credem că putem afla în alt mod. 

 
Sâmbătă, 18 aprilie 

Sambata 18- 4-2015  1:04    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 

Sambata 18- 4-2015  3:28    Mars (Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata 18- 4-2015  3:36    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 

Sambata 18- 4-2015 13:58 Mercury (Tau) Squ (Leo) Juno 

Sambata 18- 4-2015 21:57     Sun (Ari) Con (Ari) Luna(New Moon) 
 

Calitatea morală este pusă la îndoială. Forța cuvântului este îndreptată 
împotriva individului. Se finalizează un demers și se inițiază altul pornind de la 
aceiași nevoie de securitate materială. Dependența este un moft sau un element de 
divertisment. Cei mici vor egalitate cu cei mari. Dorința este în conflict cu 
dreptatea. Elementele singulare lasă impresia că sunt mai importante decât cele 
grupate. Erori de judecată. Curajul de a distruge ceea ce se consideră negativ. 
Dispreț față de ceea ce agasează confortul personal. 

 
Un moment cu totul aparte pentru ecuația astrală aferentă acestei săptămâni 

este momentul de Lună nouă ce se împlinește în seara zilei de 18 aprilie. Ajutoarele 
acestui moment (celelalte unghiuri ce se împlinesc acum) nu sunt însă de bun 
augur, ci expresii ale unor frământări despre care, inițial, considerăm că sunt 
resorturi pentru atingerea succesului, însă ele sunt chipuri schimonosite ale 
propriilor demoni. Este vorba despre careul Marte-Jupiter și careul Mercur-Junon. 
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Mulți dintre cei pasionați de astrologie atunci când privesc relația proastă 
dintre Marte și Jupiter se gândesc cu îngrijorare că starea de sănătate le va fi 
afectată prin faptul că atât energia motrică, ambiția sau curajul, elemente ce sunt 
încadrate în domeniul lui Marte, dar și optimismul, aspirația sau obiectivitatea, 
elemente ce sunt acum încadrate în domeniul lui Jupiter, trec printr-o mare criză a 
valorilor și nu se mai pot combina într-un mod armonios sau folositor pentru 
ființele umane. Rezultanta acestei tulburări este durerea. De partea cealaltă, din 
relația proastă pe care Mercur cu Junon descoperim că orice încercare de a clarifica 
un lucru, de a ne consolida poziția într-un grup, într-o firmă sau față de cineva va fi 
sortită eșecului pentru că fiecare om este interesat acum de propriile nevoi atât de 
mult încât nu mai are timp și nici disponibilitate să-l asculte pe celălalt. 

Acesta este cadrul, fundalul, pe care se va manifesta Luna nouă de acum. 
Acestea sunt energiile ce vor striga mai tare pe această faza a Lunii care vor fi 
reproduse în diferite moduri sau medii în următoarele patru săptămâni. Din 
această cauză impactul zilei de 18 aprilie, privit prin prisma devizei generale a 
acestei săptămâni, va arăta că se face o notă discordantă cu ceea ce, cu mare 
greutate, am observat, înțeles sau asimilat în primele zile ale acestei săptămâni. 
Primul lucru care ne va tulbura va veni din faptul că dorința, aceea care se exprimă 
pe sine prin necesitatea construirii unei noi baze, este acum în conflict cu 
dreptatea. De aici pot apărea mai multe probleme atât de atitudine, cât și de faptă, 
de aici survin mai multe motive de ceartă, de conflict sau de dispreț față de ceea ce 
considerăm că nu ne ajută. 

Aceste unghiuri negative, care ascund o invitație la succes sau la depășirea 
unor traumatisme fizice, psihice sau de altă natură, pregătesc terenul pentru ceea 
ce urmează să se consume în ziua următoare când Venus și Neptun, două planete 
care formează un cuplu ce le vorbește oamenilor despre iubirea profundă, evoluție 
prin iertare sau prin căldura inimii, se află într-o relație foarte proastă. 

Cu alte cuvinte această dispunere de forțe ne încurajează să ne susținem 
poziția prin argumente practice și ne reamintește de ideea de sacrificiu, însă astăzi 
ea va fi doar creionată, urmând ca mâine să se transforme în evenimente. 

A creiona ideea de sacrificiu înseamnă a prezenta motivul pentru care o 
persoană ar putea să apeleze la acest set de fapte. Dacă pe vremuri, în antichitate 
sau poate mai recent, într-o altă epocă nu foarte îndepărtată, ideea de sacrificiu 
urmărea exprimarea credinței, a arăta un exemplu sau a prezenta celorlalți un 
model de sentiment, de atitudine sau de curățenie sufletească, în prezent, când 
informații au produs asupra conștiinței colective o transformare vizibilă, ideea de 
sacrificiu are un cu totul și cu totul alt rol. Dacă, pe vremuri, o ființă se sacrifica 
pentru familie, pentru grupul de apartenență, depunând efort fizic, punând la 
dispoziția celorlalți acumulări materiale (a da averea la săraci), pentru că acestea 
erau lipsurile cu care se confrunta oamenii în acele vremuri, acum cel mai mare 
sacrificiu pe care îl poate face o ființă umană este să se preocupe de educația 
celorlalți. Acum educația celorlalți înseamnă a smulge conștiința din prostie, adică 
a-i ajuta pe oameni să se protejeze de falșii profeți, atât cei interiori, cât și cei 
exteriori. În vremurile pe care le trăim, prostia ne contaminează prin “socializare”, 
pasiune pentru shopping, distracție/destrăbălare, interes pentru succes în afaceri, 
ideea obsesivă de carieră etc.. Evident, nu toți cei care trec prin așa ceva sunt loviți 
de această boală a sufletului. Salvarea nu le vine prin interacțiune cu ființe care 
sunt de pe alt tronson, ci printr-o preocupare intensă, dedicată și impecabilă a unei 
ființe minunate implicată într-o mare Lucrare spirituală și care este capabilă să 
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explice, să redefinească toți termenii pe care o ființă rătăcită îi întâlnește în traseul 
său de reîntoarcere. O asemenea ființă nu citește ideile dintr-o carte, ci arată că 
poate înțelege fenomenul vieții cel puțin la nivelul nevoii persoanei căreia trebuie 
să-i acorde asistență. Acest sacrificiu este cel mai mare bine pe care îl poate primi 
cineva acum în vremurile pe care le trăim. 

Evident, fiind un element atât de important va fi râvnit de foarte mulți falși 
profeți, adică ființe care reproduc ideile celorlalți (imitatori), care pot demonstra că 
se pricep la a zăpăci, însă nu practică nimic din ceea ce spun sau, ca un joc de 
cuvinte, practică doar nimicul în care cred. Tocmai de aceea, pentru că valoarea 
acestui sacrificiu este atât de mare încât nu poate fi cunoscută aici în această lume 
decât prin acces la ceea ce se află foarte departe în inima universului, multe făpturi 
penibile imită preocupările minunate ale unei ființe de lumină. 

Toată ecuația astrală a zilei de 18 aprilie se încadrează în această direcție 
informațională care ne învață multe despre munca minunată a unei ființe implicată 
în asemenea sacrificii. Dacă am dori să particularizăm, am afla despre latura 
umană a acestor ființe, despre durerile, furiile, dezamăgirile, limitările sau chiar 
chinurile pe care aceste ființe le traversează. La polul opus, descoperim cât de 
rafinate sau complexe pot fi bucuriile sau plăcerile acestor ființe. Evident, pentru că 
în această prezentare ținem cont de ecuația astrală a acestei zile trebuie să 
specificăm că aceste două extreme nu ne ajută să înțelegem rolul și misiunea 
acestor ființe și nici impactul pe care îl au asupra noastră. Ne ajută să înțelegem 
ceea ce la un moment dat părea de neînțeles. Ne ajută să nu le încadrăm greșit și 
dacă se comportă ca oamenii obișnuiți să avem puterea să facem distincție clară 
între ceea ce este uman și ceea ce nu. 

Prin urmare, 18 aprilie este o zi de acțiune. Nu se poate stabili din această 
prezentare cu caracter general dacă acțiunea se referă cu precădere la segmentul 
personal sau la intervenții din afară. Important este că, indiferent că acționăm noi 
sau că se acționează asupra noastră, la finalul zilei vom fi mulțumiți că suntem mai 
bogați în informații, în obiecte, în patrimoniu sau în experiență de viață. 

Unghiurile negative care se împlinesc astăzi ne învață atât de multe despre 
viață încât am putea să ne fie mai mult decât suficient pentru mult timp de acum 
încolo și să apelăm la aceste învățăminte de fiecare dată când trebuie să gestionăm 
corect conflictele ce ne ies în cale sau erorile de judecată în care am fost implicați. 
Jocul vieții, acela care ne atribuie la un moment dat diferite roluri de victimă sau de 
torționar, de beneficiar al binelui sau de ființă care pierde, gravitează în jurul 
confortului personal. În această ecuație intervine din când în când câte o ființă 
specială care lucrează la un alt nivel și care poate produce celui rătăcit o 
transformare spectaculoasă. 

Înțelepții din vechime foloseau pentru aceste ființe diferite denumiri. Nici nu 
contează cum au fost denumite cândva (vrăjitori, maeștri, îngeri, profeți) nu 
contează nici că acum sunt denumite ființe de lumină, ci contează să fim atenți la 
acțiunile în care se implică, la faptele lor, la ceea ce doresc să ne spună, să ne 
transmită sau să modifice. Este posibil ca o parte din informațiile cu care intrăm în 
contact astăzi să amplifice acest dispreț față de persoana care ne agasează confortul 
personal. Indicat ar fi să ne gândim dacă nu cumva acest confort personal este o 
mare pierdere de vreme, dacă nu cumva acesta, pe viitor, s-ar putea transforma, nu 
într-o piatră așezată la temelia unui mare edificiu, ci într-o piatră de care să ne 
împiedicăm sau pe care să nu o putem depăși. 
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18 aprilie le vorbește oamenilor și despre suferință, și despre întârziere sau 
despre modele pe care și le-au însușit pentru a justifica neputința pe care au 
traversat-o la un moment dat atunci când experiențele de viață aveau nevoie de o 
sinteză. Din această cauză această abordare a zilei de 18 aprilie face trimitere și la 
dependență, la ceea ce considerăm că este necesar și obligatoriu să primim. Această 
dependență este legată și de ideea de putere, de vanitate sau de lăcomie. Prin 
intermediul acestei confuzii psiho-comportamentale cei mici vor dori astăzi 
egalitate cu cei mari fără să-și pună problema dacă este oportun să se întâmple așa 
ceva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui, în pofida 
direcțiilor generale ale acestei zile, să descoperim frumosul, rafinamentul, 
profunzimea în orice element cu care interacționăm. Dacă în această atitudine de 
respect față de valorile universului punem și o picătură de curaj chiar putem vorbi 
despre succes și despre deschidere către vindecare. Altfel, am putea vorbi despre 
acestea doar când ne referim la alții. 

 
Duminică, 19 aprilie 

Duminica 19- 4-2015  0:31    Luna(Ari) --> Taurus 

Duminica 19- 4-2015 10:14 Mercury (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 19- 4-2015 12:53    Luna(Tau) Squ (Leo) Juno 

Duminica 19- 4-2015 13:29   Venus (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Duminica 19- 4-2015 15:24 Luna(Tau)Sex (Pis) Neptune 

Duminica 19- 4-2015 16:14Luna(Tau)Con(Tau)Mercury 

Duminica 19- 4-2015 16:19   Venus (Gem) Tri [Lib] North Node 

Duminica 19- 4-2015 21:32 Luna(Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica 19- 4-2015 23:39   Luna(Tau) Con (Tau) Mars 
 

Sunt respinse sfaturile bune. Demersurile pozitive sunt condiționate de 
creativitate. Mare putere de convingere. Discernământul este ignorat. Este 
respectat doar înțeleptul din aceeași categorie. Conflict între nivele. Marile centre 
de putere pierd un element minor care va schimba balanța puterii. Se dorește 
transformarea elementelor incomode. Binele este scăpat printre degete. Scânteia 
de înțelegere este privită cu luciditate. 

 
Relațiile interesante pe care Venus le dezvoltă astăzi cu Neptun și cu Axa 

Dragonului scot în evidență evenimente sociale care, până acum, au activat într-un 
plan secund sau care au fost atât de incomode încât marea masa de oameni nu a 
dorit să știe despre ele. Ceea ce se întâmplă în această zi devine, atât în această 
perioadă, în luna aprilie, dar și în lunile următoare, scânteia de înțelegere care ne 
va duce, spre finalul acestui an al secretelor dezvăluite, către aflarea unor adevăruri 
foarte importante. Vom vedea la finalul acestui an în ce direcție ori în ce domeniu 
se concretizează această dezvăluire. Ne vom aminti atunci că procesul de 
descoperire sau de dezvăluire a început acum. 

Totuși, preocuparea principală în această zile va fi în consonanță cu 
directivele generale ale acestei săptămâni. Pentru ca astăzi Venus se află într-o 
relație proastă cu Neptun, evenimentele vieții vor fi digerate mai greu ori vor fi 
analizate doar prin caracterul lor negativ. Discernământul va fi ignorat, iar puterea 
de convingere va fi utilizată pentru a clarifica dificultăți ale momentului care, în 
anumite cazuri, s-ar putea să nu fie nici măcar importante. Faptul că Micul Benefic 
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(Venus) se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului, însă nu poate media 
tendința Nodurilor, dar se află într-o relație negativă cu octava sa superioară, 
valorile care vor fi vehiculate acum se adresează și centrelor de putere care, 
preocupate de propria stabilitate, după cum am văzut în zilele anterioare prin 
direcțiile analizate, pierd din vedere un element minor și acesta, gradat, se va 
transforma într-un alt întreg ce va pune în dificultate următoarele centre de putere. 
Cu toate că Mercur îi îndeamnă pe oameni să-și cultive inspirația și să se bucure de 
prieteni, colaboratori, colegi de serviciu sau de bunurile pe care le au în jur pentru a 
elimina dificultățile prezente, ultima zi a acestei săptămâni va fi dominată de o 
neliniște legată de planul material sau de faptul că anumite probleme care s-au 
consumat în săptămâna anterioară ori la începutul acestei săptămâni ne-au 
tulburat gândurile atât de mult încât nu mai putem judeca obiectiv. 

Relația proastă dintre Venus și Neptun arată, la modul general, absența 
iubirii ori o iubire încercată, chinuită, ținută departe de ceea ce ar trebui să 
împlinească. Știm de multe ori că esența iubirii ar putea să genereze afecțiuni legate 
de sistemul circulator, de inima sau atunci când ea se argumentează poate afecta 
glandele cu secreție internă (criticism), ficatul (mânie) sau rinichi (frica). 
Transformată în furie sau în agresivitate, absența iubirii are astăzi rol călăuzitor 
pentru cei care doresc să se armonizeze cu mediul de proveniență sau să-și ducă o 
viață liniștită și fără probleme. Dintre toate aceste indicații, momentul acesta de 
final al săptămânii se adresează în special energiilor ficatului și sistemului 
circulator venos. Dacă în cazul energiilor ficatului multe din disfuncții sunt bazate 
pe mândrie, importanță de sine sau agresivitate, acestea puse, prin argument, pe o 
furie menținută mult timp, sistemul circulator face referire acum la ceea ce 
organismul nu poate elimina. Cu alte cuvinte, absența iubirii ne construiește acum 
un argument cât se poate de inutil și anume că nu putem merge mai departe, nu ne 
putem descurca sau nu putem să ne facem un rost în viață decât dacă trăim într-o 
încordare permanentă. Vedem de aici că nu absența iubirii este problema cea mai 
importantă, ci ceea ce facem noi pornind de aici. Un om simplu, care nu se 
complică și nu-i învinuiește pe ceilalți pentru problemele sale, observă că absența 
iubirii este un gol pe care va dori să-l umple. De partea cealaltă, oamenii care au 
ajuns să se pedepsească singuri privându-se de iubire, se autodevorează, își 
construiesc un cerc vicios în care absența iubirii să fie argumentată prin tot ceea ce 
duce spre mânie, spre furie, iar furia, pentru a împlini acest cerc vicios, să devină 
un mare obstacol în a redescoperi iubirea pierdută. 

Cerul astral al acestei zile nu-i acuză pe oameni pentru lucrurile pe care nu 
reușesc să le obțină acum. Ipostaza aceasta îi ajută să conștientizeze că sunt privați 
de iubire pentru că le-a fost frică să trăiască în modul în care au fost invitați. Prea 
puțini însă refuză conștient și direct iubirea. Cei mai mulți o schimonosesc în 
raționamente absurde (“suntem compatibili”, „îmi place cum gândește”, „are bani”, 
„vorbește frumos”, „împărțim aceeași pasiune” etc.). Astfel, emoțiile create devin o 
piedică și, în egală măsură, o presiune artificială, pentru că raționamentul acesta 
este doar un reper inițial, doar poarta unei locuințe, nu locuința în sine. Este de la 
sine înțeles că persoana în cauză va simți, înaintea tuturor, absurditatea menținerii 
acestor raționamente ca argumente solide în favoarea nevoii de a iubi și de-aici și 
până la frica de a iubi nu este decât un pas. Apoi, simțindu-se descurajați de ceea ce 
nu au sau nu pot menține își activează așa-numitele „programe de supraviețuire” și, 
apelând la alte raționamente de ordin social (conveniențe, urmași, patrimoniu, 
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carieră etc.), ajung să transforme cele câteva elementele pozitive ale unei relații în 
instrumente toxice. 

Acest proces descris mai sus este abordat de omul comun care nu a întâlnit 
până acum o ființă de lumină capabilă să-i ofere sprijin în a învăța cum să 
gândească și să înțeleagă ce trăiește. Cei mai mulți au nevoie să fie îndrumați, 
ajutați sau încurajați să evite astfel de momente sau, dacă le-au întâlnit, să le 
depășească. Există și ființe care nu își activează acest program de autodistrugere, 
pentru că nu trec prin ipostaze de genul acesta, adică ființe care trăiesc simplu, care 
nu se învinuiesc pentru plăcerile pe care le au pentru că nu sunt distructive și nici 
cultivate împotriva celorlalți și care se bucură de lucrurile mici sau mari pe care 
Universul le dăruiește tuturor. Momentul acesta de final al săptămânii, când 
Mercur se află într-o relație bună cu Neptun și îi inspiră pe oameni, iar Venus într-
o relație bună cu Axa Dragonului, fără a reuși să medieze tendința Nodurilor, 
arătându-le ceea ce este important, puterea de înțelegere, discernământul, fiecare 
va privi secvențele vieții personale, care au devenit în timp certitudini, drept motive 
de dezamăgiri. De aici și mare paradox al prezenței iubirii în jurul celor nefericiți de 
ea. Cu alte cuvinte, 19 aprilie devine o zi de informare și, prin ceea ce aflăm, se 
transformă într-o zi de cunoaștere, încurajându-ne să reparăm prin iubire ceea ce 
este stricat prin orgoliu. 

Prin urmare, finalul săptămânii împlinește într-un cerc circumscris 
tuturor zilelor acestei săptămâni o idee forță, aceea care este sintetizată în 
denumirea atribuită acestui interval de săptămână a succesului și a deschiderilor 
spre vindecare. Succesul, după cum se prezintă ecuația astrală a momentului, este o 
parte a vieții individuale la care se ajunge cu mult efort și sudoare a frunții. Nu doar 
trebuie să depunem efort fizic, ci și mintea trebuie să participe la toate aceste 
procese pentru că întâmplări aparent banale sau pe care le vedem așa pe motiv că și 
altădată le-am ignorat ori l-am văzut așa, să nu răstoarne ordinea lucrurilor și să 
pierdem șansa de a face o schimbare importantă pentru a ne ușura viața și a evolua. 

Nu este prima dată când o retrospectivă a ultimelor luni sau a unei perioade 
mai mari a vieții să producă o răscolire puternică a durerilor sufletești sau o 
reîntâlnire cu o mare dezamăgire. Am avut de-a face periodic cu situații de genul 
acesta însă, în plus față de ceea ce am traversat până acum, momentul prezent 
transformă toată această observație într-o cunoaștere practică a dorinței de a trăi 
frumos. Este posibil ca unele persoane într-un astfel de moment să dărâme zidurile 
pe care și le-au construit pentru a se proteja de ceilalți. Alții vor considera de 
cuviință că trebuie să treacă de mai multe ori peste o informație, să nu piardă un 
element minor pentru a nu repeta o schemă pe care văd acum că au abordat-o 
greșit. Prin tot ceea ce ni se întâmplă astăzi trăim cu sentimentul că binele ni se 
scurge printre degete și suntem invitați să facem un efort de voință, să observăm că 
elementul reprezentativ al acestei zile nu este faptul că binele se scurge printre 
degete, ci că ne întâlnim cu el. Privirea trebuie să vadă binele, nu să încurajeze 
judecata binelui sau acuzarea acestuia pe motiv că se duce unde nu trebuie. 

Dacă la nivel individual acestea sunt niște elemente cu care se lucrează 
relativ bine, la nivel colectiv toate acestea se transformă în neputința de a soluționa 
o problemă deși a existat în sensul acesta un angajament, un program de lucru, 
obiective clare și resursele necesare. Obstacolul de acum arată, nu că problema în 
sine nu are soluție, ci că persoanele care se implică sunt identice, ca nivel și 
atitudine, cu persoanele din trecut care au încercat, fără sorți de izbândă, să rezolve 
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aceeași problemă. De aici și senzația că ne aflăm în fața unor evenimente sociale 
care se repetă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de ceea ce avem în 
jur. Dacă trecem cu privirea în jur să încercăm să vedem altfel ceea ce avem. Cu 
multe din obiectele sau persoanele cu care conviețuim ne-am obișnuit și aproape că 
nu le mai simțim prezența. Astăzi prind viață cuvintele magice ale Marelui Om 
Nichita Stănescu: "ce bine că ești, ce mirare că sunt". 
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20 - 26 aprilie 2015 este săptămâna aducerilor aminte care reglează o relație 
și creează impresii de durată. Există câteva evenimente astrale încadrate în cele 
șapte zile pe care le analizăm aici prin intermediul cărora avem acces, atât la 
experiențele din ultima perioadă, cât și la schemele de lucru care se pot transforma 
cu succes în proiecte de viitor. Nu ne referim aici doar la intrarea Soarelui în zodia 
Taur, pentru că acest eveniment se produce în fiecare an, nici măcar la relația bună 
dintre Marte și Pluton și nici la sextilul pe care Junon îl împlinește cu Capul 
Dragonului și prin intermediul căruia se mediază tendința Nodurilor. Deci nu ne 
referim la un aspect anume, ci la toate privite într-un complex ce susțin această 
inventariere pozitivă cu scopul de a repara și de a ne pregăti pentru un mare 
evenimente ce urmează a se consume de-acum încolo, până la finalul anului. Este 
posibil ca o parte din mesajele acestei săptămâni să inducă în eroare, să arate o 
notă agresivă a unui individ împotriva unui grup, a unui grup mai mic împotriva 
unui grup mai mare și de aici să apară tot felul de conflicte inutile care nu duc la 
niciun rezultat bun. În ciuda aparențelor, dar și a lucrurilor care sunt destul de 
clare unui om superficial, toate aceste tensiuni, atunci când se consumă, divulgă un 
secret intern pe care în alt mod nu l-am fi putut afla. 

Asta înseamnă că explorăm de-a lungul acestei săptămâni concluzii pe care, 
la momentul la care le-am elaborat, le-am considerat inutile. Acum vom vedea că 
dreptul individului la viața contează altfel decât am crezut până acum, că noblețea 
este o calitate ce trebuie întreținută permanent sau că nu doar gândul, ci și 
cuvântul zidește, iar viciul se va lupta cu disperare pentru a ieși în evidență și a face 
dezvăluiri mincinoase cu scopul de a întoarce conștiința individului de pe drumul 
cel bun. Din prima zi a săptămânii, de când Soarele va intra în zodia Taur, 
îndemnându-ne să ne preocupăm, nu ca până acum de competiție sau 
demonstrație, ci de lucruri concrete, liniștite și stabile, până la finalul săptămânii, 
când Venus va împlini o relație negativă cu Luna neagră, transformarea individului 
va trece, cu fiecare zi, prin mai multe etape. În fiecare zi ne vom întâlni, fie cu 
succesul, fie cu deziluziile, dar asta nu pentru că o forță superioară se plictisește și 
vrea să diversifice totul după bunul plac, ci pentru că avem nevoie să încadrăm 
experiențele vieții într-o schemă mult mai bună sau mai solidă. Tocmai de aceea, 
nu putem regla relațiile sau nu avem încă puterea necesară să creăm impresii de 
durată fără să facem apel la ceea ce s-a consumat în ultima perioadă sau chiar la 
începutul anului. 

20 - 26 aprilie 2015 este și o săptămână de voință, o săptămână în care omul 
slab se luptă cu pornirile tendențioase, cu viciile sale pentru a le prezenta celorlalți 
ca pe niște calități, iar omul puternic se întreabă dacă nu cumva a făcut prea puțin 
pentru cât de multe știe, poate și a dorit să facă. Aceste două extreme au nevoie în 
acest interval de șapte zile să se întâlnească la jumătatea drumului. Nici 
neîncrederea omului superior, dar nici aroganța celui superficial nu sunt 
adevăratele etaloane de acum. Avem nevoie, așadar, să ne creăm unii altora 
impresii bune pentru ca acestea să devină durabile și edificiul la care fac trimitere 
să fie, de asemenea, rezistent. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți la 
îndemnurile pe care le primim, la ceea ce ne vine să facem, la ceea ce considerăm 
plăcut, util sau folositor celorlalți pentru că acestea sunt elementele care 
declanșează informațiile ascunse în arhivarul propriu. Fiind atenți la lucrurile 
acestea vom putea să fim atenți și la aceste minunate aduceri aminte pentru a ne 
face viața mai bună sau demersurile în care ne implicăm mai eficiente. 
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Luni, 20 aprilie 

Luni 20- 4-2015  2:08    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 

Luni 20- 4-2015  2:44    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 

Luni 20- 4-2015  9:14    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 

Luni 20- 4-2015 12:41     Sun (Ari) --> Taurus 
 

Faptele bune sunt puse pe cântar. Frica scade în intensitate. Vorba ajunge 
din urmă curajul. Ceea ce nu este agreat este spus la toată lumea. Tendința de a 
modifica o conduită pentru a face loc unui adversar. Zvonuri. Luptele anterioare 
incită mândria. Este descoperită și înțeleasă cauza problemelor din ultima 
perioadă. 

 
Astăzi Soarele își încheie tranzitul sau prin zodia Berbec urmând ca în 

mijlocul zilei să intre în zodia Taur. Prima jumătate a zilei va deveni, astfel, 
expresia unei sinteze ce ar putea fi pentru mulți o dovadă de nesiguranță și 
insatisfacție. În primul rând, vor fi cântărite faptele bune și mulți vor fi 
nemulțumiți de ceea ce vor descoperi, preferând să își îndrepte atenția mai curând 
către frică, boală, nemulțumire, decât către lucrurile bune care au fost însușite în 
ultimele patru săptămâni. 

Astfel, aducerile aminte, acelea care sunt acum orientate către a regla o 
relație și către a crea impresii de lungă durată, atrag atenția celorlalți, în această 
primă zi a săptămânii, asupra lucrurilor ce nu ar trebui repetate. Zodia Taur 
intervine, astfel, pe un fundal agresiv, tulburat sau construit pentru a rupe o alianță 
sau a destabiliza o legătură solidă. Intenția individului care se implică în acțiuni de 
genul acesta este una ușor tendențioasă și față de sine ori față de apropiați acesta se 
justifică invocând necesitatea de a construi noi relații, de a pune noi baze deci de a 
transforma ceva. Dacă această condiție negativă este îndeplinită, atunci luptele 
anterioare, acela care unui om obișnuit, ce nu se lasă curtat de aroganță, mândrie 
sau infatuare, îi creează impresii negative, unui personaj orientată către distrugere 
îi creează impresia de ființă puternică ce nu poate fi dată la o parte, de om înzestrat 
sau etalon pentru ceilalți. 

Pentru că suntem în anul secretelor dezvăluite, această călătorie în trecut nu 
are cum să nu se soldeze cu informații suplimentare, cu noi valori, ascunse până nu 
demult sau ignorate cu bună știință. Asta înseamnă că această întoarcere, această 
revizuire, sinteză sau analiză ne ajută să descoperim cauza problemelor din ultima 
vreme. 

Pentru că aspectele bune ale acestei zile se consumă în noaptea de duminică 
spre luni sau chiar în dimineața acestei zile, ceea ce nu avem în minte de dimineață 
nu se poate construi pe parcurs. Apoi, trecerea Soarelui în zodia Taur îi face pe 
oameni interesați de lucruri care nu ne pun în dificultate, ci dimpotrivă care devin 
clare prin statut și funcție, deci care pot fi așezate cu toată încrederea la baza unui 
edificiu. Așa după cum constatăm din deviza general aplicată acestei săptămâni 
construcția pe care o inițiem acum se bazează mult pe aduceri aminte, pe exercițiul 
memoriei, pe revizuirea unor contacte sau a unor relații. Va fi important pentru 
ceea ce avem de făcut în această primă jumătate a anului, cât a mai rămas din ea, ce 
impresii lăsăm celorlalți, ce valori îndemnăm prin exemplu personal pentru a fi 
amplificate sau utilizate la o altă scară. 
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Dacă personale inferioare sunt orientate către a acorda mai multa atenție 
zvonurilor, discuțiilor sterile sau informațiilor lipsite de substrat și distrugându-le 
pe acestea să aibă impresia că au făcut un lucru foarte important, persoanele 
superioare au încă din dimineața acestei zile percepția clară a unui adversar 
puternic în raport cu care își vor adapta metodele de lucru sau căile de atac în 
următoarele zile. 

Prin urmare, 20 aprilie este o zi în care avem șansa să înțelegem mai bine 
care a fost calitatea acțiunilor în care ne-am implicat în ultimele patru săptămâni. 
Este posibil ca multe din evenimentele de acum să ne atragă atenția către zona 
publică și să fim îngrijorați sau neliniștiți de faptul că nu avem un moment 
personal, că suntem smulși dintr-un ritm cu care ne-am obișnuit și în consecință 
nu suntem lăsați să ne desfășurăm activitatea după bunul plac. Dacă urmărim cu 
atenție ceea ce se întâmplă astăzi vom vedea că nu există ceva clar îndreptat 
împotriva individului. Fiecare este preocupat acum de magnetismul pe care 
acțiunile proprii îl exercită asupra sa, în calitate de creator. Puțin vor fi aceia care 
vor mai avea energia, dar și timpul necesar pentru a interacționa altfel cu cei din 
jur. În general, acestea sunt ființele libere care au urmărit în ultimele patru 
săptămâni să ducă mai departe un deziderat de grup, nu să-și implementeze ideile 
proprii sau să-și facă vizibilă voința și egoismul. 

De-a lungul acestui an al secretelor dezvăluite, de fiecare dată când ne 
întoarcem în trecut vom descoperi elemente noi, vom constata că am întreținut o 
informație pe care am ignorat-o sau pe care nu am înțeles-o corespunzător și 
mesajul ei este pe punctul de a ne invada și a ne dicta cum anume să reacționăm. 
Acum, când Soarele se pregătește să intre în zodia Taur, în dimineața acestei zile, 
Luna are de împlinit trei aspecte pozitive. În mijlocul zilei se va consuma ingresul 
Soarelui în zodia Taur și vom fi interesați mai curând de ceea ce ne oferă stabilitate, 
decât de ceea ce ne îndeamnă să demonstrăm că putem face sau că știm. Pentru că 
zodia Taur este una din cele 12 dimensiuni ale vieții, în această perioadă avem 
nevoie de stabilitate, avem nevoie să identificăm zona, pământul, sectorul în care să 
punem o sămânță pentru ca apoi, de-a lungul anului, să avem ce îngriji și la toamnă 
ce culege. De aceea ziua de 20 aprilie aduce o sancțiune celor care îndrăgesc prea 
mult competiția și care se atașează prea ușor de revoltă sau de nevoia de a 
demonstra în permanență cum sunt, ce simt, cum procedează și unde vor să 
ajungă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de faptele 
bune. A urmări și, în egală măsură, a învăța din faptele bune înseamnă a participa 
la un proces social de elevare sau de stabilizare pe linia binelui individului. 
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Marți, 21 aprilie 
Marti 21- 4-2015  2:29    Luna(Tau) --> Gemini 

Marti 21- 4-2015  7:18 Mercury (Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Marti 21- 4-2015  9:04    Luna(Gem) Opp [Sag] Saturn 

Marti 21- 4-2015 16:17    Luna(Gem) Sex (Leo) Juno 

Marti 21- 4-2015 18:10Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 

Marti 21- 4-2015 18:14    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Marti 21- 4-2015 22:53    Luna(Gem) Con (Gem) Venus 
 

Se cântărește un drept și se respinge un privilegiu. Sentimentul de 
nesiguranță este luat ca referință. Se vorbește prea mult despre nimic. Soluțiile 
miraculoase sunt proiectate în viitor. Noblețea este o calitate rezervată celor 
puțini. Prietenii sunt iubiți mai mult. Se dă tonul la o nouă schimbare. Plăcerile 
personale nu sunt agreate de grup. Planurile ce vizează consolidarea stării de 
confort sunt schimbate. 

 
21 aprilie este o zi de prejudecată. În primul rând, Luna i se va opune lui 

Saturn și o parte din proiectele pe care le-am gândit în ziua anterioară s-ar putea să 
comporte astăzi modificări în desfășurare ori anumite întârzieri. Asta se întâmplă 
pentru că vibrația care vine din zodia Taur prin intermediul Soarelui ne învață să 
ne oprim o secundă pentru a ne mai gândi o dată, pentru a mai arunca o privire 
asupra obiectului sau pentru că alte elemente ne-au atras atenția. Acest 
comportament este nespecific pentru că în ultimele patru săptămâni nu am 
procedat așa și, fiind obișnuiți cu un alt mod de a fi, a proceda în felul acesta acum, 
când Luna se află în zodia Gemeni și când nu se poate stabiliza pe o informație ce 
trece foarte repede peste orice, înseamnă a avea sentimentul că recunoaștem ușor 
lucrurile, dar de fapt nu asimilăm sau nu învățăm nimic nou. 

Vibrațiile zodiei Taur ne învață acum să schimbăm ritmul de lucru, să 
asimilăm sau să ne stabilizăm pe o direcție. Din această cauză începând cu 21 
aprilie vom avea sentimentul că multe lucruri se împlinesc greu, cu mare efort, cu 
mare consum personal. De partea cealaltă, a lucra cu seriozitate și constanță pe o 
direcție înseamnă și a aprofunda ceea ce până acum nu am avut ocazia. 

Importanța majoră a acestei zile vine din faptul că Mercur, aflat de ceva timp 
în zodia Taur, se află într-o relație proastă cu Jupiter. Asta înseamnă că 
disconfortul generat de modificarea programului de lucru, schimbările inopinate 
care apar acum creează un puternic disconfort pe care îl vom verbaliza. Dacă nu ne 
convine programul de lucru facem o notă scrisă, o reclamație ori pur și simplu să 
acuzăm verbal, nu doar prin gesturi sau prin atitudine. Practic, acesta este 
momentul în care vom reuși să îi vedem pe cei care sunt profunzi pentru că doar 
aceștia reușesc să-și mențină echilibrul și răbdarea, doar aceștia vor reuși să se facă 
plăcuți, iubiți, îndrăgiți față de ceilalți pentru că pe ei schimbarea nu-i agită, ci îi 
îndeamnă să-și arate noblețea într-un alt mod. 

Apoi, relația proastă pe care Mercur o împlinește cu Jupiter poate însemna și 
un avertisment referitor la un defect de caracter sau poate un obicei prost pe care l-
am alimentat în ultima vreme. Această conștientizare ne poate ajuta să găsim 
soluții miraculoase pentru anumite proiecte de viitor. Dacă preocuparea 
momentului este focalizată exclusiv pe demersuri pe care le cunoaștem foarte bine, 
tensiunea creată acum pe aceste lucruri ne arată ce trebuie să suportăm, ce trebuie 
să tolerăm sau cum trebuie să ne așezăm piesele foarte cunoscute ale acestui 
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demers pentru ca viitorul să nu fie afectat în rău. Diferența dintre succes și insucces 
va fi dată doar de reacția personală, de atitudine. Nu există acum un element 
exterior care să ne zdruncine atât de mult încât să justifice o răscolire atât de 
puternică ori distrugerea unor demersuri la care lucrăm de cel puțin patru 
săptămâni. Dacă se întâmplă lucrul acesta, atunci a fost activat pe o direcție 
negativă acest careu Mercur - Jupiter și deci comanda a venit din interior, nu din 
exterior. 

Prin urmare, 21 aprilie ne ajută să comparăm valorile cu nonvalorile, 
calitățile cu defectele, impulsurile pozitive cu cele negative și să ajungem la o 
concluzie pe care să nu dorim să o împărtășim celorlalți ori să nu facem acest lucru 
procedând ca până acum. Dacă până acum am vorbit, în prezent ni se poate citi 
mulțumirea ori nemulțumirea pe chip, pe gesturi sau pe atitudine. Dacă până acum 
am preferat să acționăm fără a pune faptele sau intențiile în cuvinte, în prezent ne 
vom exprima mulțumirile sau nemulțumirile prin viu grai, adică prin cuvinte sau 
prin ton. Asta înseamnă că plăcerile personale acum nu sunt agreate de grup și 
poate, în anumite cazuri, nu sunt agreate nici de persoanele din jur în care am avut 
încredere sau cu care am construit o relație frumoasă în ultima perioadă. 

O parte din acțiunile în care suntem implicați acum sunt pe punctul de a se 
opri, sunt încercate de o neîncredere personală sau compromise pe motiv că ne 
așteptăm la reacții mult mai bune decât sunt în stare cei din jur să ofere la 
momentul acesta. Cu alte cuvinte nu este vorba despre o intervenție exterioară, 
modificările care apar în aceste demersuri sunt în primul rând dictate de elemente 
de ordin interior, de ceea ce considerăm acum că reprezintă armonia sau 
dizarmonia, de cum am fost educați sau auto educați să așezăm etapele în ordine 
până la împlinirea lor. Viața poate fi acum complicată sau ușoară, împovărată sau 
simplificată prin decizie. 

O altă componentă care vine din împlinirea acestui unghi negativ dintre 
Mercur și Jupiter urmărește în primul rând conștientizarea limitelor autoimpuse 
sau a obstacolelor în care am ajuns să credem cu tărie, deși acestea nu au atâta 
greutate. A acorda unui obstacol o putere specială înseamnă a desprinde din 
propria structură o parte din ființă și a menține în viață acest element negativ prin 
diverse procedee, metode, gânduri sau atitudini. Cu alte cuvinte 21 aprilie este ziua 
lui "Ceea ce am crescut asta avem". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări astăzi prin 
autoanaliză, prin interiorizare să extragem din adâncul sufletului motive de liniște 
și mulțumire. Dacă alegem să gândim și să simțim în modul acesta vom reuși să ne 
orientăm către rafinament, noblețe și profunzime sufletească. 
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Miercuri, 22 aprilie 
Miercuri 22- 4-2015  0:34  Mars (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri 22- 4-2015  0:44  Luna(Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Miercuri 22- 4-2015  6:34  Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Miercuri 22- 4-2015  8:43  Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 22- 4-2015 13:14  Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri 22- 4-2015 16:29 Mercury (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri 22- 4-2015 21:40   Venus (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Miercuri 22- 4-2015 23:06  Mars (Tau) Tri (Vir) Lilith 
 

Se fac declarații memorabile. Forță prin mesaj. Sentimentul unității devine 
prioritar. Se sublimează o patimă printr-un demers constructiv. O descoperire 
stranie sporește încrederea în sine. Valorile universale dau semne că se 
sedimentează. Vântul schimbării de acum ajută. Minciunile au iz ocult. Oamenii 
sunt incitați să acționeze de unii singuri. Unitatea celor mici sperie puterea celor 
mari. Atracție către viciu. Compromis pentru consolidarea stării de confort. 

 
22 aprilie este una dintre cele mai grele zile ale acestei săptămâni pentru că 

acum, când nu ne-am stabilizat suficient de bine pe vibrațiile zodiei Taur, suntem 
îndemnați să facem declarații memorabile, să arătăm că folosim energiile acestea 
cu măiestrie și insistență. Asta înseamnă că deși lucrurile nu sunt sedimentate, deși 
anumite elemente cu care am ales să lucrăm chiar de la începutul acestei săptămâni 
nu s-au stabilizat încă pe un traseu trebuie să ne comportăm ca și cum acestea sunt 
integrate deja în propria structură și li se pregătește misiunea de a deveni valori 
universale. 

În primul rând, acum se construiește pe cer o piramidă de pământ la care 
participă Pluton-Marte și Luna neagră. Apoi, Mercur se află și el într-unul din 
vârfurile acestei piramide de pământ urmând ca în ziua următoare să definitiveze 
aspectul perfect, adică o conjuncție cu Marte. Este importantă această poziție, chiar 
dacă unghiul nu s-a împlinit perfect, pentru că asta arată în tot acest perimetru 
astral delimitat de piramida de pământ că există predominantă o trăsătură, aceea 
care ne vine din zodia Taur. Asta înseamnă că prin îndemnul de a ne extinde către 
noi informații, prin curiozitatea dovedită până acum suntem îndemnați să facem o 
descoperire interesantă. La început, această descoperire va fi stranie pentru că 
personajele care participă la acest episod se comportă ca în săptămânile din urmă 
și, în consecință, le este atribuită aceeași calitate. Informațiile de acum, ceea ce este 
descoperit sau dezvăluit, are însă o altă calitate decât ar fi avut în săptămânile din 
urmă. Lucrul acesta poate genera, pentru că este implicată Luna neagră, o atracție 
către viciu, către a îngrădi o informație ori către a ascunde ceva pe motiv că nu este 
încă suficient de bine elaborat sau stabilizat. În realitate, ascunderea acestor 
informații se face pentru a avea un avantaj, un as în mânecă pentru un moment 
viitor. 

Această piramidă de pământ ne îndeamnă către lucruri care nu ne-au 
aparținut și care reprezintă pentru ceilalți elemente de patrimoniu sau de avuție 
personală. Dacă la nivel individual lucrurile acestea înseamnă a dori mai mult, a 
face mai mult pentru a le obține sau pur și simplu a întinde mâna și a lua, la nivel 
social lucrurile acestea au un iz ocult. Minciuna individului poate fi ușor 
deconspirat însă o minciună socială se transformă într-un curent care cu greu va 
putea fi demontat. Numai așa unitatea celor mici ar putea să sperie puterea celor 
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mari. Numai prin minciună sau atracție spre viciu se poate răsturna dintr-o dată 
ordinea valorilor și maimuța să devină actor premiat la Oscar. 

Dar ziua de 22 aprilie nu conține doar împlinirea acestei piramide de 
pământ, ci și ridicarea unui unghi pozitiv cu Jupiter și desenarea unui triunghi 
minor la care să participe și Capul Dragonului. Dacă luăm în calcul și relația bună 
care există între Jupiter și Uranus, dar și implicațiile pe care planeta Pluton le are 
față de aceste poziții astrale descoperim pe cer o configurație numită Vapor cu 
pânze ce are ca element central, focar, planeta Pluton. Cu alte cuvinte orice 
elemente am scoate în evidență, că este piramida de pământ, triunghiul minor sau 
relația bună dintre Jupiter și Uranus toate devin detalii sau elemente scoase din 
context pentru că Pluton din Capricorn, cel care patronează acum abuzul de putere, 
nevoia de a reconfigura centrele de influență și de a regăsi puterea prin 
descoperirea de noi resurse, dictează cum sunt folosite toate aceste calități sau cum 
sunt orientate aceste defecte pentru a obține un avantaj clar. Una din modalitățile 
de a obține un avantaj imediat prin împlinire sau prin răsturnarea valorilor este 
aceea de dezbinare. Pluton din Capricorn poate iniția acest proces de dezbinare 
prin abordarea extremelor. Dacă analizăm însă contextul astral de acum, în care 
Uranus se află pe semnul arid al Berbecului, Luna neagră pe semnul steril al 
Fecioarei, iar Pluton într-un semn prea uscat și rece al Capricornului înțelegem că 
ideea de extremă este folosită doar într-un caz particular, acela în care se creează 
un contrast. Practic, acest context astral nu lucrează cu valori opuse, ci creează în 
permanență un contrast cu ceea ce există deja. Asta înseamnă că atât binele cât și 
tensiunea va crea un stres teribil pe ideea de transformare, de mobilitate abuzivă 
sau de răscolire inutilă. 

Cei care sunt bine orientați, care au o educație la bază nu vor percepe această 
frământare socială ca pe un factor de destabilizare. Vor considera că toate aceste 
elemente sunt motive de aprofundare sau informații pe care le vor depozita la un 
moment dat într-un arhivar propriu și, pe viitor, vor face apel la ele. Acum 
participă la aceste evenimente sociale cu gândul că fac un compromis mic pentru a 
consolida o stare de confort. 

Prin urmare, 22 aprilie este o zi de transformare. Nu avem însă garanția că 
această transformare se va produce la fel pentru toți sau cu aceleași urmări. Avem 
însă garanția că fiecare se va simți zdruncinat, îndemnat să facă lucruri în care nu 
crede, mai puțin corecte sau nespecifice pentru a-și însuși informații noi sau pentru 
a se extinde către o nouă zonă. Piramida de pământ care se construiește acum este 
semnul că putem să devenim împărați în imperiul propriu. Nu ne spune însă ce fel 
vor fi supușii, care este calitatea celor cu care vom colabora și de la care ne vom 
extrage informațiile sau putere. Putem însă deduce că, având o Luna neagră 
implicată în acest aspect, minciunile vor avea un iz ocult și faptele bune ar putea să 
fi tendențioase ori pur și simplu orientate către un rezultat negativ transformând 
acest vânt al schimbării într-un element de destabilizare. 

Desigur, nu toate surprizele acestei zile sunt negative. Avem ocazia acum să 
ne detașăm de tot acest context negativ și chiar dacă nu ieșim din horă să ni se 
permită să jucăm altfel, să ne punem căștile și să ascultăm o altă muzică, nu cea 
după care dansează toți, ci propria muzică. Importantă este mișcarea. Deci nu a ieși 
din această horă socială este obiectivul acestei zile, ci de a personaliza toate aceste 
influențe pentru ca ele să nu implementeze individului obiceiuri proaste. 

Din această cauză 22 aprilie poate deveni una dintre cele mai importante zile 
ale acestei săptămâni în care să ni se ofere ocazia de a regla o relație însă să fim atât 
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de lacomi, de porniți împotriva adversarilor pe care nu i-am dovedit în lunile 
anterioare încât să creăm impresii proaste sau să încordăm și mai mult aceste 
relații. Mânia va fi marea problemă a acestei zile pentru că ea se va ascunde în 
spatele unei mișcări teribile, nu doar fizice, ci chiar o mișcare a valorilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să oprim 
pornirile negative. Acestea nu trebuie alimentate astăzi nici cu energie, nici cu 
motivații, și nici cu aspirații. 

 
Joi, 23 aprilie 

Joi 23- 4-2015  1:03 Mercury (Tau) Tri (Vir) Lilith 

Joi 23- 4-2015  2:05 Mercury (Tau) Con (Tau) Mars 

Joi 23- 4-2015  7:30    Luna(Gem) --> Cancer 

Joi 23- 4-2015 12:54     Sun (Tau) Sex (Can) Moon 

Joi 23- 4-2015 23:58    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 
 

Cuvântul zidește. Este criticat viciul celuilalt. Se inventează o problemă. Se 
recâștiga un drept care poate fi transformat într-un privilegiu. Dincolo de 
aparențe există drama celui care se simte neînțeles de cei din jur. Se face publică o 
informație care abia în viitor va fi privită ca o dezvăluire. 

 
Deși în mod normal ar trebui ca direcțiile acestei zile să ne ajute să ne reglăm 

acele raporturi sociale care au fost deficitare în primele zile, de această dată 
întoarcerea spre evenimentele din ultima perioadă sau din ultimele săptămâni ne 
complică atitudinea față de sine sau deciziile pe care dorim să le adoptăm. Atât în 
ultimul segment al zodiei Gemeni, cât și pe primul segment al zodiei Rac, Luna se 
implică astăzi în a modela acele elemente de caracter care au fost în primele trei zile 
ale săptămânii o problemă. Intenția principală este aceea de a recâștiga un drept și 
de a-l transforma în privilegiu. 

Astăzi Mercur din zodia Taur reactivează piramida de pământ în care a fost 
integrat încă din ziua anterioară. Acum se află în trigon perfect cu Luna neagră și în 
conjuncție perfectă cu Marte. De aici înțelegem că informațiile pe care suntem 
obligați să le scoatem din interior devin elementele care ne compromit cel mai mult 
sau informațiile care ne duc spre dramă. Astăzi avem o alta părere despre ceea ce 
împărtășim, despre ceea ce punem la dispoziția anturajului decât cei care primesc 
aceste informații. Noi avem impresia că spunem lucruri comune, că împărtășim 
ceea ce este banal sau ceea ce am mai spus și pe alte conjuncturi sau în alte situații, 
însă ceilalți sunt de altă părere. Auditoriul de această dată are o atracție prea mare 
față de răscolirea trecutului și încă nu s-a desprins de tendința zilei anterioare în 
care minciunile avea un iz ocult și a fost mult prea puternică atracția către viciu. Cu 
alte cuvinte, din ceea ce împărtășim extragem doar elementul de vulnerabilitate sau 
defectele pe care nu am apucat până acum să le modificăm nici măcar un pic. 

Din nou, o persoană puternică face notă discordantă cu marea masa. Omul 
care este bine intenționat nu se va folosi de această ipostază de slăbiciune, ci va 
vedea în confesiunea partenerului de dialog invitația la a-i oferi ajutorul sau reperul 
principal de care trebuie să țină cont într-o intervenție terapeutică. 

Pentru că Mercur este acum îndemnat să construiască peste tot unde se așază 
castele de nisip, locuințe din chirpici sau bordeie, adică să facă un edificiu 
important din nimic, trebuie să ne așteptăm ca ziua de 23 aprilie să reprezinte și 
momentul în care se face o dezvăluire. Informația de acum, raportată doar la 
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obsesia de a găsi în tot ceea ce se împărtășește sau se spune, o face 
compromițătoare, deci mai puțin un element care zidește. Astăzi cuvântul chiar 
zidește însă dacă atitudinea este orientată către minciună și viciu îndemnul acesta 
spre zidire îi îndeamnă pe oameni, nu să ridice o construcție, ci să o sape în 
pământ. Apoi, în seara acestei zile, cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, Luna 
se va așeza într-o poziție dură față de Axa Dragonului. Există toate premisele ca 
remanența faptelor acestei zile să fie corozivă. A trece printr-un moment în care 
Luna se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului înseamnă a simți rău față de 
bunele intenții pe care le-am avut, a modifica o direcție doar pentru că acum 
simțim că este momentul oportun. Această simțire negativă nu este autoreflexivă, 
iar individul nu are puterea de a se autocorecta, ci este la mâna celorlalți, la 
îndemâna judecăților acestora sau mai exact la îndemâna prejudecăților lor. 

Prin urmare, 23 aprilie vine spre noi cu invitația la a participa la mari 
evenimente fără să ne spună lucrul acesta, fără să fim avertizați și fără să fim nici 
măcar ajutați în a aprecia valorile cu care ne întâlnim pe măsura conținutului pe 
care îl au. 23 aprilie este o zi în care cuvântul zidește, valorile se pot transforma în 
privilegii, iar dezvăluirile să treacă pe lângă noi deși au o mare valoare 
informațională sau educativă referitor la stadiul în care se află cel care vorbește 
despre sine sau grupul care face publică această informație. Momentul acesta în 
care Mercur se află într-o relație bună cu Luna neagră și neutră cu Marte se poate 
transforma într-un element de confort dacă nu ne împotrivim mersului firesc al 
lucrurilor și dacă nu modificăm toate aceste direcții doar pentru că așa simțim în 
momentul acesta. 

Totuși, pentru că Mercur este personajul principal al acestui moment 
lucrurile în 23 aprilie se vor desfășura pe alte baze și vor avea o altă direcție. Dacă 
ieri impulsurile, dorințele, acțiunile sau expansiunea au fost elemente definitorii, 
acum transmutarea, informația, necesitatea sau caracterul practic al acestora au 
menirea de a transforma orice element cu care intrăm în contact într-o sursă de 
informare, un privilegiu sau o putere. Prin aceste elemente momentul prezent 
poate deveni eliberator. Numai prin aceste contracții pozitive și numai folosind 
înțelept mesajul care ajunge la noi reușim să nu transformăm dramatismul și 
durerea acestui efort într-un element de pedeapsă. Influxurile astrale aferente zilei 
de 23 aprilie vorbesc oamenilor de pedeapsă și de ceea ce ar trebui să facă pentru a 
nu ajunge acolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să 
substituim fiecare gând rău cu un moment de liniște sau cu un gând bun. Pentru că 
Luna neagră intervine acum în ecuația astrală este posibil să nu putem acum să 
vedem rezultatele imediate. Procedând așa vom obține un beneficiu fie numai și de 
pe urma exercițiului. 
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Vineri, 24 aprilie 
Vineri 24- 4-2015  0:22    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Vineri 24- 4-2015 12:26    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 

Vineri 24- 4-2015 14:04    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 

Vineri 24- 4-2015 16:04    Luna(Can) Sex (Tau) Mars 

Vineri 24- 4-2015 16:06    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

Vineri 24- 4-2015 20:06    Luna(Can) Sex(Tau) Mercury 

Vineri 24- 4-2015 20:53    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 
 

Nevoia de stabilitate îi va face pe oameni să accepte condiționări de factură 
afectivă. Se iartă prea ușor un abuz. Uitarea este folosită ca balsam. Se atenuează 
o durere. Viziunea de ansamblu schimbă viziunea de luptă. Permutările se fac 
după alte reguli. Disconfortul este combătut prin consumul rezervelor. Risipire. 
Preocupări diverse. Epuizare prin neputința de a ne axa pe un singur demers. Se 
face ușor dreptate. 

 
Astăzi totul ar trebui să fie simplu. Asta înseamnă că episoadele astrale sunt 

ușor de parcurs sau plăcute, foarte clare și foarte evidente, însă multe vor avea și 
darul de a lăsa urme pe corp, pe suflet, pe minte. Altele vor fi preluate ca un 
contraargument sau ca o forță de reacțiune pentru a face ca informațiile clare să fie 
și dure sau un îndemn la uitare. Este un lucru neobișnuit ca atunci când Luna trece 
prin zodia Rac sau mai ales când se află într-o relație pozitivă cu Mercur oamenii să 
considere că uitarea este cea mai bună soluție. Astăzi se fac transformări, 
permutări, sunt transferate valori dintr-o parte în cealaltă și persistă senzația că tot 
ceea ce vine spre noi, tot ceea ce întâlnim sau preferăm, cerem clar și acest lucru, în 
mare parte, ne va bucura. 

Adversarii zilei de 24 aprilie sunt însă în consonanță cu direcția generală a 
acestei săptămâni. Cu alte cuvinte, dacă informația se ascunde adică dacă este 
lovită de uitare, comportamentul merge după alte reguli și avem toate șansele ca 
astăzi, pe opoziția Lunii cu Pluton, să ne întâlnim cu adversari din trecut și să fim 
în stare să vedem în comportamentul lor faptul că trecerea timpului nu a schimbat 
cu nimic această atitudine agresivă. Din fericire, cel care pune în această atitudine 
fie și numai o picătură de ambiție personală adică profită de acest magnetism astral 
pentru a-și exercita influența în mod conștient, se află într-o ipostază delicată. Cu 
cât se va implica mai mult în aceste fapte, cu atât se va risipi mai mult, mesajul pe 
care-l va transmite nu va mai fi perceput, iar rezervele se vor consuma de la sine. 
Uitarea, în cazul acestora, devine un semn pus pe corp, minte sau suflet. 

Este însă mai puțin important ce se va întâmpla cu ceilalți, cât de importantă 
este implicarea personală în toate aceste evenimente. Dacă la aceste rememorări, 
dacă la aceste forțe negative se răspunde tot negativ atunci evenimentele care sunt 
susținute de undele pozitive trec în planul secund și se va accentua un careu în T pe 
semne cardinale ce are de această dată planeta Uranus ca focar. Asta înseamnă că 
nu doar sunt aduse din trecut tensiuni sau conflicte, ci acestea vor genera un 
schimb de replici, se vor adapta momentului și vor reinventa un conflict care a fost 
ținut departe cu mari eforturi până acum. Cu alte cuvinte, momentul acesta de 
relaxare sau de respiro, uitarea pe care o abordăm acum ca balsam ar putea să fie 
transformată într-o ipostază periculoasă prin ușurința cu care ignorăm valori 
importante. Asta nu înseamnă că va trebui să fim în tensiune continuă pentru a fi 
pregătiți să facem față unei situații agresive. Pe lângă acestea, direcția zilei de 24 
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aprilie le spune oamenilor că fiecare ar trebui să se preocupe în a fi cât mai pozitiv 
și mai puternici prin calități. Cine înclină balanța spre defecte va avea de înfruntat 
propria dezordine, propria agresivitate adică risipa. 

Prin urmare, 24 aprilie ne îndeamnă să privim cu înțelegere și 
condescendență o reacție negativă a unor persoane din preajmă. Relația proastă pe 
care Luna o întreține astăzi cu Pluton și cu Uranus răscolește o problemă veche, 
poate chiar una de destin, una care se consumă pe o perioadă mare de timp și care 
pune două sau mai multe părți în conflict. Uranus și Pluton se află într-un careu de 
ani de zile și acest război surd, acest conflict care este pe punctul de a se reedita în 
această perioadă, ne îndeamnă astăzi să iertăm și să vedem dincolo de durerea pe 
care ne-o provoacă. Astăzi devenim puternici sau reușim să creăm impresii bune nu 
dacă răspundem la o replică dură cu una și mai dura, ci dacă răspundem acesteia cu 
înțelegere și căldură sufletească. 

Orice preocupare care-i duce pe oameni spre stabilitate pe traseul pozitiv 
întărește viziunea de ansamblu și schimbă atitudinea de pe luptă pe armonie. Prin 
aceste lucruri înțelegem că aducerile aminte din trecut nu ne încarcă doar cu 
episoade marcate de emoții negative sau de resentimente. Din trecut primim și 
dragoste, și bucurie, dar și acea putere de a transforma o fiară nervoasă într-un 
animal de companie, într-un prieten credincios. Este mai puțin important 
rezultatul acesta, adică transformarea celuilalt, cât de important este să dovedim că 
avem puterea necesară și mai ales știm să o folosim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne simți astăzi umiliți. A 
răspunde cu bine la o faptă dură nu înseamnă desconsiderare a propriilor valori, nu 
înseamnă a participa la agresivitatea pe care cineva din exterior o arată. A fi bun 
astăzi înseamnă a fi profund și superior. 

 
Sâmbătă, 25 aprilie 

Sambata 25- 4-2015  1:37 Mercury (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Sambata 25- 4-2015 13:13    Juno (Leo) Sex [Lib] North Node 

Sambata 25- 4-2015 16:16    Luna(Can) --> Leo 

Sambata 25- 4-2015 23:09    Luna(Leo) Tri [Sag] Saturn 
 

Se vorbește din nou despre vindecare. Apar soluții miraculoase ce vor fi 
aplicate doar celor puțini. Creativitatea susține un abuz. Sensibilitatea rece este 
vândută pe un abuz cald. Dorința de a trăi intens. Disciplina este o necesitate, dar 
în același timp și o penitență. Prin tristețe se conștientizează o înlănțuire 
negativă. Atracțiile pătimașe sunt sublimate prin disciplină. 

 
Relația bună care se construiește între Mercur și Chiron ne vorbește acum 

despre contactul cu o nouă formă de vindecare. Această vindecare nu se referă doar 
la o reparare a unei disfuncții de natură fizică sau psihică, ci se referă și la o 
vindecare sufletească adică la eliberarea de acel prizonierat al tristeții sau 
melancoliei, producând ca principal efect deschiderea omului către marile valori, 
către căldură, către ceilalți prin rafinament și frumos. Asta nu înseamnă că 
renunțăm întru totul la tristețe. Luna își încheie astăzi tranzitul său prin domiciliu 
și orice formă de romantism, de înțelegere a durerilor, suferințelor sau 
nedumeririlor celorlalți se produce cu contaminarea (dacă se poate spune așa), cu 
motivul tristeții. Am văzut că acest lucru se întâmplă, nu doar astăzi, ci s-a 
întâmplat și în celelalte zile în care Luna a tranzitat această zodie. În ziua de joi, 23 



Săptămâna 20 – 26 aprilie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 16 aprilie 2015, ora 6:22 

aprilie, dar și în ceea de vineri, 24 aprilie, am constatat un consum prea mare 
pentru probleme care ar fi trebuit să se rezolve de la sine. Fie că am invocat nevoia 
de dreptate, fie că am dorit să obținem confort pentru noi înșine, această atitudine 
a avut ca scop desecretizarea unor informații despre cum simt oamenii în anumite 
situații și cum aleg informațiile care să pună în aplicare aceste emoții. 

Prin relația bună pe care Mercur o împlinește astăzi cu Chiron facem o 
analiză a ceea ce s-a consumat în ultimele zile și ne pune pe tapet calități și defecte 
într-un mod cât se poate de clar. Facem acest lucru doar pentru că trebuie să ne 
umple timpul cu ceva. Junon atinge în această perioadă sextilul perfect cu Capul 
Dragonului și prin acest unghi să mediază tendința Nodurilor. Procedăm în această 
manieră pentru stabilitatea relațiilor în care suntem implicați și pentru a merge 
mai departe cu raporturi sociale sănătoase. Asta înseamnă ca acest mod de 
investigare se preocupă, cu precădere, de acele abuzuri pe care am fost tentați să le 
facem din lăcomie sau din răutate. Nu toată lumea are însă curajul să recunoască 
doza de răutate pe care o deține. Din această cauză, orice formă de tristețe sau de 
melancolie care vine spre noi acum reprezintă o reîntâlnire negativă, nu efectul 
desprinderii de agitația socială. 

Dispunerea astrală de acum ne oferă o mare diversitate de posibilități, adică 
avem acum puterea sa alegem din nenumărate întâmplări, evenimente, persoane 
sau situații și este foarte probabil să pierdem din vedere că nu este cazul acum să ne 
permitem să ne arătăm indiferenți și nici să răspundem printr-un contrast, adică să 
fim triști din cauza indiferenței celorlalți. Cea mai bună soluție pe care am putea să 
o aplicăm astăzi este creativitatea. Fiind creatori înțelegem mult mai bine care fost 
efortul partenerului de dialog sau colaboratorului atunci când ne-au oferit sprijinul 
sau susținerea într-o anumită problemă. Procedând așa realizăm că atracțiile 
pătimașe pentru succes, pentru glorie s-ar putea să pună într-o lumină proastă 
virtutea și apoi cu mare efort, mai târziu, când vom dori să reparăm toată această 
situație, să le suprimăm prin disciplină sau fapte bune. 

Prin urmare, 25 aprilie da startul unei noi deschideri. De această dată 
deschiderile sunt mult mai plăcute, mult mai accesibile decât celelalte și încărcate 
de mai multă satisfacție. Asta înseamnă că deja în primele cinci zile ale acestei 
săptămâni am reușit să creăm impresii bune, de durată și relațiile în care suntem 
implicați să fie substanțial îmbunătățite. Lucrurile însă nu sunt așezate în așa fel 
încât să ne permitem o detașare completă de simțul răspunderii sau de disciplină. 
Acestea vor trece într-un alt plan, adică vor lucra cu alte informații, pentru că Luna 
acum împlinește un trigon cu Saturn și ambele corpuri cerești se află în zodie de 
foc, patima se transformă în voință, iar încrâncenarea în ambiție. Așa după cum se 
poate constata nu este o schimbare spectaculoasă, însă este una clară, vizibilă, care 
înclină mult spre creativitate și spre respect. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală constată în momentul acesta cât de mult au preluat din durerile celorlalți 
în încercarea de a găsi o soluție la problemele cu care se confruntă. Aceste persoane 
nu vor constata o modificare în segmentul creativității, pentru că sunt de felul lor 
așa și momentul prezent nu amplifică, ci normalizează creativitatea. Vor constata 
însă că se diminuează atracția pătimașă pentru a împlinii dorințele celorlalți și a 
produce într-un alt sector o uniformizare a binelui. Se bucură că tristețea scade in 
intensitate și că melancolia nu mai este confundată cu stările spirituale profunde. 
Toate acestea, în fața acestor evenimente astrale importante, amplifică dorința de a 
trăi și duce la progres. 
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De asemenea, persoanele care sunt obișnuite să lucreze cu energia, cu ideile 
forță, cu sugestiile sau pur și simplu care sunt preocupate de echilibru psiho-
emoțional vor observa că modificarea predispusă de astre în această zi nu este un 
eveniment banal. Semnele pe care le citesc, le vorbesc despre vindecare, nu doar a 
trupului, a minții sau a sufletului, cât mai ales despre o vindecare a destinului. 
Acest termen pretențios face referire la un eveniment care se va derula de acum 
încolo în etape până la finalul anului. Pentru aceștia aducere aminte nu reglează 
corelația cu omul, cu un grup, ci reglează relația cu sine și rezultatul cel mai frumos 
nu ține doar de o normalizare a încrederii în sine, ci se întâmplă altceva, mult mai 
frumos, adică ne permitem accesul la energii superioare. Absența barierei lui “Nu 
pot”, „Nu știu”, „Nu vreau” reprezintă primul semn că vindecarea lucrează. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne cântării cu mare atenție 
cuvintele, atitudinile și de a nu oferi celorlalți motive de întristare, de a nu-i 
provoca să aibă reacții dure sau agresive. Nu este cazul acum să oferim celorlalți 
acum un exemplu greșit. Lucrurile simple au nevoie să rămână simple. 

 
Duminică, 26 aprilie 

Duminica 26- 4-2015  2:46   Venus (Gem) Squ (Vir) Lilith 

Duminica 26- 4-2015  2:56     Sun (Tau) Squ (Leo) Luna(Half Moon) 

Duminica 26- 4-2015 9:39Luna(Leo)Sex[Lib]North Node 

Duminica 26- 4-2015 10:09    Luna(Leo) Con (Leo) Juno 

Duminica 26- 4-2015 18:06    Luna(Leo) Con (Leo) Jupiter 
 

Virtuțile nu mai au loc să se exprime. Puterea va fi privită ca singurul 
element practic. Optimismul, deschiderea, creativitatea, mândria si aroganța 
sunt susținute de originalitate. Viciul constrânge un sentiment curat. Un 
sentiment superficial pune capăt unei prietenii. Cel drept este învinuit de boală. 
Viciul devine regulă socială sau criteriu de normalitate. 

 
Finalul săptămânii ne aduce în fața unor evenimente care ar putea să ne 

zdruncine chiar această încredere în sine pe care am reușit în ziua anterioară să o 
aducem la normalitate. Venus și Luna neagră își împlinesc un careu perfect și astăzi 
acesta va fi mult mai vizibil, chiar dacă cele două planete, în toleranța permisă, au 
activat și în zilele anterioare. Cu alte cuvinte, acum, când relația bună dintre 
Mercur și Chiron se slăbește, adică aspectul se află în separație, crește interesul 
pentru lucruri nefirești, către viciu sau către răstălmăcirea unor virtuți. Dacă luăm 
în calcul și faptul că astăzi se împlinește faza de Primul Pătrar, adică un unghi de 
90° între Lună și Soare, înțelegem de ce această tensiune trebuie luată în 
considerare. 

Dacă urmărim faptul că Luna din Leu trimite un unghi pozitiv către Capul 
Dragonului, reușind să medieze tendința Nodurilor, înțelegem că toate aceste 
situații nefericite care vin spre noi ca un duș rece reprezintă o încercare a destinului 
care ne testează sentimentul curat, respectul față de oameni și onestitatea. Luna 
neagră din Fecioară se află în continuare într-o relație proastă cu Chiron și acum, 
când Mercur slăbește unghiul pozitiv cu asteroidul spiritualității, puterea Lunii 
negre arată că problemele pe care le-am conștientizat în această săptămână sau pe 
care le-am abordat și în săptămânile anterioare revin la forma inițială și că binele 
de care ne-am bucurat ieri sau sporadic de-a lungul acestei săptămâni este doar o 
excepție care va trece. Asta înseamnă că acolo unde există această atitudine de 
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descurajare sau de dezamăgire în fața vieții virtuțile nu mai au loc să se exprime, iar 
puterea, chiar dacă vine din suflet, din minte sau dintr-o disciplină a emoțiilor ea 
va fi judecată doar după elementele practice pe care le generează. 

Va exista însă și puțin optimism, dar și puțină deschidere, toate așezate ca o 
cunună peste aroganță și mândrie. Asta înseamnă relație bună a Lunii cu Axa 
Dragonului, dar și conjuncția Lunii cu Junon și respectiv Jupiter. Este adevărat, 
Jupiter nu se mai află în mers retrograd și relația sa cu Uranus, și el aflat acum în 
mers direct, arată că marile probleme ale societății își văd de grijă și că fără prea 
mult efort avem puterea să le vedem pe acestea așa cum sunt. Ceea ce nu ne 
convine astăzi este mai exact dat de întrebarea: de ce se întâmplă toate lucrurile 
acestea? Prin ceea ce vedem și înțelegem astăzi nu ne putem răspunde la aceasta 
întrebare, însă putem răspunde la întrebările celorlalți care au sau nu legătură cu 
acest gen de căutare. Asta înseamnă că tocmai din cauza Lunii negre oamenii devin 
acum vulnerabili față de ceilalți pentru că văd că nu-și pot răspunde singuri la 
întrebare, văd că nu se descurcă singuri și se arată mult mai deschiși față de ceilalți 
decât au făcut-o până acum. Pentru că, știm, de fiecare dată când interacționăm cu 
ceilalți este nevoie de un filtru, absența acestui filtru sau analizator pune în 
dificultate relațiile de mai târziu. Astfel, viciul poate deveni acum regulă socială sau 
criteriu de normalitate pentru că deschiderea oamenilor alimentează această 
atitudine sau faptele necuviincioase. Dar pentru că toate se întâmplă cu un rost, 
impresiile pe care le obținem în urma acestei interacțiuni sunt legate, de asemenea, 
de informații care s-au consumat în trecut. Oamenii aceștia care abuzează de 
slăbiciunile celorlalți, de faptul că acum cel care întreabă se află într-un moment 
delicat al vieții lui, nu procedează acum așa doar pentru că se plictisesc, ci pentru că 
acesta este obiceiul. Practic, în această ultimă zi a săptămânii aducerile aminte se 
transformă în evenimente care ne spun că oamenii se încurajează unii pe alții să se 
poarte ca în trecut pentru a se vedea cum sunt în realitate. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii explorează acele zone ale ființei cu 
care nu lucrăm foarte bine și pe care foarte ușor le putem transforma în elemente 
vulnerabile dacă privim optimismul, deschiderea și creativitatea doar prin ceea ce 
avem la îndemână acum. Cu alte cuvinte, bucuria acestui final de săptămână are 
nevoie de rădăcini puternice înfipte în relații alimentate de mult timp. Dacă există o 
deschidere, dacă există și o vulnerabilitate pe această deschidere și, ca o consecință 
a acestora, nu simțim ridicolul, durerea, nu înseamnă că aceste lucruri sunt corecte 
nu înseamnă că există toate premisele necesare ca viciul să devină regulă socială 
sau criteriu de normalitate. Asta înseamnă că persoana care se menține pe o linie a 
dreptății sau curajului poate fi învinuită de deviere de la cale, poate fi considerată o 
persoană rătăcită sau chiar nebună. Ideea de boală este construită cu precădere 
pentru a contracara ceea ce s-a inițiat în ziua anterioară prin declanșarea unei 
vindecări de proporții. 

Toate lucrurile acestea nu sunt însă presărate asupra noastră pentru că o 
forță superioară se plictisește și dorește din distracție să schimbe puțin ordinea 
lucrurilor. Toate au un rost și rostul acesta este acela de a avea și un echivalent în 
zonă emoțională, și în cea a creativității, nu doar în cea informațională. Avem 
nevoie din ceea ce ni se întâmplă astăzi să mergem mai departe cu convingerea că 
binele pe care l-am obținut nu a fost o întâmplare a destinului, ci rezultatul unui 
comportament clar și corect. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
experiențele pe care le avem în mod direct. Dacă ceva nu ne convine din 



Săptămâna 20 – 26 aprilie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 16 aprilie 2015, ora 6:22 

recomandările sau sfaturile celorlalți să lăsăm toate aceste nemulțumiri pentru o 
altă zi când totul ne va fi mai clar. 
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27 aprilie - 3 mai 2015 este săptămâna stabilității, a emoțiilor adânci și a 
beneficiului selectat de faptele bune. Pentru că această săptămâna se desfășoară pe 
două segmente de luni înseamnă că preia din acele zone vibrații specifice și le 
integrează într-o structură de sine stătătoare. Înțelegem de aici că viziunile speciale 
care au dus la descoperirea unor factor de coagulare, încercările aparte care ne-au 
testat răbdarea, puterea și disciplina sunt elemente de bază ce vor fi folosite în 
următoarele patru săptămâni pentru a combate teama de singurătate sau de 
abandon. Acum, în această săptămână, nu ne vom ocupa exclusiv de aceste lucruri. 
Ele au fost prezentate pe intervale în materialul aferent anului 2015. Impactul de 
acum al ecuațiilor astrale încearcă să ne atrag atenția asupra disciplinei, asupra 
înțelegerilor profunde și ne spun că atunci când emoțiile sunt adânci avem de-a 
face și cu stabilitatea, iar când faptele bune nu sunt uitate beneficiul ne găsește 
oriunde am fi. 

Această săptămână ne aduce, așadar, posibilitatea de a construi ceva 
important, de a atrage atenția celor din jur asupra unui detaliu personal prin care 
individul dorește să se desprindă de viciu, să devină mai puternic cu cei din jur și, 
de ce nu, să se vindece. Vindecarea, nu doar cea fizică, pentru cei care sunt bolnavi, 
cât mai ales cea emoțională sau spirituală înseamnă a ne împlini prin acces la o 
treaptă superioară, prin deschidere către cuvânt, către taină, către acel curaj 
minunat sau către acele înțelegeri care nu ne lasă să acordăm prea multă 
importanță lipsurilor materiale sau să ne revoltăm. 

Faptul ca această săptămână se suprapune peste trăsături ale celor două luni, 
aprilie și mai, nu ne conferă puterea de a ne proteja de pericolele care ne vin din 
aceste două intervale, ci că ne vom întâlni cu amândouă însă într-o altă ipostază, 
adică prin faptele cu caracter personal, dar și prin importanța pe care am acordat-o 
seriozității, profesionalismului sau respectului față de muncă. 

Ca evenimente astrale importante amintim că în această săptămână se 
împlinesc unghiuri comune între planetele individuale și planetele colective. În 
plus, avem de traversat în prima zi a lunii mai și ingresul lui Mercur în zodia 
Gemeni, tranzit care va dura foarte mult, până pe 8 iulie, interval în care va avea și 
o perioadă de retrogradare între 19 mai și 12 iunie. Deși vom avea impresia că prin 
intrarea lui Mercur în domiciliu lucrurile se pot schimba în bine prin mobilitate, 
flexibilitate sau prin ușurința cu care valorile se deplasează de la un punct la altul, 
pentru că tranzitul acesta este lung și pigmentat cu o perioadă de retrogradare, dar 
și pentru că Saturn supraveghează acest proces din zodia complementară, 
Săgetător, nu putem anunța o perioadă de bunăstare și flexibilitate prin această 
nouă poziție a lui Mercur decât în consonanță cu faptele bune pe care deja le-am 
săvârșit. Nimic nou din ceea ce ar putea să vină spre noi în această săptămână și, ca 
o consecință, din ceea ce avem acum de traversat în săptămânile următoare, nu 
poate avea de la sine un caracter benefic. Asta înseamnă că momentul de față 
tulbură parteneriatele și ar putea să-i pună pe oameni în conflict pentru că refuză 
să facă un efort în plus pentru a se înțelege mai bine. Acolo unde comunicarea nu 
este optimă, acolo unde ea devine flexibilă doar prin regulile impuse de unul dintre 
cei doi parteneri de dialog, acolo lucrurile intră-n criză și în loc să fluidizăm 
schimburile se vor alimenta și mai mult obstacolele. 

Apoi, în ultima zi a acestei săptămâni, după ce am traversat atâtea 
evenimente cu mare ecou asupra vieții personale, Mercur împlinește o opoziție 
perfectă cu Saturn retrograd și acesta este adevăratul moment când o secundă de 
neatenție poate transforma o informație neînțeleasă corespunzător într-un motiv 
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de conflict. Am însă speranța că fiecare va privi evenimentele pe care le traversează 
cu un minim de responsabilitate în așa fel încât să nu pună mai multă greutate pe 
deciziile celorlalți decât pe ale sale. În fața unei hotărâri personale fiecare va fi 
tentat în această săptămână să se bazeze pe lucrurile certe și bune pe care le 
cunoaște. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a căuta prin orice 
mijloc să ne bucurăm de ceea ce suntem, de ceea ce am devenit, și de ceea ce 
sperăm în continuare că vom deveni. A porni în fiecare eveniment aferent fiecărei 
zile cu această atitudine înseamnă a face ceva cu adevărat important pentru sine. 

 
Luni, 27 aprilie 

Luni 27- 4-2015  0:31   Venus (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Luni 27- 4-2015  3:07    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 

Luni 27- 4-2015  3:23    Luna(Leo) Sex (Gem) Venus 

Luni 27- 4-2015  6:35    Luna(Leo) Squ (Tau) Mars 

Luni 27- 4-2015 17:13    Luna(Leo) Squ (Tau) Mercury 
 

Ceea ce este formulat prin cuvânt devine faptă. Elementele esențiale sunt 
grupate pe tendința de a construi valori remarcabile. Asocierile superioare cer 
desprinderea de viciu. Independență, originalitate, inspirație. Rușinea îi oprește 
pe oameni să vorbească despre ei înșiși. Se cere depășirea unui probatoriu. 
Dăruirea nu este văzută din cauza abundenței. 

 
În această ultimă zi de tranzit prin zodia Leu, Luna reformulează anumite 

instrumente de lucru cu care am lucrat în săptămânile anterioare și pe care, după 
cum vom vedea de-a lungul acestei săptămâni, se pare că nu le-am folosit la 
adevăratul potențial. Asta nu înseamnă că nu le-am folosit bine sau l-am folosit 
abuziv ori împotriva cuiva. Ne va fi clar, chiar de la începutul acestui interval, că 
ceea ce se va consuma de-a lungul celor șapte zile ale acestei săptămâni 
construiește un arc peste timp între începutul și sfârșitul primei jumătăți a anului 
curent. De asemenea, maniera în care vom încerca să implementăm aspirațiile 
spirituale sau dorința de a transforma viața și de a o face mai frumoasă ar putea să 
meargă puțin mai departe față de finalul primei jumătăți a anului 2015, adică la 
începutul lunii iulie. În această zi, la acest început de săptămână conștientizăm că 
ceea ce este formulat prin cuvânt se poate transforma în faptă. De acest lucru se 
face direct răspunzător sextilul dintre Venus și Uranus care ne îndeamnă spre 
asocieri superioare, acelea care privesc dincolo de viciu, care ne oferă suficient de 
multă independență, originalitate sau inspirație încât să valorificăm mult mai bine 
ceea ce avem în acest moment în jurul nostru. Este posibil ca acest început de 
săptămână să se consume cu puțină tensiune. Uranus din Berbec nu-și lansează 
mesajele fără să fie asistat din umbră de Pluton din Capricorn. Din această cauză 
am putea să dezamăgim ori să lansăm mesaje contradictorii celor cu care 
colaborăm. Acest lucru se poate rarefia dacă începem dimineața cu o stare bună, cu 
optimism sau cu deschidere. Dăruirea va fi elementul definitoriu al acestei zile și 
numai prin intermediul ei vom reuși să adunăm într-un grup compact anumite 
valori și să construim cu ele lucruri bune.  

Un element mai puțin plăcut al acestei zile, care activează din umbră, este 
dat de piramida de pământ dintre Marte, Luna neagră și Pluton. Am văzut că 
această configurație a activat și în săptămâna anterioară încercând să ne distragă 
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atenția de la adevăratele valori și să ne îndemne să intrăm în intimitatea celui slab 
pentru a-l transforma în supus. Acum, când această piramidă se află în separație 
(descreștere), mesajul pe care-l conține se transformă în altceva. El va lucra o 
perioadă și de-a lungul acestei săptămâni, în special în prima jumătate, activând 
acel depozit de frici sau de rușine despre care oamenii preferă să nu vorbească. 
Acum, cât timp Luna se va afla în tranzit prin zodia Leu, lucrurile acestea vor fi 
invizibile celorlalți, deși pentru cel care le experimentează vor fi foarte reale și 
vizibile. Luna din Leu încălzește sentimentele și aduce o anume contracție, un nerv, 
reușind să ne încurajeze în a aplica anumite procedee sau artificii de calcul prin 
care să ascundem adevăratele sentimente sau adevăratele motive pentru care 
suntem într-o anumită stare sau procedăm într-un anumit mod. 

Partea cea mai bună a acestei zile vine din faptul că vom căuta să depășim o 
limită a confortului, o limită a înțelegerii și una dată de mesajul vorbit. Rezultatele 
la care vom ajunge prin unghiurile acestei zile ne vor vorbi despre asocieri 
superioare și acest lucru ne va face mare plăcere. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton interesant. Pe de o 
parte, vom transforma acele sentimente de independență și de originalitate în 
altceva, vom dori să vorbim mult, să spunem ceea ce avem în minte, să facem fapte 
pe care le-am programat în săptămâna anterioară și pe care nu am reușit să le 
ducem la final, iar, de partea cealaltă, va exista dezamăgirea pe care o simțim în 
fața unui anturaj care nu are timpul necesar și nici răbdarea pentru a primi ceea ce 
individul dorește să-i ofere. Aproape toate lucrurile nefericite care ne curtează, ne 
vorbesc despre experiențe pe care nu le-am depășit, ca și cum după zdruncinul 
acestora nu rămânem cu nimic și pentru a nu considera că nu am trăit degeaba 
facem de la sine o selecție a faptelor bune după impactul rezultatelor lor. Chiar de 
la începutul acestei săptămâni încercăm să ne adâncim în acele emoții care ne 
vorbesc altfel despre oameni. Cu cât rezultatul lor este mai frumos, mai rafinat, cu 
cât ne leagă de mai multe episoade bune și cu cât ne amintesc mai ușor de faptele 
bune ale semenilor, cu atât ne vom adânci și mai mult în stabilitate. 

Există însă și o componentă pe care vibrația acestei zile nu o poate înlătura. 
Influența tendențioasă care vine din partea piramidei de pământ, încă activă, dintre 
Marte, Luna neagră și Pluton, ne reamintește, printre multe lucruri bune, și de 
întâmplări mai puțin corecte. În săptămâna anterioară am dorit atât de mult să 
punem în ordine anumite lucruri, evenimente sau persoane, încât am depășit o 
anumită limită de comportare sau de atitudine. Este posibil ca această limită, 
pentru că în configurație este implicată planeta Pluton, să nu fi fost exprimată în 
mod direct însă în mod sigur a fost sugerată nonverbal sau în mod indirect, prin 
intermediul altor persoane. Faptul că anumite demersuri se consumă în modul 
acesta arată că poate nu ar trebui să le mai opunem cu înverșunare rezistență, ci să 
ne lăsăm în voia lor pentru a se finaliza. Oricum, îndemnul acesta care lucrează 
puternic în prima jumătate a acestei săptămâni activează astăzi în modul cel mai 
frumos. Luna din Leu încălzește sentimentele și nu cere oamenilor atât de multe 
probe, ci încearcă să compenseze pericolul care vine dintr-un dialog deschis despre 
problemele personale. Cu alte cuvinte, din teama că dintr-o conversație sau dintr-o 
interacțiune banală să nu se afle mai mult decât trebuie, unii oameni fac gesturi 
mari, ample, vorbesc prea mult sau se implică în acțiuni fără rost. Noi, pentru că 
studiem astrologia, știm care este rostul lor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa în voia originalității, 
independenței sau inspirației. Nimic rău nu poate veni de aici. În egală măsură, 
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suntem îndemnați să facem lucrul acesta fără a ne pierde capul, fără a reînvia 
intențiile ascunse, tendențioase pe care le-am abordat cu atâta mândrie în 
săptămâna anterioară. 

 
Marți, 28 aprilie 

Marti 28- 4-2015  4:07    Luna(Leo) --> Virgo 

Marti 28- 4-2015 10:16    Mars (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Marti 28- 4-2015 11:00    Luna(Vir) Squ [Sag] Saturn 

Marti 28- 4-2015 20:36     Sun (Tau) Tri (Vir) Moon 

Marti 28- 4-2015 22:59    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 
 

Ceea ce este pozitiv în viața intimă nu este apreciat de societate. Se creează 
un nou conflict. Valorile mici sunt puternice prin fuziuni anterioare. Se combate 
forța grupurilor mici de teama expansiunii lor în viitor. Strategiile de viitor sunt 
bune, dar egoiste. Se mimează generozitatea. Se face publică o sentință și ea este 
văzută de oameni ca o știe, nu ca un eveniment. Puterea personală crește prin 
studiu, prin lectură. Succesul se susține pe baze morale. 

 
Încă din noaptea de luni spre marți Luna va intra în zodia Fecioară și, așa 

cum am văzut de ceva vreme, de fiecare dată când trece prin acest punct se creează 
un conflict. Acum acest conflict are conotații misterioase pentru că face trimitere, 
nu neapărat la situații în care se presupune că au fost încălcate niște drepturi, cât la 
curiozitatea referitoare la corectitudinea acțiunilor, bunele intenții, adică dacă 
faptele făcute față de un apropiat sunt cu adevărat bune sau nu. În funcție de aceste 
fapte bune sau rele, în funcție de profunzimea pe care individul a ales s-o abordeze 
în acțiunile respective se stabilesc planurile de viitor. 

Un element absolut ciudat al acestei zile ne lasă impresia că se reeditează un 
conflict ciudat, care s-a consumat la începutul anului 2015 și care a avut în vedere 
redefinirea ideii de putere sau inițierea unei campanii ce până în acest moment nu 
și-a atins ținta. Acea campanie a comportat de la începutul anului și până acum 
anumite devieri de la obiectivele inițiale. Asta aflăm acum, pentru că la momentul 
acela, la începutul acestui an, nimic din toate acestea nu păreau posibile. Atunci am 
crezut că planul de transformare, de redresare a unui individ sau de transformare a 
centrelor de putere va merge conform schemei inițiale. 

Momentul acesta când Marte se află într-o relație bună cu Chiron face apel la 
o nouă metodă de investigare. Acestea nu vor lucra la modul general, ci vor scoate 
din arhivă acele instrumente care detectează ce place și ce nu place unui individ, 
care este pulsul său ori care este starea de sănătate. Pentru că Luna se află acum 
într-o relație proastă atât cu Saturn cât și cu Neptun, participând, de această dată, 
la un careu în T pe semne mobile, cu Saturn planetă focar, putem spune că intenția 
acestei investigații nu este nici pe departe una bună și, în plus, rezultatul, oricare ar 
fi el, va fi spus în gura mare, adică se va face și puțin spectacol cu ceea ce se va afla. 

Pentru cei care sunt orientați pozitiv, care nu se lasă influențați de acest 
spectacol mizerabil, maniera în care se transformă o situație conflictuală într-un 
mare noroc este de-a dreptul spectaculoasă. Elementul definitoriu al acestei 
transformări arată că puterea personală va crește prin studiu, prin cunoaștere 
practică, prin lectură sau prin interacțiune cu oameni profunzi, flexibili în gândire 
și calzi la suflet. Asta înseamnă că avem șansa acum să ne așezăm succesul, oricât 
de mic ar fi el, pe baze morale. La începutul anului, când Jupiter se afla în mers 
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retrograd prin zodia Leu, aceste baze morale erau conturate prin resentimente sau 
prin evenimente contradictorii, cele care vorbeau despre succes și eșec, despre 
elevare sau involuție, despre independență sau imixtiune. Acum ceea ce aflăm este 
stabil și orice experiență personală, orice informație nouă care ne îndeamnă să 
facem conexiuni, să citim mai mult, să obținem o informație în plus față de cât am 
obține printr-un interes comun, arată progres. 

Nu trebuie însă să trăim cu iluzia că dacă aceste lucruri care ne vin din partea 
lui Marte, din partea lui Chiron sau care sunt susținute de accentuarea pozitivă a 
zodiei Taur se consumă atât de direct și atât de eficient scăpăm de tensiunea sau de 
grijile pe care le-am acumulat în timp. Nimic nu este de neglijat atât timp cât Luna 
se va afla în aceeași zodie cu Luna neagră, cu atât mai mult în această perioadă 
când și Neptun, dar și Chiron se află în semnul complementar poziției Lunii. 
Simpla trecere a Lunii prin zodia Fecioară ne reamintește temeri pe care nici măcar 
nu le putem împărtăși așa cum le simțim pentru a primi ajutor sau a găsi o soluție 
practică în acestea. Pur și simplu ne reîntâlnim cu lucruri care ne-au tulburat 
altădată și deși suntem conștienți că nu le putem rezolva singuri, jucăm un teatru 
de zile mari, arătându-ne puternici și plini de resurse. Noi, pentru că studiem 
astrologia, știm că acolo unde există un fond suplimentar, acolo unde resursele 
sunt mai multe decât la alții, pentru că avem de-a face cu un careu în T pe semne 
mutabile toată această energie va fi risipită fără a obține un rezultat concret. Se 
obține doar satisfacția mișcării, a mobilității. Este însă prea puțin pentru nevoile de 
acum. 

Prin urmare, ziua de 28 aprilie încearcă să ne distragă atenția de la 
adevăratele probleme care nu sunt numai ale noastre, ci și ale grupului de 
apartenență și pe care nu vom putea să le rezolvăm în modul acesta. Intrarea Lunii 
în zodia Fecioară ne trezește dintr-o dată un stres însă îl acoperim pe acesta 
gesticulând foarte mult, vorbind fără rost, spunând chiar prostii sau agitându-ne 
fără rost și risipindu-ne aiurea energia. În această zi interesantă s-ar putea ca 
starea de sănătate să ne fie afectată sau să ne resimțim după acest efort, după 
această agitație. 

În mare parte, ziua de 28 aprilie încearcă să ne contureze direcții pozitive. 
Acum apelul la dreptate, profunzimea unor concluzii sau sfaturile oferite cu atâta 
căldura de ființele încercate de viață și inspirate au o greutate mult mai mare, fiind 
mult mai importante și mai interesante. Pornind de la această deschidere, 
eliberându-ne de un ritm de lucru apăsător, aflându-ne practic în ochiul furtunii 
reușim să creăm o contra greutate atât de mare încât să poată transforma această zi 
dintr-una sâcâitoare, enervantă sau epuizantă într-un mare avertisment pentru 
studiu, pentru aprofundare, cunoaștere practică. Prin ceea ce facem astăzi avem 
toate șansele să ne așezăm succesul pe baze morale. Puterea personală va fi astfel 
activă la un nivel superior, chiar dacă cei din jur, comunitatea nu va aprecia pe 
măsura efortului. Este posibil ca nu doar actorii principali ai acestei zile, ci și 
spectatorii care fac parte, la rândul lor, dintr-un teatru mai mare, dintr-o piesă mai 
mare, să aibă și ceva de ascuns, să creeze și ei mici conflicte pe care, prin agitație, 
tensiune sau gesturi mult mai ample și evidente să încerce să le ascundă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu urmări ca prin faptele pe 
care le realizam acum să obținem un rezultat imediat. Dacă vedem în jur oameni 
prea agitați, care se consumă din nimic și care acordă lucrurilor lipsite de 
importanță mai mult timp decât este cazul, să-i lăsăm să-și protejeze nevoile, 
durerile sau ceea ce cred că i-ar compromite dacă le-ar fi împărtășit celorlalți. 
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Fiecare are dreptul la un secret. Fiecare are privilegiul de a alege în cunoștință de 
cauză și după voința proprie când să spună și ce anume să spună despre sine. A 
invada intimitatea cuiva sau a judeca semenul doar după ceea ce știm că ne vine de 
sus, doar după psihologia comportamentală sau după anumite repere pe care le 
folosim ca șabloane, ca prejudecăți în evaluarea tuturor, este o faptă greșită și va 
activa conflictele săptămânii anterioare, când piramida de pământ dintre Marte, 
Luna neagră și Pluton a fost foarte activă. 

 
Miercuri, 29 aprilie 

Miercuri 29- 4-2015  7:32   Venus (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri 29- 4-2015 11:38    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri 29- 4-2015 14:35    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Miercuri 29- 4-2015 21:13    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Miercuri 29- 4-2015 22:37    Luna(Vir) Squ (Gem) Venus 

Miercuri 29- 4-2015 23:21    Luna(Vir) Tri (Tau) Mars 
 

Este refuzat un sfat pe motivul superficialității. Valorile incomplete abundă. 
Insatisfacție ce vine din blocaje de factură administrativă. Oboseală fizică. 
Impurificare. Autovătămare. Se divulgă o informație intimă care va compromite 
propria persoană. Se dovedește puterea într-un domeniu care acum nu 
interesează. Ne tentează gândul că ruperea unei alianțe duce la vindecare. 

 
Relația proastă care se construiește acum între Venus și Chiron nu va reuși să 

strice armonia și nici măcar lucrurile bune pe care le-am abordat anterior cu atâta 
intensitate și bucurie. Va reuși însă să pună un strop de îndoială pe perspectiva lor. 
Nu ne vom îndoi că au existat, dar ne vom îndoi că vor dura foarte mult timp. 
Această îndoială reprezintă și o cauză a oboselii accentuate pe care o vom acuza în 
această zi. Acest lucru nu ne vine doar din relația proastă a lui Venus cu Chiron, ci 
și din conjuncția Lunii cu Luna neagră care activează din nou o forță negativă, o 
tendință ciudată de a merge mult prea departe cu anumite concluzii adică de a 
răstălmăci această suspiciune sau îndoială și a lucra pentru a o transforma pe 
aceasta în certitudine. 

Cu alte cuvinte, 29 aprilie poate fi o zi de refuz, o zi în care cernem cu o sită 
foarte rară evenimentele primelor două zile ale acestei săptămâni și credem că prin 
ochiurile acesteia au trecut ceea ce este important să ducem pe mai departe. Este o 
greșeală să considerăm acest lucru ca fiind definitoriu pentru că prin acele ochiuri 
destul de largi trec și temerile, și pericolele, dar și sentimentele confuze pe care nu 
am dorit să le împărtășim celorlalți în ziua anterioară. Pentru că le-am ținut prea 
mult în forul personal, pentru că le-am amestecat cu lucruri bune, acestea au avut 
tendința de a le compromite și pe celelalte care nu erau suficient de mature sau de 
bine consolidate. Gândul acesta care se înfiripă printr-o îndoială, atunci când este 
explorat prea mult ne duce către o zonă periculoasă. Prin intermediul lui suntem 
tentați să rupem o alianță sau, în cazul persoanelor lașe, să hotărască lucrul acesta, 
dar să nu-l spună. Asta înseamnă că informația intimă, cea pe care o vedeam în 
ziua anterioară ca ne-ar fi compromis iremediabil prin împărtășire, ne afectează 
acuma prin neîmpărtășire. Acesta pare să fie un cerc vicios pentru că am văzut care 
era pericolul împărtășirii, și știm foarte bine că acesta este activ și în această zi. 
Asta înseamnă că pentru a face față acestor complicații, acestor dureri invazive, 
care, de la sine, nu depășesc lucrurile bune din primele două zile, va fi nevoie să ne 
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amintim de deviza generală aplicată acestei săptămâni care ne îndeamnă să credem 
în beneficiul faptelor bune. Relația bună dintre Lună și Marte ne vorbește acum 
despre un schimb eficient, despre un ajutor reciproc, despre o înțelegere foarte 
bună pe care o vom întâlni astăzi aparent întâmplător și asupra căreia vom lucra 
de-a lungul acestei săptămâni. Nu putem știi prin această prezentare cu caracter 
general dacă aceste evenimente vor depășii cadrul acestei săptămâni. Știm însă că 
anumite obiective cu care ne trezim dimineață în cap nu sunt de durată și se pare că 
acestea vor fi primele elemente corozive ale zilei care nu ne vor permite să visăm 
foarte departe. 

Prin urmare, 29 aprilie este o zi încărcată de mister. Pe baza unor vibrații 
comune, cele de care beneficiază toată lumea, încă de dimineață avem tendința de a 
refuza un sfat pe motiv că nu avem timp, știm mult prea bine la ce se referă 
subiectul acela ori avem din start mai multe informații decât ne poate oferi 
partenerul de dialog. Această certitudine închistată, această pușcărie care ne oferă 
sentimentul de stabilitate a fost construită pe insatisfacție și ea va supraviețui atât 
timp cât vom crede în aceste blocaje. Acestea sunt instrumentele cu care un 
pasionat de ezoterism, o persoană care lucrează cu energia sau care se află 
implicată într-un proces de cercetare spirituală, lucrează foarte bine. 

Celelalte persoane se vor expune astăzi riscului autovătămării, vor fi tentați 
să divulge ceva pentru a depresuriza o relație încordată sau chiar o tensiune 
personală. Știm că de fiecare dată când Luna trece prin zodia Fecioară trebui să se 
întâlnească cu Luna neagră. O dată pe lună se întâmplă acest lucru. Astăzi, 29 
aprilie, se consumă conjuncția Lunii cu Luna neagră în mijlocul zilei și pentru că, în 
general, această perioadă din zi este pentru cei mai mulți oameni una activă, sunt 
avertizați cei care lucrează cu publicul, care manipulează valori sau care 
gestionează banii altora, să nu cadă la înțelegere cu persoane ce invocă prea mult 
nevoia personală pe resursele altora. Nu este indicat astăzi să rezolvăm problemele 
celor care strigă mai tare decât cu resursele personale și asta doar dacă dorim. Nu 
există o condiționare exterioară care să ne oblige să facem ceva, dacă nu vrem. 
Există însă o mare tentație și dacă nu ne folosim analizatorul, dacă judecata este 
trimis în vacanță sau doarme prea mult, simpla greșeală a acestei zile ar putea să ne 
convingă să rupem o alianță. În egală măsură, întâlnirea Lunii cu Luna neagră 
arată și faptul că am putea clarifica anumite lucruri legate de un program de lucru, 
sinceritatea unui partener de dialog sau o relație tensionată de mult timp printr-o 
ceartă, printr-un conflict deschis. Pentru că în afara acestei conjuncție se mai 
consumă astăzi la mare intensitate și relația proastă dintre Venus și Chiron, 
combinația aceasta va face în așa fel încât o confruntare deschisă să ducă la ruperea 
unei alianțe. Cei care lucrează cu energia, care înțeleg bine rolul informației și nu se 
pierd cu firea atunci când anumite demersuri se complică, vor reuși să extragă din 
această rupere a unei alianțe o mare vindecare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să fim buni. Cu 
cât destinul ne încearcă mai multă tensiune, cu întâlniri ciudate sau cu persoane 
gălăgioase, cu atât mai multe fapte bune să facem sau cu atât mai mult să ne 
propunem să nu ne abatem de la liniște. A-ți proteja liniștea în această zi seamănă 
cu a-ți proteja propriul copil de un mare pericol. 
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Joi, 30 aprilie 
Joi 30- 4-2015  2:10     Sun (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Joi 30- 4-2015 15:20    Luna(Vir) Tri (Tau) Mercury 

Joi 30- 4-2015 17:01    Luna(Vir) --> Libra 

Joi 30- 4-2015 23:33    Luna(Lib) Sex [Sag] Saturn 
 

Dorința de a trece dincolo de aparențe. Se pierde prin rigiditate, dar se 
câștigă prin menținerea unei tradiții. Cuvântul inspiră. Se fac asocieri stranii 
care aduc forță partenerilor nu prin structura nou construită, ci prin schimbul pe 
care-l realizează. Lipsurile materiale îi fac pe unii să se revolte. Tăcerea poate fi 
cumpărată. Echilibrul este înșelător. Teamă de o sentință. 

 
30 aprilie este o zi de mare succes pentru cei care și-au protejat liniștea, 

conform recomandării aplicată zilei anterioare. Această liniște se transformă acum 
în mulțumire, în dorința de a trece dincolo de aparențe sau a urmării ce se întâmplă 
pe mai departe cu oamenii care nu au reușit să ne tulbure, cu întâmplările care nu 
ne-au distrus armonia pe care am iubit-o atât de mult. Desigur, prin unghiurile zilei 
anterioare, înțelegem că nu tot ceea ce am traversat a fost expresie a binelui și 
armoniei. Problemele zilei anterioare rămân în urmă, iar acum vom fi curioși doar 
de binele pe care l-am făcut, de ce răspunsuri primim pentru faptele făcute și cât de 
mult ne ajută pe viitor acest lucru. 

Cu cât Soarele avansează mai mult în tranzitul său prin zodia Taur cu atât se 
expune la interacțiuni de factură socială. Astăzi împlinește un unghi pozitiv cu 
Neptun, mâine altul negativ cu Junon și săptămâna viitoare un alt unghi negativ cu 
Jupiter. Dacă visăm că cele câteva fire de liniște ale zilei anterioare ar putea să ne 
ducă foarte departe s-ar putea ca astăzi să nu ne vedem greșelile, s-ar putea să nu le 
vedem nici mâine însă în mod sigur săptămâna viitoare, când Soarele se va afla 
într-un unghi negativ cu Jupiter direct din Leu, vom vedea acest lucru. De aici pot 
apărea tot felul de sentimente confuze, de aici lucrurile bune care stau să se 
consume în această zi cer acceptul experiențelor zilei anterioare. Vom avea ocazia 
în această zi să vedem cuvântul inspirat, că tradițiile sunt importante pentru 
consolidarea cunoașterii, pentru stabilizarea socială sau pentru progres spiritual. În 
egală măsură, sunt importante și asocierile pe care le-am salvat. Asta nu înseamnă 
că ideile pe care le avem astăzi, provocările de a ne desprinde de anumite lipsuri 
materiale sau gândul că omul ajutat ieri se va transforma mâine în cel care ajută, 
nu este de explorat sau nu este de bun augur. Maniera în care alegem să gândim și 
să ne raportăm la ceilalți construiește acum linii aparte, ne aduce în preajmă 
oameni care gândesc și simt la fel chiar dacă își păstrează puțin din răceală, 
distanța sau închistarea la care au apelat în zilele anterioare pentru a se proteja. 

Dincolo de toate aceste lucruri noi și vechi care încearcă să ne inspire și să ne 
învețe câte ceva despre viață, relația bună a Soarelui cu Neptun ne oferă șansa de a 
ne explora mult mai bine, privilegiul de a ne fixa o stare de confort și de înțelegere a 
propriei persoane în așa fel încât fluctuațiile care altădată ne-ar fi tulburat, acum să 
ne lase indiferenți. Vom vedea dacă acest unghi ne influențează bine sau nu în 
momentul în care suntem solicitați să ne oferim ajutorul sau ni se cere ceva. A ne 
implica în aceste fapte fără rigiditate, fără închistare și fără resentimente, adică fără 
a interveni cu prejudecăți, arată o mare tărie de caracter și o mare putere. Această 
deschidere, această confirmare le vorbește oamenilor despre cât de simplu este să 
se desprindă de cușca în care au ales să trăiască, de cât de vii sunt lipsurile 
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materiale atunci când li se acordă o mai mare importanță decât lipsurilor spirituale. 
Dacă până acum am fost triști, abătuți sau chiar am plâns pentru anumite conflicte 
de factură socială sau pentru că ne lipseau cele necesare, acum trăim cu 
sentimentul că dacă nu face mai mult pentru liniște, pentru dragoste, pentru un 
schimb pozitiv cu mediul nu vom fi niciodată mulțumiți sau întregi. 

Prin urmare, ultima zi a lunii aprilie încearcă să ne amintească despre cât 
de importante sunt viziunile speciale care ne duc spre un factor de coagulare, cât de 
importante au fost experiențele care n-au testat forța. Unii, privind înapoi, se 
gândesc că poate nu au lucrat suficient sau au fost simpli observatori ai unor 
fenomene. Așa a fost conturat destinul lor și aceasta a fost experiența care a 
consolidat destinul personal. Pe această observație se vor baza în următoarele 
săptămâni adică de-a lungul lunii mai când vom vedea că singurătatea poate fi mai 
dureroasă decât am crezut. 

Momentul acesta de final al lunii aprilie poate fi edificator în înțelegerea 
puterii personale. Este posibil să greșim în această analiză, să ne simțim zăpăciți 
sau luați de val, să ne ridicăm în sfere înalte și să considerăm că dacă am fost 
cuprinși de o stare profundă, neapărat pe baza acesteia trebuie să ne schimbăm 
condiția socială. Sunt multe persoane care fac această stare frumoasă 
răspunzătoare de toate hotărârile proaste pe care le-au luat după aceea. Iubirea are 
nevoie și de înțelepciune pentru a nu distruge, pentru a nu abuza de libertatea pe 
care o are să se deplaseze în creație. 

Faptul că în seara acestei zile Luna iese din Fecioară și intră în Balanță arată 
că înțelegerile pe care le vom avea în după-amiaza acestei zile ne învață despre cum 
să lucrăm cu noi înșine, cât de înțelepți să fim într-un demers și de ce nu putem 
acum, chiar dacă simțim că avem un anumit avantaj, să lăsăm de la noi. Relația 
bună care se consumă între Soare și Neptun arată că undeva în subtil, departe de 
privirile celorlalți, poate chiar în gândurile altora sau într-un loc ascuns se întâmplă 
ceva bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite astăzi să 
lucrăm cu îndoiala. Atunci când avem semne de întrebare să nu permitem acestora 
să ajungă la suspiciune, la îndoială sau la nepăsare. Semnul de întrebare este o 
provocare pentru a afla mai multe, nu pentru a ne zdruncina cu convingeri eronate 
înainte ca problema să fie clarificată. 

 
Vineri, 1 mai 

Vineri  1- 5-2015  0:56     Sun (Tau) Squ (Leo) Juno 

Vineri  1- 5-2015  5:05 Mercury (Tau) --> Gemini 

Vineri  1- 5-2015 10:16    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 

Vineri  1- 5-2015 13:53    Luna(Lib) Sex (Leo) Juno 

Vineri  1- 5-2015 19:57    Luna(Lib) Sex (Leo) Jupite 
 

Asocieri noi. Proiect nou care se întinde pe o durată mare de timp. 
Încredere mare în ziua de mâine. Parteneriate constructive. Decizii cu impact 
spiritual adoptate pentru a combate o frustrare. Se ascunde un adevăr. Se caută 
limpezirea lucrurilor prin asociere. Depășirea obstacolelor se face prin 
comunicare. Se spun lucruri regretabile. 

 
Prima zi a lunii mai ne întinde o cursă. Vom avea impresia că putem merge 

mai departe prin convingerile pe care le-am traversat în primele patru zile ale 
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săptămânii și numai prin beneficiul acestora putem să vedem foarte departe. Acest 
proiect nou, această încredere în ziua de mâine bazată exclusiv pe beneficiile 
ultimelor patru zile care, la rândul lor, au fost în mare parte efecte ale unor acțiuni 
mai vechi, ne îndeamnă să adoptăm anumite decizii cu convingerea că 
parteneriatele spre care ne îndreaptă vor fi constructive. 

Această primă zi a lunii mai aduce împlinirea unui unghi negativ între Soare 
și Junon, dar și trecerea planetei Mercur în Gemeni. Dacă relația proastă a Soarelui 
cu Junon ne încearcă parteneriatele care sunt în continuare active, intrarea 
planetei Mercur în zodia Gemeni poate produce un efect special, miraculos chiar 
eliberator legat de comunicare, educație, învățare sau mobilitate. Un element 
absolut minunat al acestei zile, prin intermediul căruia se depășesc multe obstacole 
legate de comunicare sau prin care se valorifică o șansă ce a fost neglijată în 
ultimele patru săptămâni, este conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, moment în 
care se inițiază un nou ciclu draconic. Din fericire, acest nou ciclu draconictic se 
consumă cu Mercur în domiciliu (Gemeni) ceea ce aduce un plus de flexibilitate, de 
istețime sau o curiozitate miraculoasă ce ne va scoate din tot felul de încurcături. 

Evident, valoarea acestor unghiuri, plasată în contextul acestei săptămâni 
care leagă fragmente din două luni poate avea o direcție particulară, una aparte față 
de contextul lunii mai în care este integrată și canalizată în materialul aferent 
analizei aplicată anului 2015. În contextul acesta, al săptămânii stabilității, a 
emoțiilor adânci și a beneficiului selectat de faptele bune, intrarea planetei Mercur 
în Gemeni înseamnă o gură de aer proaspăt și posibilitatea de a limpezi multe din 
conflictele parteneriale ori de a face lumină în raport cu un obstacol pe care l-am 
crescut din cauza oboselii sau a agitației prea mari. 

Pe de o parte, relația proastă Soarelui cu Junon nu ne învață că trebuie să fim 
responsabili, iar de parte cealaltă  intrarea lui Mercur în Gemeni îi îndeamnă pe 
oameni să profite de ocazie. Pentru că în tipul acesta de analiză prezentăm lucrurile 
în mod integrat, nu putem să ne bucurăm pe deplin de beneficiile tranzitului 
planetei Mercur în Gemeni, pentru că în 2015 acest tranzit este unul foarte lung, 
având și o perioadă de retrogradare în intervalul 19 mai - 12 iulie. Faptul că Mercur 
va trece prin zodia Gemeni într-un interval mai mare de două luni arată că valorile 
acestei zodii au nevoie acum de multiple ipostaze în care să se dovedească ușurință 
în comunicare sau flexibilitate. Nu trebuie să uităm că în semnul complementar, 
Săgetător, tronează planeta Saturn și opoziția acestuia cu Mercur va dura, în mai 
multe etape, mai mult decât ar ține de regulă. De aceea domiciliul lui Mercur în 
Gemeni, ce ar trebui sa anunțe multe bucurii, succes și deschidere, ne aduce și 
responsabilități pe care trebuie să ni le asumăm condiționat, după ce muncim mai 
mult sau după ce acceptăm inserții pe un teren foarte nou. 

Tocmai de aceea anumite hotărâri pe termen lung ar trebui acum adoptate cu 
rezervă și să ne gândim că poate ar fi cazul să punem în orice decizie pe care o 
adoptăm și puțină înțelepciune sau gândul că va fi nevoie de această dată să fim 
mult mai atenți la consecințele faptelor proprii decât am fost de la începutul anului 
și până acum. Vor fi până pe 8 iulie atât de multe tentații încât acum, la început de 
drum, nici măcar nu ne putem închipui. Există însă premisele necesare ca 
hotărârile adoptate acum să fie bune. Pe baza acestor hotărâri bune să îndrăznim să 
ne așteptăm și la rezultate mai frumoase sau mai curate pentru că intrarea lui 
Mercur în Gemeni beneficiază acum de o mediere a tendinței Nodurilor de către 
Jupiter și Junon reactivată de relația bună pe care Luna o are cu Jupiter și cu 
Junon. Revizia pe care o facem acum, ușurința cu care limpezim anumite lucruri s-
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ar putea să fie elementul salvator din toate situațiile încordate pe care le vom 
traversa până pe 8 iulie. 

Prin urmare, prima zi a lunii mai, deși nu ne duce foarte aproape, ne 
tentează cu marea încredere în ziua de mâine. Momentul acesta ne vorbește despre 
un proiect nou, despre decizii cu mare impact, însă nu ne spune nimic despre ceea 
ce ne așteaptă în următoarele două luni. Tranzitul lui Mercur prin zodia Gemeni 
este acum foarte lung, el intrând în zodia Rac pe 8 iulie. Până atunci, va avea și o 
perioadă de retrogradare în intervalul 19 mai - 12 iunie moment în care, chiar și cu 
o bază foarte solidă, proiectele pe termen lung se întorc spre revizuire, sunt reluate 
anumite colaborări sau ni se cere să reparăm relații încordate pe motiv că 
demersurile, așa cum sunt în momentul acela, nu vor putea să se soldeze cu un 
rezultat pozitiv așa cum se așteaptă. 

Observarea ecuației astrale aferente primei zile a lunii mai, cea care ne 
vorbește în multiple moduri despre singurătate, ne oferă un beneficiu important, 
acela de a ne baza pe câteva rezultate pozitive ce au fost obținute cu mare efort în 
ultima perioadă. Riscul de a ne implica însă în conflicte parteneriale, în revendicări 
absurde este unul foarte mare. Unii se vor trezi dimineața cu o poezie învățată. Vor 
așterne pe hârtie o listă de revendicări și vor considera că dacă au scris câteva 
rânduri înseamnă că totul le va fi limpede și clar. Nici că se putea o greșeala mai 
mare. 

Ceea ce este frumos și spectaculos deopotrivă vine din șansa pe care o vom 
avea de-a lungul acestui tranzit și care este anunțat discret încă de acum. Pentru că 
la intrarea planetei Mercur în Gemeni se consumă și conjuncția Lunii cu Capul 
Dragonului, având ca fundal și două relații bune pe care Luna le realizează cu 
Junon și Jupiter, se activează acum din nou la un alt nivel și pe alte motivații 
medierea tendinței Nodurilor de către Jupiter și Junon, adică preschimbarea 
conflictelor existențiale în subiecte de interes pentru studiu sau motive de a trece 
pe nivelul următor. Vom vedea însă că evenimentele acestea care vin prin tranzitul 
lui Mercur în Gemeni și, implicit, prin retrogradarea sa în acest semn sunt destul 
de puternic înfipte în planul material și din această cauză va fi nevoie ca acum, la 
început de drum să pornim cu gânduri profunde, pașnice sau măcar cu un inventar 
al faptelor bune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține aproape prietenii 
dragi. Cine crede că își poate permite să pună ordine în viețile celorlalți doar pentru 
că are mai multă mobilitate se înșală. Deciziile cu impact spiritual produc un efect 
interesant asupra problemelor coordonate de frustrare. Tocmai de aceea pentru a 
ne pregăti pentru acest drum lung, pentru momentele tulbure din perioada de 
retrogradare adică între 19 mai și 12 iunie, să ne gândim acum și la suflet. 
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Sâmbătă, 2 mai 
Sambata  2- 5-2015  0:08    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 

Sambata  2- 5-2015  4:52    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

Sambata  2- 5-2015 17:00    Luna(Lib) Tri (Gem) Venus 
 

Imprudență. Se caută adoptarea unui succes prin compromiterea celorlalți. 
Simplitatea din viața personală este apreciată. Teama de singurătate. Reținere în 
fața unui demers în care sunt implicați mulți oameni. Evenimente în etape. 
Disconfort pus pe seama lipsei de susținere. 

 
Ne aflăm acum pe ultimul segment de tranzit al Lunii prin zodia Balanță și 

experimentăm o nouă zonă de conflict și o nouă formă de libertate. Zona de conflict 
înseamnă reactivarea careului în T pe semne cardinale ce-l are de această dată pe 
Pluton ca planetă focar. Zona de libertate vine din relația bună pe care Luna o va 
construi cu Venus. Există multă determinare pe evenimente de scurtă durată, la fel 
cum există multă determinare pe teama de singurătate sau pe grija că un eveniment 
mare, dacă este împărțit în fragmente, în etape, atunci rezultatul va fi sortit 
eșecului. Finalul tranzitului Lunii prin zodia Balanță explorează această 
nesiguranța și ne arată că emoțiile adânci cer de fiecare dată și cunoașterea durerii 
celorlalți dacă pentru aceștia așa se poate traduce profunzimea. Totuși, pentru că 
suntem în săptămâna în care sunt judecate faptele bune după rezultate, încercările 
acestea pe care le vom traversa, pentru că nu degeaba am acumulat atâta 
experiență de-a lungul acestei săptămâni, trezesc admirația celorlalți. Deși este o zi 
de weekend și probabil că se lucrează mai puțin sau deloc, programul de lucru, 
seriozitatea profesională, rezultatele pe care le-am obținut prin muncă directă sau 
efort sistematic ajută acum să depășim o barieră de comunicare și să privim cu alți 
ochi disconfortul pus pe seama lipsei de susținere. Este clar că momentul acesta nu 
poate fi orientat pe un făgaș normal doar pentru că Luna ridică un unghi pozitiv cu 
Venus. Acest unghi vorbește despre câteva întâmplări bune, despre faptul că ne 
putem întreține cu oamenii care ne-au dovedit până acum că sunt puternici, buni 
sau care au probat gândurile bune ce ni le poartă, însă nu poate face din această zi 
una fericită. Mercur, numai ce a intrat în domiciliul său, că se și situează deja în 
fereastra opoziției cu Saturn. Avem senzația că dacă aceste obstacole nu sunt 
depășite cu demnitate, cu fruntea sus sau cu o anume înțelepciune de viață atunci 
grijile pe care le-ar confirma toate evenimentele nefericite care urmează să se 
consume până în mijlocul lunii iulie au toate șansele să devină stăpâne. Nu ne 
trebuie mult pentru a schimba această balanță negativă. Nu trebuie mult efort 
pentru a menține viața în această zonă a simplității. Acest puțin este de altfel marea 
încercare anului 2015. Asta înseamnă că vom depăși aceste condiționări periculoase 
doar dacă ne mobilizăm așa cum ne-am mobilizat și altădată. Este posibil ca 
această zi să aducă și evenimente noi, situații pe care nu le-am anticipat însă marea 
schema, mijloacele la care apelăm sunt cam aceleași. 

Prin urmare, a doua zi a lunii mai ne pune la încercare răbdarea și dorința 
de a aprofunda un demers complicat. Punem în gânduri astăzi prea multă teamă și 
prea multă grijă față de ziua de mâine. Am văzut de-a lungul acestei săptămâni că 
faptele bune pe care le-am făcut până acum dau un sens aparte vieții și este indicat 
să ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple și astăzi. Balanța este ușor 
dezechilibrată în această zi, pentru că reactivarea careului în T pe semne cardinale 
nu ajută în simplificare benefică, ci produce acest rezultat în mod brusc. De-aici și 
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sentimentul de nesiguranța sau reținerea în fața evenimentelor care se desfășoară 
pe o perioadă mare de timp. 

Există însă și premisele ca evenimente bune să se consume frumos, 
împreună cu oameni dragi și cu scopul de a ne deconecta sau de a dobândi o anume 
stare de confort. 

A doua zi a lunii mai aduce mult mai clar decât prima zi a acestei luni 
sentimentul că singurătatea, nu doar cea fizică, ci și cea afectivă, poate chiar cea 
socială (să trăiești printre oameni și să fii singur) reprezintă marea încercare a lunii 
mai. Ecuația astrală aferent acestei zile nu ne poate oferi însă suficient de multe 
indicii încât să știm exact care este sectorul lovit de această însingurare. Vom vedea 
la momentul oportun care sunt direcțiile vulnerabile în fața acestei probleme și 
cum ar trebui rezolvate. Acum doar aflăm câteva lucruri despre asta și cine este 
sensibil sau poate pătrunde cu mintea în profunzimea evenimentelor putea sa afle 
mai mult pentru sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne rezerva mai mult timp 
pentru a ne gândi la seriozitate. Este un prilej minunat, tocmai pentru că ecuația 
astrală nu susține absolut deloc acest lucru, să ne gândim ce anume să facem 
pentru a fi mai serioși față de cei din jur sau ce anume au făcut cei din preajmă ca 
să dovedească acest lucru. Asta nu înseamnă că acum trebuie să le cerem o dovadă 
de seriozitate. Pur și simplu ne gândim și gândul lucrează. 

 
Duminică, 3 mai 

Duminica  3- 5-2015  4:45    Luna(Lib) --> Scorpio 

Duminica  3- 5-2015 11:44 Mercury (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Duminica  3- 5-2015 23:02    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 
 

Uitare. Agresivitate verbală. Este demonstrată puterea orgoliului. Viteza de 
reacție scoate la lumină goluri mai vechi. Intervenții păguboase. Critica este 
folosită ca un instrument de apărare. Risipa este denumită reinvestiție. Un 
evenimente neașteptat consolidează o poziție socială importantă. Conflictele sunt 
privite ca mărunțișuri. Ceea ce este important se transformă în asimilare. 

 
Finalul săptămânii aduce în primul rând intrarea Lunii în zodia Scorpion și 

împlinirea opoziției Mercur-Saturn. Deși Saturn se află acum în mers retrograd și 
la un moment dat și Mercur va iniția o astfel de deplasare, această opoziție nu se va 
mai reedita anul acesta însă se va ține activă suficient de mult timp. Mesajul 
principal al acestui unghi face referire la o tensiune în schimbul de informații, la o 
agresivitate verbală dezvoltată de partenerii care nu fac nici cel mai mic efort 
pentru a se înțelege, dar și tendința de a scoate la lumină adevăruri dureroase sau 
un anume deficit, nu pentru că acesta este trendul, pentru că s-a cerut în mod 
special asta, ci doar ca o consecință a vitezei cu care anumite evenimente se 
precipită. 

Deși unghiul acesta este destul de agresiv și accentuează deficitul de 
cunoaștere sau de aprofundare a celor întâmplări care pun în dificultate mintea 
tânăra, judecata nefinalizată sau concluziile care nu au fost încheiate, nu aduce 
prea multe evenimente, ci mai curând o stare de tensiune vis, de grijă nejustificată 
sau de risipă pe baza acestei instabilității. Nerăbdarea ar putea să fie elementul de 
ordine al acestui moment și pe baza acestei nerăbdării conflictele să fie privite ca 
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mărunțișuri și, pentru că nu li se acordă importanța cuvenită, acestea s-ar putea să 
fie explorate mai mult decât trebuie. 

Totuși, pentru că în această săptămână emoțiile sunt adânci ceea ce este 
important se transformă în element valoros pentru a fi mult mai ușor asimilat și 
evident pentru a fi plăcut de fiecare dată când apelăm la el. Dacă în ziua anterioară 
din diverse motive am considerat că anumite evenimente care se desfășoară în 
etape de fapt se dezintegrează, se distrug, se topesc, acum avem nevoie să ne 
gândim de mai multe ori asupra unui lucru, să zăbovim asupra informațiilor și să 
cerem termen suplimentar sau un interval de timp mai mare pentru o problemă pe 
care altădată am fi rezolvat-o foarte rapid. De asemenea, acest unghi negativ dintre 
Mercur și Saturn aduce la lumină și orgoliul a ceea nu poate fi prelucrat, șlefuit 
decât dacă nu este expus opiniei publice și dacă nu-l face de râs pe creatorul său. 
Orgoliul ar putea să fie văzut astăzi ca un element foarte important la care se 
apelează cu insistență și risipă. Cert este că apărând disfuncții în transmiterea unui 
mesaj sau în raportul individului cu sine, această tensiune între idee și experiență 
nu ne ajută să consolidăm nimic, ci ne păcălește chiar în aceste dovezi, arătându-ne 
inflexibil sau îndârjiți. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne pune în fața unor experiențe aparte. 
Pentru că trecem acum printr-o zăpăceală, printr-o tulburare personală avem 
ocazia să vedem care este contrastul între noi și ceilalți. Momentul de uitare, 
agresivitatea verbală sau un anumit derapaj care ne ia pe nepregătite ne arată cum 
suntem în momentul în care ne tulburăm și cât de serioși sunt oamenii cu care 
interacționăm. S-ar putea ca rezultatul la care ajungem astăzi să fie unul care să ne 
doară. Informația este acum încărcată de mult resentiment și nu este indicat să 
venim asupra ei cu critică. Ceea ce observăm este expresia realității și dacă dorim 
să ajungem la o concluzie atunci cel mai bine ar fi să facem un efort și să privim 
dincolo de ea. Cu alte cuvinte, nu dacă ne sunt suportate crizele este definitoriu 
pentru prezent, ci care este efortul partenerului de dialog pe care-l face să renunțe 
la nemulțumirile lui pentru a suporta nemulțumirea altuia. Un om care dovedește 
că poate să facă lucrul acesta nu risipește, este un om calculat, înțelept care nu are 
de ce să-și demonstreze orgoliul în această zi. El va fi inspirat să-și ofere ajutorul 
pentru că nu se va lăsa dominat de agresivitate, uitare sau resentiment, adică de 
opoziția lui Mercur cu Saturn, ci va prefera să fie inspirat, să facă fapte bune și să se 
bucure de ele, adică se va situa pe frecvența trigonului Lună-Neptun. 

Pentru că Saturn în Săgetător ar putea să fie suficient de instabil și să nu țină 
cont de regulă, metodă sau de disciplină atunci această maturitate, această precizie 
socială, cauza principală pentru care toți oamenii sunt acum judecat sau acuzați, ne 
va duce spre situațiile neprevăzute și Saturn, cel care oferă garanția lucrului știut, 
să anunțe un eveniment neașteptat care ar putea să consolideze o poziție socială. 
De asemenea, prin diminuarea elementului specific saturnian viteza de reacție 
poate fi una mult prea mare, adică Mercur din Gemeni va pune bază pe un personaj 
matur, pe reguli sociale fără să vadă, să înțeleagă ori să știe că de partea cealaltă 
partenerul său de aspect face același lucru cu el. De aici și conflictul de idei, de aici 
și disputa, cearta sau conflictul care nu trebuie explorat pentru că nu duce la nimic 
bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să fim 
liberi și deschiși. Această libertate și această deschidere nu trebuie să ne ducă spre 
a impune propriul etalon al libertății și al bucuriei. Să facem lucrul acesta prin 
interacțiune și fără a amplifica și mai mult tensiunea celor din jur pe care contextul 
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general îl predispune acum. Cine știe, poate chiar aceste elemente pozitive, această 
bucurie și această deschidere sunt cele care ne protejează de intervenții păguboase 
ale următoarelor două luni în așa fel încât acestea să nu se mai producă. 
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4 - 10 mai 2015 este săptămâna cultivării sentimentelor puternice și a 
beneficiului obținut prin efort constant. În acest interval, care debutează cu Luna 
plină din 4 mai, se va lucra foarte bine cu sentimentele puternice. Am mai avut 
ocazia de-a lungul timpului să vedem ipostaze, unele dintre ele destul de dure și de 
apăsătoare, în care suntem îndemnați să facem pace cu trecutul. De puține ori însă 
ni s-a întâmplat să fim încărcați de sentimente atât de puternice, să privim totul 
prin filtrul acestora și, în plus, să judecăm necesitatea de a merge mai departe doar 
prin acele beneficii obținute prin muncă sau prin efort susținut. 

Așadar, săptămâna de față le vorbește oamenilor despre o altfel de putere și îi 
îndeamnă să-și revizuiască toate achizițiile pe care le-au acumulat în acest an, în 
special în două mari perioade: începutul lunii ianuarie și finalul lunii aprilie. La 
momentul acela am considerat că evenimentele pe care le traversăm au nevoie de 
atenție maxima și l-am acordat acestora toată disponibilitatea de care am fost în 
stare. Anumite lucruri au fost înțelese greșit sau privite superficial însă poate nu 
ne-am dat seama că am dezvoltat față de acestea un atașament teribil. Atașamentul 
în sine s-ar putea să fi devenit în timp o mare problemă din cauza căreia soluțiile au 
întârziat să apară. Nu ne referim aici doar la cele diplomatice, acelea care chiar de 
la începutul acestui an sunt într-o tensiune continuă. Ne referim cu precădere la 
conflictul individului cu el însuși, acel aspect al vieții care devine pentru tipul 
acesta de analiză pe care-l facem aici, unul prioritar. În această săptămână visăam 
la un succes teribil, unii se vor exprima ca atare, vor ridica tonul, mâna sau se vor 
ridica pe sine la un anumit nivel, prezentându-se ca adevărate repere ce trebuie 
urmate. Obsesia puterii arată că acești oameni sunt și ei în suferință asemenea 
celor care nu au reușit să obțină putere. Atașamentul în sine îi îndeamnă pe aceștia 
să considere că nu pot trăi, nu au un loc în grupul de apartenența sau chiar în 
această lume decât dacă sunt în frunte, decât dacă se adresează celorlalți de pe o 
anumită poziție. La polul opus sunt cei care se tem să se exprime în această 
manieră, care refuză să iasă pe zona publică sau o fac discret de teamă ca nu cumva 
anumite forțe negative să-și unească intențiile și să le îndrepte împotriva lor. 

Această săptămână nu este reprezentativă la capitolul evenimente astrale 
însă conține câteva care devin importante în a ne ajuta să punem noi baze afective 
și să facem în raport cu trecutul propriu o altfel de selecție. În primul rând, Luna 
plina din prima zi a acestei săptămâni împreună cu unghiul negativ dintre Soare și 
Jupiter le vorbesc oameni lor despre griji materiale și despre posibilitatea ca din 
cauza acestora să-și piardă controlul și să se adâncească și mai mult în orgolii, 
justiție invazivă sau abuzuri. Apoi, în ziua de miercuri, 6 mai, când Soarele și 
Pluton se vor afla într-o relație bună, vom fi încurajați să privim mai departe în 
timp și să înțelegem că nu cu toții vom ajunge acolo, ci doar cei care se așază pe o 
bază solidă. Începând cu ziua de 8 mai, când Venus va intra în zodia Rac, abordarea 
lumii și vieții va fi făcută dintr-o altă perspectivă. Ceea ce în primele patru zile ale 
săptămânii era puternic prin informație, în ultimele trei zile ale săptămânii devine 
putere prin emoție concentrată. După cum vom vedea în explicațiile inserate pe 
zile, accentuarea modului vibrator cardinal dă atașamentului acum o notă corozivă. 
Prea multă instabilitate și prea multă putere concentrată pentru un scop ce nu a 
fost încă verificat ori este adus cu forța din trecut. Apoi, în ziua de sâmbătă, 9 mai, 
descoperim că puterea are multiple conotații și sentimentele acestea profunde pot 
să fie și încărcate de drama, de nemulțumire sau de motive ce amplifică suferințele 
celorlalți. 
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Așa după cum se poate constata, această săptămână este marcată de grija că 
nu avem un loc în lume, neputința de a ne ridica la nivelul așteptărilor sau, la polul 
celălalt, tendința de a nu ține cont nici de pretențiile celorlalți, nici de greșelile 
personale și de a face totul pentru a ne situa la o înălțime nemeritată. Puterea nu 
are nevoie să se exprime prin lucruri atât de agresive. Am ajuns aici, în acest 
moment de impas, tocmai pentru că am considerat în trecut că numai așa ne putem 
pune în valoare puterea. În egală măsură, nu trebuie să uităm că anul 2015 este 
anul secretelor dezvăluite și nu înseamnă doar că aflăm tot felul de lucruri despre 
alții, că descoperim ceea ce nu ne-am închipuit că ar fi putut să facă cineva, ci 
intrăm în posesia unor informații valoroase și despre noi înșine. Aflăm dacă 
suntem puternici sau care este gradul de uzură, aflăm în ce mod suntem valoroși 
pentru cei din jur și care este rostul și scopul pentru care avem un loc de muncă, 
anumite sarcini profesionale ori suntem victimele unor condiționări sociale pe care 
nu am reușit încă să le depășim. Stabilitatea centrelor de putere poate însemna 
pentru noi toți un mare avantaj în sensul că se mai oprește din furtună și ne putem 
fiecare construi o partea a casei dărâmată de toate aceste evenimente. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne preocupa de 
faptele bune și, prin intermediul acestora, de a ne preocupa de înțelepciune. 
Cuvintele nu reprezintă totul, sentimentele de asemenea, dar împreună pot 
construi un edificiu care să ne aducă din această călătorie existențială, din acest arc 
peste timp, un înțeles aparte ce ne va fi foarte folositor de acum încolo, fie că acesta 
se referă la poziția pe care o avem, fie că ne încurajează să credem în lucruri pe care 
am considerat tot timpul că nu le putem face deși nu a fost așa, fie să descoperim 
pacea sufletească. 

 
Luni, 4 mai 

Luni  4- 5-2015  2:10    Luna(Sco) Squ (Leo) Juno 

Luni  4- 5-2015  6:39     Sun (Tau) Opp (Sco) Luna(Full Moon) 

Luni  4- 5-2015  7:02    Luna(Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Luni  4- 5-2015 10:39    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 

Luni  4- 5-2015 12:02     Sun (Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Luni  4- 5-2015 14:33    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Luni  4- 5-2015 20:09    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 
 

Griji materiale. Statutul social este judecat după acumulări. Funcția socială 
trebuie să susțină acum mofturile ori reacțiile temperamentale. Orgoliile sunt 
păguboase. Marile decizii care vizează raporturi sociale ample duc la ieșirea din 
impas. Grijile exagerate se risipesc. Se pierde prea multă energie prin lipsă de 
concentrare. 

 
Ne aflam acum în fața unui mare moment de analiză. Nu doar pentru că se 

împlinește Luna plina, punctul cel mai intens și cel mai puternic al ciclului lunar, 
cât mai ales că această fază a Lunii construiește cu Jupiter un unghi interesant. 
Pentru că Soarele se va afla într-un careu cu Jupiter și, în consecință, pentru că se 
construiește o opoziție perfectă între Soare și Lună, și Luna va construi același tip 
de unghi cu Jupiter. Asta înseamnă că prima zi a săptămânii va fi dominată de 
necesitatea adoptării unei mari decizii, de a scoate la suprafață griji materiale, 
unele dintre ele exagerate, referitoare la risipă sau neputință. 



Săptămâna 4 – 10 mai 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 30 aprilie 2015, ora 6:05 

O altă componentă importantă a acestei dispuneri astrale vine din faptul că 
statutul social va fi afectat, fie prin depășirea unei provocări, fie printr-un zdruncin 
puternic pe care o persoană îl poate traversa pornind de la anumite reacții 
temperamentale sau de la anumite mofturi ale celor din jur. Cu alte cuvinte, prima 
zi a săptămânii este și o zi a orgoliilor păguboase, a lipsei de concentrare sau a 
risipei, cea care nu vine dintr-o dată, ci pe care am construit-o din aproape în 
aproape și de-a lungul săptămânii anterioare. Suntem într-un mare efort de creație, 
de expresie, de așezare a colaborărilor pe alte baze în așa fel încât să avem impresia 
că ne aflăm în pragul unei mari transformări. Ceea ce va veni spre noi în această 
săptămână nu ține neapărat de schimbare, cât ține în mod special de fragmentarea 
segmentelor puternice. Acolo unde în săptămânile anterioare am avut de-a face cu 
un efort constant, acolo unde lucrurile au fost așezate de o manieră pozitivă sau 
eficientă, putem spune că avem de-a face cu un rezultat pozitiv în care grijile sunt 
de fapt mici tensiuni inerente ce apar atunci când urmărim să ținem cont de etapele 
derulării unui demers. În general, nu doar în cazul credinței, ci și în cazul 
activităților obișnuite, un om superior va prefera să facă totul cu bucurie, cu 
pasiune lăsându-se consumat de acest foc al creației. În această zi, pentru că 
Jupiter se află în Leu, ne aflăm în fața unei mari creații ce nu va putea fi abordată 
cu bucurie și nici cu încântare. Asta înseamnă că orice element tangent la creație va 
fi încărcat de durere sau de o anume tristețe pe care unii o vor argumenta pe baza 
interacțiunilor deficitare cu oameni de proastă condiție sau mai puțin pregătiți. 

Înțelegem de aici că Jupiter un Leu într-o relație proastă cu Soarele din Taur 
ne duce într-un impas. Modul în care percepem lumea, modul în care alegem să 
interacționăm cu ceilalți nu ne ajută să depășim micile probleme personale, ci, 
dimpotrivă, ni le exagerează pe acestea și ne convinge că intensitatea lor negativă 
reprezintă singura realitate de care trebuie să ținem cont. Cu cât ne implicăm și mai 
mult în această explorare încordată, cu cât alegem din suita de evenimente doar 
cele care dor sau care nemulțumesc, cu atât mai mult concentrarea va scădea în 
intensitate și tentațiile își vor îndeplini mult mai ușor rolul. Așadar, în loc să fie o zi 
de provocare și de transformare, 4 mai poate fi o zi în care marile decizii se adoptă 
în condiții drastice sau cu foarte mare greutate ori persoană care hotărăște într-o 
anumită direcție să aibă impresia că are de rezolvat acum cele mai grele sarcini ale 
săptămânii. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii este o zi de progres prin constrângere 
sau suferință. În egală măsură, este și o zi în care ne reamintim despre relațiile 
proaste, despre oameni care nu se pot controla atunci când au de rezolvat anumite 
probleme și scot la suprafață atitudini proaste, deficiențe comportamentale ori se 
declară cu vehemență împotriva celor care nu sunt de acord cu ei. Prima zi a 
săptămânii ne aduce griji materiale sau teama că ceea ce am acumulat până acum 
s-ar putea să se ducă pe apa sâmbetei, să se risipească în van sau pur și simplu să 
fie consumată de acele persoane care nu au avut nicio contribuție în a le împlini pe 
acestea, așa deficitare cum sunt. Pentru că astăzi se împlinește și faza de Lună plină 
toate aceste sentimente vor fi explorate la o mare intensitate și grija că ne aflăm în 
fața unui mare obstacol va fi amplificată de tendința omului comun de a prefera din 
suita de evenimente să le aleagă doar pe cele care nemulțumesc sau dor. 

Așadar, prima zi a săptămânii vine spre noi cu o realitate tulburătoare. S-ar 
putea ca astăzi să ne întâlnim cu situații foarte ciudate, neobișnuite pe care să le 
înțelegem greșit sau față de care să avem o înțelegere foarte subiectivă. Spre 
exemplu, există mulți oameni care preferă să nu le spună celorlalți cum anume să 
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se poarte cu ei. Dacă sunt solicitați, dacă sunt întrebați sau dacă li se cer acestora 
informații suplimentare, aceștia vor declara că nu urmăresc să-i dreseze pe cei din 
jur, să le spună în permanență cum să se poarte și ce reacție să aibă pentru că vor 
să aibă cu aceste persoane o interacțiune spontană. Atunci când un partener de 
dialog știe la ce anume se așteaptă celălalt s-ar putea ca intenționat să-și modifice 
comportamentul. În felul acesta, persoana care preferă să-i lase pe ceilalți în 
libertate, care nu dorește să-i constrângă cu ceea ce apreciază la alții, trăiește, prin 
aceste interacțiuni libere, o stare aparte. În această primă zi a săptămânii acestea 
sunt ființele cel mai ușor de rănit, acestea vor colecta din jur cele mai multe reacții 
nefirești din partea oamenilor care, în general, așteaptă să li să spună cum anume 
să se poarte. Libertatea în această zi are conotații dure și luciditatea de care este 
însoțită lasă adesea răni adânci pe care un om și le va vindeca foarte greu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmării să înțelegem de ce 
nu este bine să judecăm nivelul unui om doar pe baza câtorva reacții pe care le are 
la un moment dat. Vom fi mult mai câștigați astăzi dacă iubim, până și limitările 
sau agresiunile celorlalți, fără a ne atașa de obiectul iubirii, decât să intervenim cu o 
dreptate inutilă și tragică. 

 
Marți, 5 mai 

Marti  5- 5-2015  4:47    Luna(Sco) Opp (Tau) Mars 

Marti  5- 5-2015 14:09    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Marti  5- 5-2015 19:35    Luna(Sag) Con [Sag] Saturn 
 

Disputa dintre două persoane duce la dispută între două instituții. Este 
reînviat un conflict mai vechi. Se caută implementarea dreptății cu forța. 
Sedimentare. Grijile împărtășite sunt confirmate de ceilalți. Apel la prieteni vechi. 
Trecutul este un balsam. 

 
A doua zi a săptămânii este plină de surprize. În prima jumătate a sa Luna se 

va afla într-o relație proastă cu Marte urmând ca în mijlocul zilei să treacă în zodia 
Săgetător și, spre seară, să se afle într-o conjuncție cu Saturn retrograd. Dacă în 
ziua anterioară a avut de împlinit o relație proastă cu Jupiter aflat în mers direct 
prin Leu și toate lucrurile bune au fost răstălmăcite, astăzi, prin conjuncția Luna-
Saturn ne vom întâlni cu lucruri rele pe care vom avea tendința de a le vedea ca pe 
niște lucruri bune. Această situație răsturnată ne îndeamnă să sedimentăm puținele 
lucruri pe care le-am învățat în ziua anterioară sau pe care ni le mai amintim că le-
am parcurs în ultima perioadă. Va apărea la un moment dat un episod încordat, 
dur, marcat de o înțelegere proastă sau de-o discrepanță între adevărul subiectiv și 
cel obiectiv. Pornind de la acele gânduri, de la acele atitudini, oamenii vor reînvia 
un complot mai vechi și îl vor pune în aplicare în această zi gândind, pentru 
început, încercările din săptămâna anterioară și, apoi, în a doua parte a zilei, 
urmărind să transforme realitatea pe care o reînvie într-un balsam al durerilor 
trecutului. 

Pentru că, în mijlocul zilei, Luna trece de la o zodie rece la una calda, de la un 
semn de apă la un semn de foc, vom avea impresia că ziua este duplicitar, că 
suntem îndemnați să facem ceva și în realitate nevoia ne cere să împlinim alte 
obiective sau deziderate. Rămân în continuare active o parte din grijile zilei de ieri, 
pentru că Soarele se află în continuare în fereastra careului cu Jupiter și încă ne 
mai amintim de intensitatea unor lucruri nefirești. Poate de aceea căutăm astăzi cu 
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insistenta anumite soluții și atunci când întâlnim unele dintre ele care seamănă cu 
ceea ce ne închipuim le acordam o mai mare atenție decât trebuie. 

Cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem astăzi este acela de a face apel 
la prietenii mai vechi. Educația pe care am cultivat-o împreună cu aceste persoane, 
experiențele lor de viață sau pur și simplu interacțiunile pe care le-am alimentat 
de-a lungul fazelor maxime ale acestor prietenii sunt astăzi confirmări ale faptului 
că viața poate fi trăită și prin bine, nu doar prin constrângeri sau suferință. Atunci 
când ne îndreptăm atenția către o persoană din trecut este foarte posibil ca 
înclinația către atașament, alimentată în ultimele zile, cât Luna s-a aflat în zodia 
Scorpion, să ne îndemne astăzi să-i judecăm pe cei din trecut după înțelegerile pe 
care le avem acum. Aceste înțelegeri ni se vor părea soluții miraculoase și ne vom 
considera privilegiați pentru că le deținem uitând că trecutul nu a beneficiat de așa 
ceva, că evenimentele, în special cele pe care le judecăm și în care am fost parte 
integrantă, pentru simplu motiv că au structura pe care dorim să o corectăm acum, 
nu au beneficiat la vremea aceea de aceste observații. În virtutea acestor situații ne 
întoarcem spre persoanele din trecut aruncând în ele cu aceste concluzii crezând că 
numai așa le putem ajută. Cu alte cuvinte, ni se întâmplă ca-n celebra vorbă de duh 
"Socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din piață". 

Prin urmare, ziua de 5 mai ne pune în fața unor situații pe care să nu fim 
în stare să le vedem pe cât sunt de dificile. În primul rând, reînviem un conflict mai 
vechi, nu din dorința de a readuce în prezent o problemă, ci din necesitatea de a 
sedimenta o experiență. Adică încercăm să ne alegem din ceea ce am parcurs în 
săptămâna anterioară cu ceva mai bun și ne trezim că ne amintim în detaliu și 
gustul amar al experiențelor dure, conflicte pe care le vom retrăi în prezent ca și 
cum nu au fost șterse, nu au fost uitate și nici ignorate. 

Din fericire, există și o experiență interesantă care rămânem în urma acestor 
evenimente și aceasta este marcată de forță. Aceasta se folosește de forța pentru 
nedreptate și, paradoxal, declară că, prin utilizarea acesteia, dorește chiar 
dreptatea. În tot acest haos, în toată această frământare socială ne vom îndrepta 
atenția către prieteni mai vechi, către colaboratorii cu care am dezvoltat un anumit 
schimb de informații sau de valori în săptămâna anterioară și încercăm prin ceea ce 
ne amintim acum să îndulcim puțin atmosfera. Multe din evenimentele acestei zile 
ne vor lăsa impresia de instabilitate și avem nevoie să fim puternici și realiștii, să ne 
întoarcem spre trecut pentru a înțelege, nu pentru a retrăi sau dacă există și situații 
care ne îndeamnă să retrăim atunci să lăsăm atașamentul deoparte pentru că de-
acolo ne vin marile griji, marile probleme sau tensiunile care, de altfel, sub o altă 
formă, au generat în săptămâna anterioară atât de multe probleme și tensiuni. Cu 
alte cuvinte, problema nu este în afară, nu este la celălalt și nici măcar în societate, 
ci în modul cum interpretăm tot ceea ce ne atinge. Dacă nu cădem în patima de a 
folosi puterea în scopuri egoiste atunci reîntoarcerea la relații mai vechi, 
reîntâlnirea cu oameni pe care nu i-am văzut de mult timp, această trecere de la un 
nivel la altul din cauza agitației și pentru a găsi o soluție, se transformă într-un 
mare beneficiu care ne duce acolo unde am dorit încă din dimineața acestei zile să 
ajungem, adică să sedimentăm o învățătură de viață ce ne va fi folositoare și în 
această săptămână, până la finalul ei, dar și de-a lungul lunii mai. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a separa problemele personale 
de ceea ce există în societate. Atunci când le amestecăm avem tendința de a învinui 
tot ceea ce există în exterior de ceea ce nu putem rezolva în interior. Atunci când 
interiorizăm problemele sociale structura de rezistență se suprasolicită, apar dureri 
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fizice, dureri de încheieturi, dureri de oase, disfuncții metabolice sau o stare 
proastă marcată de frică, disperare și furie. Avem nevoie să găsim echilibrul între 
dimensiunea personală și cea socială pentru a nu strica nimic din ceea ce este bun 
în ambele tabere. 

 
 Miercuri, 6 mai 

Miercuri  6- 5-2015  1:30    Luna(Sag) Opp (Gem) Mercury 

Miercuri  6- 5-2015  5:39    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Miercuri  6- 5-2015  7:44    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

Miercuri  6- 5-2015 10:10   Sun (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri  6- 5-2015 11:51    Luna(Sag) Tri (Leo) Juno 

Miercuri  6- 5-2015 15:41    Luna(Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Miercuri  6- 5-2015 23:05    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Miercuri  6- 5-2015 23:45    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 
 

Se caută urgent o metodă de eliberare de tensiune. Marile proiecte ale vieții 
depind de această curățare a sufletului. Nevoie de dreptate. Viziunea de ansamblu 
nu susține dreptatea cerută acum. Observații constructive. Bazele celorlalți par 
mai solide. Grija că ținta nu va fi atinsă mobilizează mari resurse. Riscul de a 
folosi întreaga energia pentru a combate un rău lipsit de importanță. 

 
Abia acum înțelegem de ce întreaga săptămână se situează sub frecvența 

devizei care ne îndeamnă să cultivăm sentimentele puternice și să primim acele 
beneficii pe care le-am solicitat prin efort propriu. Astăzi Soarele și Pluton se 
întâlnesc într-un trigon perfect, iar Luna va încerca să construiască o relație bună 
cu Axa Dragonului, fără a putea media o problemă de destin și fără a duce mai 
departe nevoia de dreptate așa cum s-a înfiripat în primele două zile ale 
săptămânii. Încă din noaptea de marți spre miercuri Luna se va afla într-o relație 
proastă cu Mercur din domiciliu, adică din zodia Gemeni, transferând pe umerii 
celorlalți o atitudine ne cuviincioasă față de sine considerând că dacă suferim 
atunci altul este de vină, dacă avem conștiința pătată înseamnă că a existat o mare 
presiune socială, noi neavând nicio vină. Aceasta atitudine reprezintă începutul 
unei direcții negative aferentă acestei zile. Ea însă, din fericire, nu va putea să fie 
definitorie pentru construcția care își are rădăcinile în evenimentele acestei zile. 
Astfel, se pun bazele solide ale unor înțelegeri aparte care, până acum, au activat în 
spatele evenimentelor evidente, bazate pe observații constructive fără a exista riscul 
ca implicându-ne în situații de genul acesta să risipim o energie importantă. Pentru 
că Luna se află acum într-o relație proastă cu Luna neagră și suntem îndemnați 
către ceea ce nu este firesc, frumos sau semnificativ, s-ar putea să fim tentați să 
alegem metode proaste de detensionare. Dacă dintr-o dată ne simțim slăbiți, dacă 
nu avem rezistență la efort vom avea proasta inspirație să ne implicăm în activități 
dinamice crezând că doar așa compensăm lipsa de activitate din ultima vreme. 
Acesta este, de altfel, un exemplu, pentru că atitudini de genul acesta răsucite vom 
avea de-a lungul întregii zile și diversitatea lor va fi una foarte mare. Pentru a face 
fața acestor porniri avem nevoie de resurse puternice. Soarele din Taur va încerca 
să administreze, să valorifice un fond care există deja. Este adevărat, pornind de la 
acest fond se poate ajunge și la o îmbunătățire considerabilă a patrimoniului 
personal. Adică să ne sporească averea, numărul prietenilor sau chiar puterea de 
influență. Nu este însă o condiție absolut esențială ca, având o bază, un minim 
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patrimoniu, să ajungem neapărat la performanță. Pentru a se împlini lucrul acesta 
va fi nevoie de o dreptate obiectivă. Ne amintim acum că la începutul săptămânii, 
când s-a împlinit careul perfect dintre Soare și Jupiter ne-am jucat de-a dreptatea 
și am considerat că dacă invocăm dreptatea care ne reduce grija zilei de mâine 
înseamnă că am rezolvat o mare problemă. Acum vedem cât de tare ne-am înșelat 
la începutul săptămânii. 

Un element absolut special care este integrat în ecuația astrală aferentă zilei 
de 6 mai vine din faptul că, fie că ne referim la informație sau ne referim la o 
persoană, vom avea clar astăzi senzația unei prezențe protectoare, a unei forțe care 
ne trezește o vibrație echivalentă în interior încât să depășim un obstacol personal 
sau să ne redobândim starea de confort. 

Prin urmare, ziua de 6 mai duce mai departe un optimism complicat cu 
care am luat contact în ziua anterioară. Faptul că în seara zilei de 5 mai s-a împlinit 
conjuncția dintre Lună și Saturn a dat startul unei sedimentări complicate. Unii, 
implicându-se în evenimente importante care s-au consumat în ultimele săptămâni 
sau poate chiar în ultimele zile, uitaseră de persoane importante sau de tipul de 
colaborare pe care l-au dezvoltat cu acestea. Acum, în toată această agitație 
interioară, din dorința de a găsi o soluție, de a ne mobiliza pentru a proteja 
resursele pe care le au sau pentru a le înmulți, constată că prietenii, asociații sau 
colaboratori au avut o altă calitate decât au crezut la momentul acela. Desigur, 
pentru a realiza acest proces, pentru a obține și beneficii de pe urma lui, este nevoie 
să se îndeplinească o condiție. Această condiție nu vine din cât avem și cu cine 
împărțim, ci din disponibilitatea de a face lucrul acesta, deși suntem convinși de 
realitatea unei forțe negative care ne oprește să facem ce trebuie. Între concepția 
personală și realitate este o mare diferență, însă acest lucru vom conștientiza de 
vineri încolo, după ce Venus va intra în Rac. Acum suntem prea siguri pe 
informațiile pe care le deținem, prea încrezători în șansa destinului, pe resursele pe 
care le avem și, considerându-ne norocoși pe această linie, avem încredere că toate 
observațiile personale sunt corecte. Da, este posibil ca toate observațiile să fie 
corecte, că toate interacțiunile să fie pozitive însă faptul că ne preocupăm de lucrul 
acesta arată că, pentru îndeplinirea unui deziderat atât de ambițios ca acesta 
formulat astăzi, va fi nevoie de o curățare a sufletului. La un moment dat, acest 
orgoliu de a ne considera într-un anumit fel, fie și prin atribuirea unei imagini 
greșite, va fi o barieră care nu ne va permite să regresăm, să ne întoarcem la un 
mod de a fi greșit sau periculos. 

Dacă lucrul acesta este îndeplinit atunci putem considera că ziua de 6 mai 
este o zi de creație. Grija va fi transformată în altceva și puterea personală se va 
ridica deasupra unor interdicții pe care noi înșine le-am pus. Fără acestei interdicții 
personale, fără interacțiuni complicate, apăsătoare sau delicate, nu doar 
supraviețuim, că nu acesta este rostul, ci ne îmbogățim energia personală și sufletul 
se poate curăța de prejudecăți, deci avem posibilitatea să progresăm. Trigonul 
Soarelui cu Pluton lucrează acum împotriva acestor prejudecăți care mențin o stare 
de tensiune și ne afectează simțul realității. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că succesul viitorului 
se poate așeza și pe alte baze decât credem în acest moment. Fără tensiunea 
prezentului, fără acea încordare educata din trecut vom fi cu adevărat mai puternici 
și mai lucizi. Pe putere suplimentară și pe luciditate sporită patrimoniul personal se 
poate îmbogății fără prea mare efort. De altfel,  astăzi, acolo unde evenimentele 
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sunt marcate de mare efort, acolo avem un obstacol. Cu alte cuvinte, 6 mai, din 
acest punct de vedere, este și o zi educativă. 

 
Joi, 7 mai 

Joi  7- 5-2015  4:06    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 

Joi  7- 5-2015 20:49    Luna(Sag) Opp (Gem) Venus 

Joi  7- 5-2015 21:15    Luna(Sag) --> Capricorn 
 

Cuvinte folosite fără risc. Răsturnări de situații prin acceptarea modificării 
de traseu. Originalitatea este privită ca un neastâmpăr. Binele este câștigat cu 
mare efort. În absența dreptății se cere o dovadă care să certifice o valoare. 
Derapaje verbale. 

 
Înainte ca planeta Venus să treacă în zodia Rac are de împlinit o opoziție 

dură cu Luna. Este, practic, ultimul unghi de acest fel înainte ca structura afectivă 
să se orienteze către alte resurse sau instrumente de lucru. Momentul acesta când 
Luna parcurge și ultimul segment al zodiei Săgetător ne convinge că toată această 
agitație este rea. Răsturnările de situație care sunt întreținute acum de o dispunere 
ciudată pe care planetele individuale Mercur și Marte o au încearcă să simuleze 
originalitatea, iar binele obținut ne lasă impresia de mare efort. 

Această trecere a planetei Venus pe ultimul grad al zodiei Mercur ne 
îndeamnă să lucrăm cu informațiile într-un alt mod, să considerăm că dacă am 
ajuns la o informație în mod sigur aceasta ne alimentează toate aspirațiile și este în 
mod indubitabil o gară prin care trenul vieții trece. În realitate, Venus, trecând pe 
ultimul grad al zodiei Gemeni, ne aduce aminte de regrete, nu pentru că aceste 
evenimente s-au consumat așa cum ni le amintim acum, ci pentru că facem o 
selecție mai dură, ne implicăm în evenimentele acestea cu o certitudine falsă. În 
felul acesta se pune prea multă greutate pe noțiuni, pe sens, pe raportul complicat 
pe care un individ îl are cu comunitatea atunci când trebuie să se justifice pentru 
alegerile pe care le-a făcut. De aceea se spune că pe aceste conjuncturi binele este 
câștigat un mare efort și puțin vor fi aceia care se vor mai gândi la o dreptate 
obiectivă când au de dus în spate o greutate atât de mare. 

Partea bună a acestei zile vine din faptul că Luna de pe ultimul segment al 
zodiei Săgetător îi îndeamnă pe oameni să facă performanță în domeniile în care 
lucrează. Nu se știe însă dacă toți ajung la nivelul la care aspiră, nu se știe dacă 
performanța tuturor celor care se implică pe zona publică este într-adevăr un 
element de referința ori un exemplu pentru ceilalți. Știm însă că în raport cu ceea 
ce au făcut până acum momentul 7 mai ne aduce un pas înainte. Poate până la 
sfârșitul săptămânii sau în săptămânile următoare va apărea un personaj care să ne 
spună unde am greșit și în ce constă această performanță. Poate în intervalul 
indicat mai sus vom afla care este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru succes. 
Abia atunci vom realiza că acum dorim să fim deasupra tuturor, să cumpărăm o 
liniște de moment cu calitățile destinului, cu aceste achiziții la care am ajuns foarte 
greu. Cei care lucrează cu energia, care sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală vor fi îndemnați acum să se desprindă de plăcerile dureroase, de 
încrâncenarea cu care tânjesc după bucurii pe care nu și le pot împlinii de unii 
singuri. Dacă reușesc să se desprindă vor avea acum un evident sentiment de 
libertate cu care vor porni la drum, în tot acest tranzit al planetei Venus prin zodia 
Rac, cu o calitate rară pentru stadiul în care se află acum omenirea, adică devin 
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liant între calitățile oamenilor sau chiar între obiectivele marilor grupuri. Aceste 
persoane care se scufundă în probleme și apoi se desprind de ele cu îndrăzneală, cu 
curaj și demnitate sunt adevăratele exemple pe care omenirea le va aprecia mult în 
această săptămână. Nu este cazul însă să ne așteptăm ca acest exemplu să fie 
valorificat astăzi, când Venus va trece pe ultimul grad al zodiei Gemeni. Acum 
oamenii vor prefera să vorbească despre ceea ce strălucește mai tare chiar dacă asta 
îi îmbolnăvește. Asta nu înseamnă că valoarea acelor oameni, dacă există, va fi 
trecută cu vederea și mai târziu. Până la sfârșitul săptămânii vom auzi de oameni 
modești care dintr-o dată devin foarte cunoscuți, apreciați, vom auzi de ființe care 
prin această formă de dezvăluire își împlinesc o parte a destinului lor. Asta 
înseamnă că opoziția Mercur-Saturn este mediată de Capul Dragonului. 

Prin urmare, 7 mai pune în fața unor elemente folositoare pe care suntem 
tentați să le răstălmăcim sau să le vedem dintr-un unghi care le deformează. Unii le 
vor vedea pe acestea foarte mici, alții le vor vedea foarte mari, cert este că în această 
zi multe din situațiile pe care le parcurgem ne lasă impresia că nu există cale de 
mijloc. Succesul câștigat în această zi în care cuvintele au un foarte mare factor de 
risc, ne lasă impresia că este atins doar pentru a răsturna o situație, doar pentru a-i 
da o replică, doar pentru a atrage atenția asupra unor lucruri care, din unghiul 
acesta din care privim noi, par periculoase. De aici și mari derapaje verbale ce vor fi 
argumentate atât prin considerente de ordin interior, o stare proastă sau o aducere 
aminte peste care nu se poate trece, fie prin considerente de ordin exterior adică o 
nesincronizare sau întâlnirea cu ridicolul. 

Elementele bune ale acestei zile încearcă să ne aducă în centru atenției ideea 
de necesitate a performanței. Este adevărat, în toate activitățile în care ne implicăm 
dorim la un moment dat să obținem un mare avantaj. Unii nu-și formulează acest 
mare avantaj doar pentru a fi în competiție sau a trece înaintea celorlalți, ci vor să 
fie mai buni, mai puternici sau mai bogați în raport cu ceea ce au fost până la un 
moment dat. 

În egală măsură, ziua de 7 mai este și o zi de putere, fără a ne duce în mod 
obligatoriu la sporirea patrimoniului personal, cât la a ne îmbogății în informație 
sau în a ne ajuta să aflăm mai multe despre noi înșine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
răsplată. Dacă, gândindu-ne la răsplată, cerem mai mult decât oferim, dacă 
judecata ne spune că a oferi înseamnă un efort în plus sau un stres înseamnă că la 
mijloc se află o dizarmonie și de la această dizarmonie până la derapaje verbale, 
cuvinte riscante sau sensuri folosite împotriva adevărului obiectiv, nu este decât un 
pas. 
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Vineri, 8 mai 
Vineri  8- 5-2015  1:52   Venus (Gem) --> Cancer 

Vineri  8- 5-2015  5:54 Mercury (Gem) Tri [Lib] North Node 

Vineri  8- 5-2015 11:54    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Vineri  8- 5-2015 14:12    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Sentimentul este restrictiv. Tendința de a recâștiga timpul pierdut. Se 
neagă greșelile trecutului pentru ca prezentul să pară bun. Atașament față de 
cămin. Căldura este înlocuită cu atașamentul. Binele este făcut pentru a îndatora 
pe cel din preajmă. Sentimentul apartenenței la un grup consolidează starea de 
confort. Inspirație. Acțiuni bune pentru sine. 

 
Cu trecerea planetei Venus în zodia Rac intrăm într-o altă zonă. Dacă pe 

zodia Gemeni informația a fost foarte importantă, acum sentimentul devine 
prioritar însă el nu se poate exprima la adevărata sa putere pentru că Luna, abia 
intrată în zodia Capricorn, se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și 
ceea ce simțim devine restrictiv, adică nu se mai potrivește cu cerințele prezentului. 

Este adevărat, multe lucruri pe care le întâlnim astăzi se vor traduce din 
cuvinte în sentimente și ne vom aștepta ca toată lumea din jur să integreze aceste 
informații, să le vadă așa cum le transferăm sau să le așeze în locul potrivit. Deci 
întreaga zi de 8 mai va fi dominată de sentimentul că facem ceva important și că ne 
aflăm pe drumul cel bun. Cu Venus în zodia Rac și cu Mercur în zodia Gemeni vom 
putea astăzi, în plus față de ceea ce s-a întâmplat în zilele anterioare, să ne vindem 
foarte scump marfa. Știm care este prețul corect, știm cât de valoros este ceea ce 
deținem și cât de important este pentru cel care solicită ceea ce avem de oferit. Cu 
alte cuvinte toată tensiunea pe care o întâmpinăm astăzi, în primul rând din careul 
Lunii la Axa Dragonului și apoi, ca o consecință, din începutul tranzitului planetei 
Venus prin zodia Rac, devine un exemplu de înțelegere, de putere sau de abilitate în 
a gestiona corect greșelile trecutului. Unii vor putea acum să reformuleze o eroare 
mai veche într-un mod atât de neobișnuit încât suferința din prezent să pară o 
adevărată virtute. 

În egala măsură, există o mare diversitate de tentații cu care ne întâlnim 
astăzi și prin intermediul cărora oamenii vă reuși să-și scoată din subconștient 
multe informații, atitudini ascunse sau să vorbească vrute și nevrute, fără nicio 
barieră, fără autocenzură, atrăgând atenția celor din jur, nu prin căldură sau prin 
generozitate, cât mai ales prin atașament. Venus din Rac este o adevărată maestră 
în a lucra cu acest atașament și în a și-l justifica în așa fel încât să poată fi o sursă 
de stres sau un mijloc de a se evidenția ori de a se ridica deasupra celorlalți. 

Dar sentimentele puternice sunt adesea construite prin alte instrumente, 
prin alte expresii care sunt explorate periodic și care sunt tangente la siguranță și 
loialitate. Dacă, astăzi, prin ceea ce selectăm din ceea ce știm despre noi înșine sau 
din ceea ce știm despre ceilalți, vom reuși să ne simțim stabili în prieteniile 
personale sau în colaborările pe care le avem de ceva vreme atunci vom reuși să ne 
împlinim un deziderat important al zilei de 8 mai. În felul acesta, putem amplifica 
aceste sentimente înălțătoare, iar acțiunile bune să le îndreptăm și față de noi 
înșine, nu doar față de ceilalți. Pentru că Luna se află astăzi într-o relație proastă cu 
Axa Dragonului semnul care ne vine din exterior ne pune în dificultate. Nu avem 
cum în această zi să ne coordonăm pașii după semnalele din prezent. Relația bună a 
lui Mercur cu Axa Dragonului, fără a se media tendința Nodurilor, face referire la 
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un întreg istoric, la o arhivă întreagă de informații la care avem acum acces și pe 
care o vom folosi cu inspirație și deschidere. Nu putem însă construi într-un timp 
atât de scurt un edificiu atât de mare. Starea, sentimentul sau deschiderile care se 
ivesc în această zi nu pot atinge durabilitatea până când ziua se va încheia. Ceea ce 
este bun și durabil se împlinește în această zi, nu este creat acum. 

Prin urmare, 8 mai este o zi de cucerire. Venus, chiar dacă este foarte 
emotivă în zodia Rac, pentru că trece de pe un mod vibrator mobil pe unul cardinal 
sentimentele devin vulcanice, puternice și concentrate. Concentrare nu se face prin 
sporirea diversității, ci se face prin sporirea presiunii. Cu alte cuvinte, ceea ce 
devine astăzi tangent la ideea de atașament are în spate o presiune teribilă. Nu este 
cazul să cădem în păcat și să considerăm că dacă astăzi primim o critică a fost o 
stare de moment. Dacă derapajele care s-au mai păstrat și în această zi lasă urme, 
impresionează partenerul de dialog, în mod sigur argumentele acestora sunt 
construite în timp. Asta înseamnă că trecem de la diversitate verbală la diversitatea 
afectivă și dacă până mai ieri atunci nu aveam cuvintele la noi eram îndemnați să 
tăcem, acum considerăm că exprimarea afectivă este mult mai importantă și nu 
mai contează discursul. 

În egală măsură, momentul 8 mai este și ipostaza în care expresia libertății 
devine accesibilă tuturor. Nu este un lucru obișnuit ca prin intermediul lui Venus 
din Rac să se vorbească despre libertate. Știm însă că agresivitatea obține rezultate 
bune pe termen scurt și despre aceasta vorbim în 8 mai când Venus intră pe un 
semn cardinal, iar Luna, de pe semnul cardinal complementar, realizează un careu 
cu Axa Dragonului, de asemenea, pe o axă cardinală. 

Din această cauză, mulți se vor simțim constrânși sau îndemnați să-și țină 
alături avuția având o reacție ca în fața unui vânt foarte puternic. Se strâng unii pe 
alții la piept, își fac declarații, spun cuvinte în care nu cred doar pentru a-și proteja 
acest sentiment care devine acum mult mai important decât ar fi fost în zilele 
anterioare sau, ca intensitate, devine la fel de important pe cât era de importante 
cuvintele în primele patru zile ale săptămânii. Cine reușește să facă acum o 
distincție clară între sentiment și informație va reuși să-și canalizeze talentul, 
deschiderea sau comunicarea către noi idealuri, către noi ținte și atașamentul față 
de cămin să se îmbrace în haine noi, să nu fie păgubos și nici așezat în calea 
evoluției. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa astăzi în voia 
inspirației. Faptele bune, cele care nu sunt atinse de inspirație, își trimit beneficiile 
către comunitate. Dacă ne deschidem sufletul atunci prin aceeași poartă generoasă 
prin care intră inspirația va intra în adâncimile ființei și rezultatele bune la care am 
lucrat în ultima perioadă. Dacă ne confruntăm cu tensiuni, cu motive de ceartă, de 
conflict sau dacă ne vom petrece toată ziua fiind nemulțumiți de faptul că nu 
primim mai mult, atunci suntem informați că poarta inspirației este acum închisă. 
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Sâmbătă, 9 mai 
Sambata  9- 5-2015  0:47    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

Sambata  9- 5-2015  1:23     Sun (Tau) Tri (Vir) Lilith 

Sambata  9- 5-2015  5:20    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Sambata  9- 5-2015  5:36     Sun (Tau) Tri (Cap) Moon 

Sambata  9- 5-2015  5:44    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 

Sambata  9- 5-2015  9:54    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 

Sambata  9- 5-2015 19:20 Mercury (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Sambata  9- 5-2015 23:34    Luna(Cap) Tri (Tau) Mars 
 

Sunt judecate derapajele din zilele anterioare. Bunăstarea este construită în 
jurul ideii de luptă cu moralitatea. Se înstrăinează un bun. Se lasă în urmă ceva 
util. Deviere de la cale de dragul bunăstării. Aspirații realiste. Gâlceavă. 
Creativitatea este compromisă prin neatenție. Ceea ce se strică acum afectează 
sănătatea pe viitor. Binele vine prin protejarea moralității. Este nevoie de unitate. 

 
Ziua de 9 mai este una dintre cele mai dificile zile ale acestei săptămâni. Pe 

de o parte, Soarele se va întâlni cu Luna neagră într-un unghi pozitiv, iar Mercur cu 
Neptun într-unul negativ. Astfel, valorile zilei de 9 mai poartă un mesaj complicat. 
Suntem atrași, tentați sau îndemnați să deviem de la un obicei sau de la o schemă 
pe care o avem în minte sau pe care o avem în derulare încă de la începutul acestei 
săptămâni. Motivul pentru care suntem implicați să facem lucruri de genul acesta 
este o umbră palidă a unui motiv adevărat. Aspirațiile realiste ne îndeamnă astăzi 
să fim mult mai atenți cu ceea ce simțim și, în plus, să fii mult mai atenți cu ceea ce 
spunem. Astfel, în ziua de 9 mai ne întâlnim cu glasul conștiinței. Pe de o parte, ne 
aducem aminte că poate am folosit creativitatea într-un scop negativ și puterea 
cuvintelor, aceea care ne-a deschis o cale minunată către cunoaștere și înțelegere, 
ne pune acum în dificultate pentru că printre aceste cuvinte nu găsim emoțiile, 
sentimentele sau chiar dragostea care zidește. Apoi, de partea cealaltă, în absența 
acestor elemente oamenii ajung foarte ușor la instabilitate și se ceartă pentru toate 
prostiile. Este adevărat, pentru că Soarele și Luna neagră astăzi sunt într-o relație 
bună din două zodiei care, pe baza unui motiv, ajung foarte ușor la o înțelegere, 
aceste reacții complicate nu durează. Totuși, pentru că Mercur se află într-o relație 
proastă cu Neptun, creativitatea are de suferit și persoanele care profesează într-un 
domeniul artistic, cele care trăiesc pe seama creativității vor avea o zi destul de 
proastă. 

Totuși dintre aceste persoane care sunt lovite în calitatea cea mai importantă 
a destinului lor vor fi câteva care se vor ridica și își vor depăși această condiție. Încă 
de dimineață Luna și Uranus își vor definitiva aspectul lor negativ activând din nou 
acest careu între Pluton și Uranus care ne complică viețile de câțiva ani buni. Asta 
înseamnă că aceste motive de scandal de ceartă, de gâlceavă, aceste acuzații ar 
putea să creeze impresii care să devină active în viitor. Știm însă că prima decadă a 
lunii mai nu este foarte generoasă la a ne duce foarte departe în viitor. Conform 
schemei de repartizare a vibrațiilor pe decade, decada a 13-a a anului 2015, cea în 
care se integrează și săptămâna pe care o analizăm aici, ne spune că evenimentele 
concrete își extrag puterea de la începutul anului, din prima decadă a lui 2015. 
Structura afectivă, proiectele de viitor depind foarte mult de ceea ce am gândit și 
am simțit pe finalul lunii aprilie. Aceeași schemă de repartizare ne spune că pe 
finalul lunii aprilie emoțiile s-au întors către începutul anului. Iată cum în această 
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săptămână, pentru că în totalitate se încadrează în prima decadă a lunii mai, 
construim un arc peste timp și, cu o escală interesantă în săptămâna anterioară, ne 
întoarcem către începutul anului. Pentru unii asta înseamnă stres, o limitare a 
puterii și a expresiei sau chiar a libertății. Pentru cei mai mulți aceasta poate 
însemna întâlnirea cu o revizuire, cu o reparare atât în ceea ce privește structura 
afectivă cât și în ceea ce privesc emoțiile spirituale sau viziunea asupra 
transformării. 

Iată cum simple unghiuri, despre care alții consideră că activează doar în 
ziua în care se consumă gradul perfect, declanșează o suită întreaga de evenimente 
intermediul cărora se construiește acest arc peste timp în așa fel încât evenimente 
aparent banale, legate între ele, să dea naștere unei structuri existențiale deosebit 
de importante. Prin această construcție existențială înțelegem că tentația de acum 
nu reprezintă decât un motiv mai vechi adus la lumină cu mai mult curaj de un 
personaj care până acum a stat în umbra sau nu a dorit să se exprime. Apoi, de 
partea cealaltă, tensiunile personale, momentul de zăpăceală, de neîncredere sau de 
ezitare poate fi explicat prin legătura care există între această atitudine, între 
această stare și anumite evenimente concrete ce s-au consumat la începutul lunii 
ianuarie a acestui an. 

Prin urmare, ziua de 9 mai reprezintă una dintre marile zile ale acestei 
săptămâni când cu puțină voință, cu puțină îndrăzneală sau puțină luciditate în 
plus față de ce am avut în ultimele două săptămâni să depășim o barieră 
importantă de destin sau una pe care ne-am construit-o singuri. Fie că se depășește 
teama de a vorbi, teama de exprimare, grija că informația pe care o transferăm nu 
este prea valoroasă sau nu este ceea ce caută partenerul de dialog, atingem un 
punct important al expresiei personale care, în curând, ne va duce la integrarea în 
grupul spre care tindem. Pentru unii integrarea poate fi și momentul în care înțeleg 
pe deplin situațiile răsturnate despre care au aflat la începutul anului. La timpul 
acela, anumite informații s-ar putea să li se fii părut ciudate sau de nerealizat. În 
această săptămână lucruri se clarifică și asta cu precădere în ziua de 9 mai când 
bunăstare se traduce prin înțelegere, acces la informație sau sporirea puterii prin 
aceste lucruri. 

Vor exista și persoane vinovate că au ascuns adevărul sau au încercat să-l 
denatureze la începutul anului. Momentul 9 mai înseamnă pentru aceste persoane 
începutul unei perioade de declin. Nu se știe dacă acest declin va dura foarte mult. 
S-ar putea să dureze fix până săptămâna viitoare, când Luna se va afla în conjuncție 
cu Uranus, adică își va încheia traseul de la conjuncția cu Pluton la conjuncția cu 
Uranus, pierzându-și calitatea de distribuitor de lumină între cele două planete. 
Important este că momentul prezent înseamnă și o clarificare nu doar o depășire la 
modul concret a unei bariere. 

Am văzut de mult timp, de când urmărim să analizăm fenomenul astral, că 
periodic ne întâlnim cu asemenea provocări. Este adevărat, fiecare își construiește 
bariera pe care poate sau fiecare la un moment dat se întâlnește cu un obstacol 
construit pe măsura amplitudinii destinului său. Ceea ce se consumă în ziua de 9 
mai uniformizează cele două direcții și dorește să scoată în evidență că toate aceste 
evenimente se consumă pentru a ne învăța cât de periculoasă este neatenția. 
Neatenția pe acțiuni concrete abordate la începutul anului, neatenția pe 
consecințele generate de aceste acțiuni de la începutul anului, abordate la finalul 
lunii aprilie, ne construiesc acum în minte o structură care poate fi un adevărat 
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obstacol. Ni se va părea prea greu să vorbim, să ne implicăm, să ne deplasăm, să 
învățăm sau să explicăm ceea ce nu s-a înțeles în tot acest interval.  

Noi, pentru că studiem astrologia, știm însă că există o cheie pentru ca tot 
acest edificiu să poată fi controlat, răsucit pe această boltă a dispozițiilor cosmice și 
din deplasarea sa să obținem o viziune mult mai clar asupra vieții. Această cheie 
este dată de insatisfacție. Am greșit sau am refuzat să vedem greșelile trecutului din 
cauza insatisfacției. Acum nu avem motive să privim aceste evenimente tot prin 
insatisfacție. Dacă ne lăsăm păcăliți de aceasta vom amplifica eșecurile anterioare 
la care evenimentele de acum fac trimitere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că stabilitatea vine 
din armonie. Acolo unde există armonie balansul este un efect al puterii de a exista. 
Prin aceasta armonie putem sta în fața problemelor fără să fim distruși, putem privi 
către o zonă pe care îi îngrozește pe alții sau putem dansa în calea vântului 
puternic. Dar nu se poate armonie fără discernământ și nici discernământ fără 
liniște. Acestea sunt câteva repere la care am putea apela pentru a fi învingători în 
această zi încercată. 

 
Duminică, 10 mai 

Duminica 10- 5-2015  2:21    Luna(Cap) --> Aquarius 

Duminica 10- 5-2015  6:49  Luna(Aqu) Sex [Sag] Saturn 

Duminica 10- 5-2015 16:20    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 

Duminica 10- 5-2015 20:08    Luna(Aqu) Tri (Gem) Mercury 
 

Se caută combaterea unui stres prin originalitate. Conflictele personale 
caută pe zona sociale conflicte identice pentru a li se justifica rostul. Mare putere 
de transformare. Inspirație genială. Exercitarea unui drept influențează statutul 
social. Raporturile sociale se bazează mult pe calități. Stabilitatea centrelor de 
putere este înșelătoare. Binele de acum avantajează doar segmentul, individul, 
fragmentul, nu întregul în sine. Structuri stranii. Durerea nu este percepută la 
adevărata intensitate. 

 
Luna și încheie astăzi tranzitul său prin zodia Capricorn și va intra în zodia 

Vărsător punând accentul pe combaterea stresului, activități deconectante, plăcute, 
constructive care să ne rămână în memorie prin importanța majoră pe care au 
avut-o asupra destinului personal. Din nou, nu este un lucru obișnuit ca Luna să 
facă o desțelenirea atât de puternică a acestei zone. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că intrarea Lunii în zodia Vărsător se face într-o perioadă conflictuală, însă 
nu prin conflicte între oameni, ci prin conflicte ale individului cu el însuși. 

Ceea ce va veni spre noi în finalul săptămânii poate lua și forma unei 
inspirații geniale. Știm că zodia Vărsător are această componentă tocmai pentru că 
intervine în zodiac cu acea energie care ne spune că ne putem desprinde complet de 
lumea materială fără a exista sancțiuni drastice. Acum, chiar în dimineața acestei 
zile, ea va avea de împlinit un unghi pozitiv cu Saturn din Săgetător și ne va trezi 
dintr-o dată sentimentul aventurii și al necondiționării. Pentru că Saturn este 
retrograd vom căuta un element concret de care să ne desprindem și în raport cu 
care să ne considerăm liberi. Lucrul acesta nu ne poate aduce un beneficiu prea 
mare decât să ne țină captivi în vechea idee de dreptate pe care raporturile sociale 
de acum nu le mai pot susține.  
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Anumite componente cu care am lucrat în zilele anterioare se mai mențin și 
din această cauză, astăzi ne tentează gândul să ne exercităm dreptul de influență 
asupra unei persoane cu imagine publică sau care poate duce la sporirea puterii de 
influență asupra zonei din care provine. Faptul că reprezintă o zonă slabă în grupul 
de apartenență nu ne dă dreptul să intervenim asupra acelei persoane. Aici ne vom 
întâlni însă cu una din trăsăturile negative ale tranzitului Lunii prin zodia Vărsător: 
nevoia de a face tot timpul descoperiri, cultivarea obsesiei referitoare la 
independență și neapartenență. 

Dacă în privința individului, lucrurile acestea sunt ușor de coordonat sau pot 
fi înțelese dacă se lucrează puțin asupra psihicului, asupra energiei personale, în 
privința evenimentelor sociale lucrurile iau o altă turnură. Luna din Vărsător 
devine astfel un exemplu de stabilitate pentru centre de putere însă acolo unde 
această stabilitate reprezintă menținerea unei zone conflictuale ea poate fi 
înșelătoare. Limitându-ne strict la acest mesaj pe care-l lansează Luna din Vărsător 
chiar și în zonele de conflict, se oprește această transformare pentru a vorbi despre 
glorie și triumf. Binele în această zonă conflictuală nu reprezintă decât stabilizarea 
suferinței celor care sunt afectați. La polul opus, în cazul centrelor de putere care 
nu alimentează zonele conflictuale, ci cel mult urmăresc o expansiune pe linie 
ideologică sau teritorială, prin Luna din Vărsător se diminuează durerea și crește 
performanța muncii. Înțelegând că 10 mai este ultima zi a primei decade a lunii mai 
care ne întoarce spre finalul lunii aprilie și spre începutul anului 2015 înțelegem că 
această diminuare a durerii pentru a ne bucura de un beneficiu obținut prin efort 
propriu reprezintă momentul în care se poate face o mare descoperire, se anunță o 
modificare a condiției de trai ori o identificare a unui instrument care va 
îmbunătății relațiile diplomatice de-a lungul acestei luni. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne ajută să combatem un stres prin ceea 
ce considerăm a fi originalitatea, puterea de transformare sau inspirația. Am văzut 
de-a lungul acestei săptămâni că sentimentele puternice au avut un rol covârșitor în 
a ne coordona către noi idealuri sau în a ne împăca cu trecutul. Este prima dată 
când ne uităm în trecut pentru a repara, însă în plus față de situațiile pe care le-am 
parcurs, facem acest lucru la o intensitate emoțională mult prea mare. Atât de-a 
lungul acestei săptămâni, cât și, în mod special, pe finalul acestui interval, 
înțelegem care este rolul eliberării de anumite condiționări. Stabilitatea centrelor 
de putere va fi o prioritate a acestui final de săptămână și până și în zonele de 
conflict această stabilitate va fi vizibilă, deși, după cum se înțelege, ea va amplifica 
durerea și neputința de a gusta adevărata libertate. 

Desigur, nu ne putem referi doar la această zi atunci când vine vorba de 
conflicte de amploare. Omenirea dintotdeauna a trecut prin așa ceva, iar în ultima 
vreme a excelat la acest capitol lansând către populație mesaje false de pace pentru 
a obține captivă în teama instabilității sociale și grija față de liniștea zilei de mâine. 
Ultima zi a acestei săptămâni nu va fi mai prejos, chiar dacă Luna se va afla acum 
într-o relație bună cu Axa Dragonului mediind tendința Nodurilor prin Coada 
dragonului. Lucrurile acestea nu pot fi justificate prin acțiunile de moment, dar 
dacă facem trimitere către evenimentele indicate punctual de-a lungul acestei 
săptămâni, adică spre finalul lunii aprilie și respectiv spre începutul anului 2015, 
înțelegem că a justifica o acțiune dură, agresivă sau o desprindere iresponsabilă de 
o zonă dureroasă poate fi expresia unei agitații mentale, rezultatul unei vieții 
dezordonate sau explicația pentru care unii cedează în fața durerii. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne modifica optica, 
înțelegerea sau credința doar pentru că la un moment dat am simțit cum crește 
intensitatea durerii. Fie că doare o parte a corpului, fie că durerea se localizează în 
zonă emoțională sau spirituală, ea are rolul de a ne trezi la realitate, de a ne 
îndemna să ne depășim o limită nu să ne ghemuim într-un colț și să așteptăm să 
treacă furtuna. Ființa umană nu crește prin suferință, dar suferința înțeleasă și 
integrată așa cum trebuie devine un resort teribil pentru o evoluție accelerată. 



Săptămâna 11 – 17 mai 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 7 mai 2015, ora 6:38 

11 - 17 mai 2015 este săptămâna privirilor sufletești și a aripilor care ne pot 
înălța spre liniște. De-a lungul acestor șapte zile pe care le analizăm se vor consuma 
multe evenimente interesante, frumoase și educative. Nu ne referim aici doar la 
trecerea lui Marte în zodia Gemeni sau la relația de careu perfect pe care o va 
construi Venus cu Axa Dragonului, ci ne referim și la faptul că, deopotrivă, se va 
împlinii un aspect malefic foarte dur (opoziția lui Marte cu Saturn retrograd) și 
unul foarte bun (trigonul perfect dintre Venus și Neptun). Apoi, în ultima zi a 
acestei săptămâni vom avea parte de o conjuncție cu totul specială, cea care se va 
consuma între Jupiter și Junon. 

Multe lucruri grele, apăsătoare sau complicate, pe care le-am tot parcurs de 
la începutul anului și până acum și care au fost integrate în denumirea generică de 
“secrete dezvăluite”, se vor transforma în aceste momente într-o energie cu totul 
aparte, în experiențe de o profunzime specială care își vor împlini dezideratele doar 
în raport cu valorile sufletești. Spun, încă de la început, că acolo unde valorile 
sufletești sunt desconsiderate aripile acestea nu pot zbura în sus către liniște, ci vor 
zbura în jos către agitație și devorare, către consum și epuizare. Avem ocazia acum 
să vedem că limita dintre bine și rău se adâncește și mai mult și că, atunci când 
spuneam că la un moment dat, în anumite planuri, binele și răul își dau mâna și nu 
se mai luptă, pentru că dualitatea trebuie depășită de orice ființă pentru a atinge 
profunzimea cunoașterii, nu m-am referit la ceea ce ni se va întâmpla în acest 
interval. 

Pentru că nu doresc să anticipezi ceea ce am inserat deja în analizele celor 
șapte zile, las misterul să se contureze din informațiile care devin active prin 
ecuațiile aferente celor șapte zile. Ca un corolar, ca un element care creează un cerc 
circumscris tuturor acestor valori, se conturează ideea că puterea și înțelegerea 
sunt acum elemente contrare. Nu doresc prin aceasta să spun că acolo unde există 
putere nu există înțelegere și acolo unde există înțelegere nu există putere, ci că 
acolo unde avem de-a face cu putere fără înțelegere găsim o energie rea, un factor 
coroziv, cu forțe care sperie, care devitalizează și care se transformă în explicații 
credibile pentru a susține eșecul. Dacă în această putere punem un strop de 
înțelegere, binele va crește și vom vedea în finalul acestei săptămâni spre ce se 
îndreaptă creația personală, ce structură ne-a înfiat deja. Pe conjuncția lui Jupiter 
cu Junon multe lucruri frumoase pot fi posibile, însă cel mai frumos lucru care ni se 
poate întâmpla acum vine din faptul că primim ajutor. 

Mulți se vor crispa în această săptămână pentru că nu se mai pot ascunde, nu 
mai pot să închidă ochii, să se izoleze de cei din jur și toată lumea să fie în afara a 
ceea ce simt sau gândesc. Dacă vor fi tentați să facă același lucru cum au procedat 
în săptămânile anterioare vor da de ceea ce au creat, de îngerii sau demonii pe care 
i-au hrănit în adâncul sufletului ca pe niște aliați de nădejde. Apoi, un element 
important care se poate încadra în această prezentare generală vine din ușurința cu 
care îi vom judeca pe ceilalți pentru propriile probleme. Este clar că, având de-a 
face cu o schimbare de orientare atât de clar conturată, o parte din demersuri vor fi 
oprite, însă transformarea acestora în reușite va veni numai acolo unde va fi 
înțeleasă această pauză sau această diminuare a intensității de lucru. 

Multe lucruri pot fi spuse despre această săptămână, multe construcții 
particulare ar putea fi adăugate celor șapte zile pe lângă informațiile care au fost 
creionate deja. De altfel, acum nu este atât de importantă diversitatea de informații 
cât faptul că este trasată direcția principală pe baza căreia vor activa ecuațiile 
astrale ale celor șapte zile pentru că, dacă lucrăm în conformitate cu acestea, nu 
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contează că știm sau nu teorie astrologică, vom intra în posesia lor în chip 
miraculos. În felul acesta, dacă ne preocupăm să înțelegem această schemă, 
întârzierile care apar vor fi văzute dintr-un alt unghi și ele nu vor mai speria sau nu 
ne vor mai lăsa impresia că am lucrat până acum degeaba, nu ne vor mai păcăli că 
totul este sortit eșecului. De asemenea, pentru că la un moment dat toate aceste 
forțe agitate care pornesc din elementul individual, din zona intimă, din viața 
individului, se vor rarefia ori se vor așeza la un moment dat pe o direcție 
disciplinată, vom avea impresia că suntem în fața unor minuni. 11-17 mai 2015 ne 
vorbește despre minuni, atât despre cele pe care le înfăptuim noi înșine, după cum 
vom vedea care este aportul personal în toată această construcție de-a lungul 
acestei săptămâni, dar pe care le vor înfăptui și alții la adresa noastră, după cum 
vom vedea pe finalul acestei săptămâni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a face fapte bune. Nu 
degeaba este încă viu proverbul: "Pomul este judecat după roade și omul după 
fapte". Preocupându-ne ca faptele pe care le săvârșim să fie cât mai bune, cât mai 
corecte și cât mai frumoase vom înțelege cât de minunat este să te hrănești cu 
lumină, să participi la aceste edificii existențiale minunate dar, în egală măsură, 
avem ocazia să înțelegem care este efortul pe care o ființă superioară îl depune 
atunci când alege să facă fapte bune la adresa noastră. Așa ajungem să fim 
puternici și prin ceea ce facem, dar și prin ceea ce înțelegem. 

 
Luni, 11 mai 

Luni 11- 5-2015  0:46    Luna(Aqu) Opp (Leo) Juno 

Luni 11- 5-2015  2:50    Luna(Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Luni 11- 5-2015 10:01    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Luni 11- 5-2015 13:33     Sun (Tau) Squ (Aqu) Luna(Half Moon) 

Luni 11- 5-2015 20:43     Sun (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Se găsește o soluție pentru o problemă personală. Este identificat un nou tip 
de conflict în raport cu o putere administrativă, cu o autoritate sau cu societatea 
în ansamblul ei. Grupul este învinuit pentru lipsurile individului. Puținul devine o 
lecție de viață. Se fac gesturi necugetate. Libertate prost înțeleasă. Independența 
încurajează criza. Drumurile noi care se deschid sunt încărcate de pericole. 
Pentru a se menține liniștea, se dă bucuria la schimb. 

 
De această dată nu se va întâmpla așa cum am văzut în săptămânile 

anterioare când, abia pe la mijlocul intervalului analizat, realizam care este mijlocul 
cel mai accesibil prin care să înțelegem deviza generală a săptămânii. Acum, chiar 
din prima zi, când Soarele și Chiron își împlinesc un unghi foarte frumos, ne 
deschidem sufletul către valorile spirituale și încercăm să găsim acele raporturi 
sociale care până acum au fost încercate de lecții existențiale. Cu alte cuvinte, 
deviza acestei săptămâni, cea care ne vorbește despre privirile sufletești și aripile 
care ne pot duce către liniște, poate veni spre noi în acest moment printr-o 
sobrietate. În primul rând, este identificat un element conflictual și acesta poate fi 
argumentat printr-o emoție aparte. Unii vor spune că au visat urât, că cineva li s-a 
adresat în timpul somnului spunându-le multe despre ceea ce urmează să se 
întâmple și i-a avertizat referitor la anumite relații ce pot intra acum într-un ușor 
derapaj. Alții vor fi dintr-odată lucizi în fața problemelor sociale și, mai mult decât 
în săptămânile anterioare, vor avea tendința de a învinui grupul pentru lipsurile pe 



Săptămâna 11 – 17 mai 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 7 mai 2015, ora 6:38 

care le au în acest moment. Lucrurile acestea negative vin spre noi pentru că 
Soarele și Luna se află acum în fața unei ultime încercări eliberatoare specifice 
ciclului lunar curent. Această fază a Lunii, numită Ultimul Pătrar, scoate acum în 
evidență o libertate prost înțeleasă și o independență care a alimentat până acum 
criza de identitate sau criza valorilor. Nu ne referim aici la ceea ce se întâmplă pe 
zona publică, pentru că am abordat și-n prezentarea generală a anului 2015, dar și 
în anii din urmă lucrurile acestea, deci le cunoaștem foarte bine, ci ne referim la o 
criză a valorilor individuale. Cu alte cuvinte drumurile în care am crezut până acum 
se deschid, se bifurcă ori se ramifică în mai multe direcții lăsându-ne impresia că 
avem o mare posibilitate de a alege. Alegerea care se prefigurează în această primă 
zi a săptămânii se referă cu precădere la ceea ce poate fi denumit generic prin 
"depășirea puținului".  

Acest “puțin” se conturează acum prin teama de greșeală, iar pe opoziția 
Lunii cu Jupiter se poate vorbi mult pe această temă. Dacă mai luăm în calcul că 
foarte aproape de Jupiter se află și Junon atunci această teamă de greșeală va avea 
o mobilitate cu totul specială. Va trece de la individ la societate, de la o persoană la 
alta sau va gravita în jurul unei valori fără să știe concret la ce se referă aceasta. 
Practic, această criză devine cu atât mai mare cu cât omul trece printr-o 
personalizare a fricii de reușită. 

Pe această conștientizare, în fața acestor probleme ce pot lua înfățișarea unor 
sinteze ale complicațiilor ultimelor săptămâni, sextilul Soare-Chiron vine cu o 
soluție concretă la toate aceste neajunsuri. În acest context, liniștea sufletească se 
transformă într-o bucurie, aceea care se amplifică, devine din ce în ce mai vie prin 
schimb, prin împărtășire sau prin dăruire. Cu alte cuvinte problema devine 
dureroasă atunci când soluția gravitează în jurul informației fără a împlinii nimic 
concret și se diminuează sau chiar dispare acolo unde ne întindem brațele și 
strângem la piept persoana pe care o considerăm cea mai vinovată.  

Este adevărat, îndemnul acestei zile ia mai curând înfățișarea unei metafore. 
Puțini vor fi aceia care pe opoziția Lună-Jupiter și mai ales pe Ultimul Pătrar se vor 
apropia de un adversar și îl vor strânge în brațe cu dorința de a-i mulțumi pentru 
ceea ce a reușit să trezească în suflet. Acesta va fi practic punctul cel mai important, 
centrul de greutate al acestei zile care înseamnă și punctul de pornire într-o mare 
călătorie. A strânge în brațe un adversar, a ne opri din toată această agitație care ne 
îndeamnă să luptăm, să ne opunem, să fim agresivi sau duri cu cei din jur, 
înseamnă a folosi privirea sufletească încărcată de putere și recunoștință. Când 
această putere crește în intensitate aripile care se deschid ne arată că suntem cu 
adevărat ființe valoroase, că avem un patrimoniu valoros la care facem trimitere și 
nu avem motive de frică. Când ajungem în punctul în care să conștientizăm că nu 
avem nevoie de frică ne întâlnim cu primele rezultate ale vindecării. Practic, la 
această vindecare face trimitere acum unghiul minunat dintre Chiron și Soare. 
Celelalte valori, cele care vorbesc despre independență sau despre puterea care 
hrănește conflictul, au nevoie de un schimb eficient întreținut de persoane, au 
nevoie de înțelegerea unei lecții de viață pentru ca omul să aibă față de el însuși 
garanția că binele pe care-l face nu este o întâmplare. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii devine un etalon în modul de 
comportare acordat în celelalte zile. Acum înțelegem care sunt dușmanii, cât de 
ranchiunoși sunt aceștia, cât de mult se declară împotriva idealurilor noastre și în 
ce mod ne folosim libertatea. În egală măsură prima zi a săptămânii este și scânteia 
unei deschideri aparte. Ne putem întâlni cu persoane importante, ascultăm cu mai 
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multă atenție ceea ce se discută în jur și dacă din acest anturaj complicat se 
desprinde o recomandare personalizată o iubim pe aceasta și îi mulțumim 
mesagerului. Înțelegem de aici că Luna din Vărsător ne ajută să vedem în ce mod se 
deschid drumurile și cât de departe putem ajunge cu alegerile de acum. 

Prima zi a săptămânii ne vorbește, așadar, despre ceea ce considerăm a fi 
"puținul". Puținul acesta nu înseamnă neapărat și sărăcie, la fel de mult cum nu 
înseamnă refuzul unui demers ce întâmpină o rezistență din partea unui grup sau 
din partea unui individ cu factor de decizie. Opoziția Lunii cu Jupiter transformă 
această complicație socială, această neputință de a rezolva un demers administrativ 
în înțelegerea faptului în sine. Vedem prin obstacol sau prin ajutor ceea ce ne este 
util și ceea ce nu. Dintre toate aceste evenimente marcante ale primei zile ale 
săptămânii se desprinde însă și o soluție nouă. Grupul s-ar putea să fie învinuit de 
lipsurile individului însă individul poate să găsească acum o rezolvare la 
problemele personale pe care, din nefericire, nu va putea să o pună în aplicare nici 
acum și nici mâine, când Luna se va afla într-o relație proastă cu Saturn. De altfel, 
toată perioada este marcată de aceste întârzieri care sunt dictate de individ, de 
schimbarea ritmului de lucru, de întoarcerea individului de mai multe ori peste o 
informație sau peste un demers cu scopul de a-l înfăptui perfect. Relația de opoziție 
dintre Marte și Saturn, cea care este direct răspunzătoare de complicațiile acestei 
săptămâni, are și o parte bună: ne îndeamnă în această primă zi să descoperim 
liniștea sufletească după ce am cunoscut cât de dureroasă poate fi agitația și cât de 
păgubos poate fi consumul fără rost. 

Prima zi a săptămânii, tocmai pentru că ne ajută să înțelegem lucrurile 
acestea, pentru că ni le pune în față și ni le prezintă într-un mod particular, poate 
deveni o zi de vindecare, fără a ne referi în mod individual la vindecarea trupului, a 
minții sau sufletului. Toate acestea sunt incluse într-un termen mult mai amplu de 
vindecare, acela care se referă la destin. Privirea sufletească are acum puterea de a 
surprinde informații sferice, cubice, adică pe acelea care sunt așezate într-o 
dispunere spațială aparte. Putem vedea o problemă din mai multe unghiuri și s-ar 
putea să nu fim în stare să explicăm pe cât de mult înțelegem sau vedem. Nici nu 
are importanță să explicăm lucrurile acestea pentru că predispozițiile în cauză se 
adresează tuturor, deci toți pot să vadă și să simtă în felul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la ce anume ne 
îndeamnă spre libertate. S-ar putea ca această libertate să fie consecința unei 
decizii drastice, a unei hotărâri bruște care înseamnă schimbarea traseului sau 
schimbarea modului în care abordăm o relație. În această schimbare suntem 
invitați acum, în prima zi a săptămânii, să vedem care nu este partea de vină, unde 
am greșit și ce trebuie reparat. Îndeplinind această condiție ne întoarcem privirea 
spre interior sau duce la evitarea unui mare eșec existențial. Vom vedea mult mai 
târziu că această săptămână a avut un rol absolut esențial în a evita un eșec. Poate 
ni se pare că liniște obținută acum este o consecință firească și nu este ceva ieșit din 
comun. Mai târziu vom constata că realitatea este alta. 
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Marți, 12 mai 
Marti 12- 5-2015  5:40    Mars (Tau) --> Gemini 

Marti 12- 5-2015  5:51    Luna(Aqu) --> Pisces 

Marti 12- 5-2015  5:52    Luna(Pis) Squ (Gem) Mars 

Marti 12- 5-2015  9:58    Luna(Pis) Squ [Sag] Saturn 

Marti 12- 5-2015 14:14    Luna(Pis) Tri (Can) Venus 

Marti 12- 5-2015 22:01    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 
 

Grijile sunt distruse cu agresivitate. Demersurile care se desfășoară o 
perioadă mică de timp atrag atenția. Sunt construite demersuri în raport cu o 
frică. Se ridică tonul. Se impune un punct de vedere. Se generalizează pornind de 
la un caz particular. Se pune prea mult accent pe discurs. Greșelile personale sunt 
ascunse în vorbe. Relațiile intime sunt folosite de blazare, de plictiseală. Nu se 
poate susține un demers social. Tensiunile se amplifică. Un pericol este ignorat. 

 
Trecerea planetei Marte în zodia Gemeni înseamnă o încurajare pentru a 

lucra cu informațiile ori pentru a ne exprima de o manieră liberă, fără nicio 
îngrădire, cu bucurie și inocență sau în absența acelui sentiment de frică pe care l-
am avut în ultimele săptămâni și care a fost îmbrăcat în hainele responsabilității. 
Trecând din zodia Taur în zodia Gemeni, Marte va pune mai mult accent pe discurs 
decât pe fapte, va vorbi mai mult, se va folosi de intonație, va dori să fie mai puțin 
răspunzător pentru faptele sale și, pentru a compensa acest deficit, va arăta că se 
preocupă de toate lucrurile, simulând o viziune de ansamblu ce se va dovedi până la 
urmă total inutilă. Această trecerea lui Marte de la Taur la Gemeni poate însemna și 
trezirea unui interes pentru schimb, bârfă, pentru a vorbi despre alții și a lăsa în 
urmă ceva important sau a renunța la anumite tabieturi care și așa ne plictiseau 
spunând că aceasta este o dovadă de schimbare. Acest lucru înseamnă, chiar în 
dimineața acestei zile, când Luna se va afla într-o relație proastă cu Marte și cu 
Saturn, transformarea observațiilor personale în evenimente.  

Este adevărat, mobilitatea pe care o are Marte în Gemeni ne poate ajuta să 
înțelegem mai repede situațiile care se desfășoară lent, care sunt întinse pe o 
perioadă mare de timp sau în care sunt implicați mulți oameni. Asta nu înseamnă 
că rezultatul la care ajungem este obligatoriu unul valoros sau solid. Avem 
mobilitate însă nu prea știm să o folosim, iar ideile pe care le utilizăm au toate 
șansele să rămână în acest stadiu de elaborare, adică să nu ajungă niciodată la o 
concluzie valoroasă. Mulți vor ridica tonul și vor rămâne în acest registru  
blocându-se singuri, simulând demersurile și rămânând în această zonă a greșelilor 
personale săvârșite cu vorba care îi depărtează de faptele bune. 

Înțelegem astfel că momentul acesta al zilei de 12 mai se va afla într-un 
contrast interesant cu ceea ce a venit spre noi în prima zi a acestei săptămâni. Nu 
ne vom preocupa astăzi atât de mult de valorile interioare, cât mai ales de ceea ce 
strălucește, de cuvintele care impresionează, de hainele care atrag atenția sau de 
mersul ce întoarce privirile. Este de la sine înțeles că nu putem să ne construim 
demersuri sociale importante bazându-ne pe lucruri de genul acesta. Frica se 
amplifică prin instabilitate, prin neputința de a ajunge la un rezultat rapid și mai 
ales prin iresponsabilitatea cu care lăsăm vorbele să plutească libere fără a ne gândi 
la consecințe. 

Maniera aceasta în care Marte din zodia Gemeni se va implica în relațiile 
sociale ne va vorbi acum despre o constrângere, despre o întârziere sau o anume 
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răsturnare de situație ce, practic, astăzi, prin împlinirea unui careu în T pe semne 
mutabile, devine un eveniment concret. Acest eveniment nu va fi durabil, ci ni se va 
înfățișa ca o problemă socială, ca neputința unui individ de a-și rezolva singur 
anumite demersuri și din această cauză va fi văzut ca un avertisment. Astăzi 
învățăm că nu este cazul să punem acum totul pe vorbe dacă până acum nu am 
vorbit despre sine, dacă nu am împărtășit celorlalți anumite elemente interne. De 
partea cealaltă, dacă astăzi unii vorbesc prea mult despre aceste lucruri nu 
înseamnă că ele și-au pierdut valoarea ori că s-au desprins complet de un sistem 
moral sau de un sistem bazat pe credințe puternice. Putem merge chiar mai departe 
cu această conexiune considerând că în fața acestei superficialității toți oamenii 
devin vulnerabili. Un pericol va fi ignorat și prin desconsiderarea acestuia nu se 
garantează că pe viitor acesta nu-și va îndeplini misiunea pe care o are. Marte i se 
opune acum lui Saturn, iar retrogradarea acestuia arată că vorba scoate în evidență 
exact problemele de conștiință, de conduită sau de moralitate pe care le-am ascuns 
până acum prin absența vorbirii sau comunicării. Ceea ce am ținut adânc în suflet a 
lăsat impresia de profunzime sau de valori ce nu pot fi împărtășite oricui, deci de 
superioritate. Prin această exprimare, prin această vorbire, prin comunicare vedem 
care este adevărata lor consistență. Din această cauză anumite demersuri se vor 
opri puțin în stadiul acestei zile, nu vor merge mai departe pentru că nu vor avea 
puterea necesară. 

Prin urmare, 12 mai este o zi în care suntem învățați să ne distrugem 
agresivitatea. Pentru că privirea acum se îndreaptă către interior, atenția va fi 
activă mai mult pe valorile sufletești, pe puterile care au fost privite greșit sau care 
au fost active doar pe un anumit tronson, păcălindu-ne că de fapt sunt puternice și 
active pe toate tronsoanele. 

Mulți vor avea astăzi un mare semn de întrebare față de seriozitatea cu care 
au lucrat pe anumite proiecte considerând că și-au atribuit calitățile pe care nu au 
cum să le obțină, pe care nu le-am deținut niciodată și în absența acestora o parte 
din demersurile care anterior s-au bazat pe aceste elemente lasă impresia că se 
opresc, că stagnează sau că nu vor putea să își atingă niciodată ținta. În momentul 
acesta, conștientizarea aduce o stare de nervozitate și prima soluție pe care o vedem 
va fi aceea de a ne îndrepta către alte elemente superficiale. Acestea ar putea fi date 
de vestimentație, de petrecerea timpului liber prin activități neprogramate, o 
banală plimbare, o vizită prin magazine ori să ne petrecem după-amiaza urmărind 
programele tv sau navigând pe internet. În felul acesta, se transformă o stagnare 
generată de înțelegerea corectă și realistă, într-o preocupare care se situează în 
același registru comportamental greșit abordat în trecut, episod care ne-a convins 
că avem calități pe care nu am putut să le folosim niciodată. Privirea orientată către 
interior are acum rolul de a simplifica lucrurile. Grijile personale, acea agresivitate 
care va porni de la obiectiv, de la fapte, de la demersuri sau de la întâmplări mici, 
ne va explora acea frică pe care nu este bine astăzi s-o transformăm în agresivitate. 

Marte în Gemeni ar trebui să ne ajute să trecem pe nivelul următor, să fim 
mai flexibili cu ceea ce avem deja, însă de această dată pentru că Marte, imediat 
cum intră în zodia Gemeni, se implică într-un careu în T pe semne mutabile această 
flexibilitate este folosită pentru a investiga valorii interne, pentru a îndrepta 
privirea către interior și a urmări cu luciditate ce există acolo. Din această cauză, 
debutul tranzitului lui Marte prin zodia Gemeni aduce un moment de 
conștientizare ce poate fi pentru foarte mulți dureros, neplăcut sau generator de 
alte probleme. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne coordona astăzi doar 
după acțiunile care combat plictiseala. Plictiseala nu este un reper bun, de aceea ea 
trebuie încadrată în rândul altor probleme care n-au soluție astăzi. 

 
Miercuri, 13 mai 

Miercuri 13- 5-2015  1:27Luna(Pis) Squ (Gem) Mercury 

Miercuri 13- 5-2015  7:47    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 

Miercuri 13- 5-2015 13:00    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 

Miercuri 13- 5-2015 16:50    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 

Miercuri 13- 5-2015 19:54     Sun (Tau) Sex (Pis) Moon 
 

Mari tulburări în mișcarea valorilor. Sunt schimbate ideile. Se agresează 
un obicei. Se invocă prea mult motivul impurificării. Vindecare prin amputare. 
Problemele efective cresc în intensitate. Se menține blocajul pe demersuri sociale. 
Fericirea este obținută prin izolare. Comportament straniu, ezitant. 

 
A doua zi de Pești (Luna în Pești) ar trebui să aducă puțină liniște pe acele 

demersuri personale care au fost ieri încercate sau lovite de eșec. Marile proiecte, 
acelea asupra cărora am lucrat și în săptămânile anterioare rămân în continuare 
active și, de asemenea, referitoare la acestea aflăm acum faptul că azi vor fi supuse 
cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni unor tulburări referitoare la mișcarea 
valorilor sau la schimbări în sfera ideilor. 

A treia zi a săptămânii ne constrânge să ne preocupăm de obiceiuri. Relația 
proastă pe care Luna o împlinește acum cu Luna neagră în situația în care ea este 
prietenă cu Soarele din Taur ne spune că problemele pe care le investigăm au o 
cauză imediată, adică s-au consumat în ultimele zile, nu foarte departe în timp. De 
aici și exprimarea personală printr-un comportament straniu, adesea ezitant care 
urmărește, pe de-o parte, aplicarea pentru propria persoană a unor recomandări, 
sfaturi sau metode corecte de tratament, iar pentru zona publică de combatere a 
unor elemente negative prin marginalizare sau critică acidă. 

Momentul acesta în care Luna se află într-o relație proastă cu Mercur și când 
începem să ne obișnuim cu tranzitul planetei Marte prin zodia Gemeni arată că 
ducem mai departe unul din dezideratele zilei anterioare, acela care ne îndemna să 
generalizăm după un caz particular. Acum, prin conjuncția Lunii cu Chiron, prin 
îndemnul pe care urmărim să-l punem în aplicare, descoperim că marile adevăruri, 
lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru noi, se află la interior. De aici și 
tendința de a menține un blocaj social prin ignorarea soluțiilor din acest sector și 
de a mobiliza valori interne. Asta înseamnă că astăzi vom împlini o altă etapă a 
dezideratului acestei săptămâni, cea care urmărește îndreptarea atenției către 
interior cu scopul de a ne descoperi liniștea. Astăzi obținem liniștea prin izolare 
tocmai de aceea din exterior acest nou pas către reîntregirea propriei persoane, va 
fi considerat un comportament straniu. 

Este de la sine înțeles că nu toată lumea care se interiorizează va găsi acolo, 
în adâncul sufletului, lucruri bune. Nu toți care se uită în peștera sufletului găsesc 
acolo liniște. Unii găsesc invidie, răutate adică acele trăsături negative pe care 
încercăm să le corectăm pe zona publică. De aici și adoptarea uni comportament 
straniu, nu acela care devine foarte vizibil prin contrast, nu acela care devine viu 
prin diferența care există între liniștea sufletului și agitația exterioară, ci prin 
similitudinea care există între tulburările interioare și problemele sociale pe care, 
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în contextul acesta, nu vom mai fi îndemnați să le rezolvăm, ci să le încurajăm 
pentru că, semănând cu ceea ce avem în interior, vrem să le ținem vii. Acesta este 
momentul în care observăm că deviza generală a acestei săptămâni are o nuanță 
interesantă, adică nu ne duce în mod obligatoriu către liniște, ci, prin îndeplinirea 
unei condiții, ne POT înălța (fără a  fi o condiție obligatorie) spre acea liniște la care 
se ajunge prin efort, prin atenție adică prin a lucra cu sine. 

Prin urmare, 13 martie este o zi de acțiune. Ar trebui să fie o zi de 
înțelegere în care să se experimenteze rezultatele la care am ajuns prin contactul cu 
o mare diversitate de valori și direcții în ziua anterioară. Pentru că va exista un 
marcaj important pe ideea de contrast, adâncirea în sufletul propriu atrage din jur 
critici nejustificate ori atitudini negative din partea comunității. Și dacă există 
similitudini atunci această energie negativă din comunitate, această tentație care 
încearcă să ne convingă că răul este de fapt bine, va zdruncina interiorul celor care 
nu s-au maturizat încă, îndemnându-i să adopte un comportament straniu sau 
ezitant. Aceste persoane care nu s-au maturizat încă vor constata că problemele 
afective le cresc în intensitate și că de fapt prin izolare nu rezolvă problema socială, 
ci o întăresc sau o încurajează. Mulți vor avea impresia că astăzi nu pot rezolva ceva 
personal sau social decât dacă luptă, decât dacă se iau de gât cu taurul cel mai 
fioros fără să țină cont de riscurile la care se expun. Acesta este rolul pe care-l 
îndeplinește Luna neagră. Aceasta este tentația și aceasta este păcăleala de care ar 
trebui să ne protejăm în această zi. Numai cei care nu s-au maturizat încă vor 
considera că luptând obțin ceea ce de fapt se obține prin nonviolență. În realitate, o 
persoană cu suficient de mult experiență de viață, matură sau înțeleaptă, o 
persoană atentă care nu a trecut prin complicații relaționale în ultima perioadă va 
constata că fericirea se obține prin izolare. Pentru că va fi mult mai evidentă decizia 
personală adică sensul spre care se orientează individul, mediu social, va lăsa 
impresia de agitație majoră sau de tulburare. Nu vom găsi prea ușor oameni care să 
simtă la fel cum simțim, să se comporte așa cum ne comportăm, nu pentru că nu ar 
exista, ci pentru că o parte a atenției, fiind îndreptată către interior, nu ne ajută să 
colectăm din jur toate informațiile, să avem viziune de ansamblu menită să ne ofere 
un astfel de răspuns. Tocmai de aceea acțiunile parțiale, jumătățile de măsură sunt 
astăzi mai periculoase decât faptele rele săvârșite cu toată ființa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi încrezători că dacă facem 
un pas către noi înșine și ceea ce se întâmplă în jur devine opoziție, critică 
nejustificată sau apăsare nu înseamnă că alegerea fost proastă, ci înseamnă că 
anturajul consideră decizia individului un factor care ar putea să-l transforme și, 
prin autoconservare, creează o forță care să-l apere. 
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Joi, 14 mai 
Joi 14- 5-2015  8:12    Luna(Pis) --> Aries 

Joi 14- 5-2015 10:48    Luna(Ari) Sex (Gem) Mars 

Joi 14- 5-2015 12:00    Luna(Ari) Tri [Sag] Saturn 

Joi 14- 5-2015 20:32    Luna(Ari) Squ (Can) Venus 

Joi 14- 5-2015 21:16    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 
 

Senzații stranii. Agresivitate împotriva partenerului. Implicare fără voie în 
acțiuni dinamice. Se pune prea mult accent pe cuvânt. Se dorește rezolvarea unei 
crize prin dialog. Dialogul este încărcat de agresivitate. Se surprinde bine 
comportamentul celorlalți și se face o selecție negativă. Idei noi care nu pot fi puse 
acum în aplicare. Este zdruncinat respectul față de tradiție. Ochiul este atras de 
ceea ce strălucește mai tare. Conflictul distruge acum încrederea. 

 
Astăzi, prin trecerea Lunii în zodia Berbec, constatăm, în primă instanță, 

pentru că marea înțelegere va veni în ziua următoare, că există o mare diferență 
între a parcurge o lecție de viață și a o învăța. Momentul acesta în care Luna intră 
în zodia Berbec ne oferă senzații stranii și poate chiar o agresivitate pe care să o 
orientăm împotriva unui personaj care vine spre noi cu cele mai bune intenții. Din 
această cauză lucrurile astăzi, până seara, se vor construi gradat de o manieră 
agresivă sau apăsătoare lăsându-ne impresia că 14 mai este o zi de zdruncin, de 
retragere sau de conflict care poate distruge încrederea în sine. 

În realitate, lucrăm astăzi cu ceea ce înseamnă obstacol social. Din nefericire, 
nu avem înțelepciunea necesară și când privim către problemele sociale vom face 
apel la prejudecăți, la obsesiile pe care le avem sau vom aduce din trecut acele crize 
de nervi, nemulțumiri sau incertitudini pentru a justifica faptul că ceea ce vedem pe 
zona publică acum este real. Este o mare diferență între a vedea un eveniment și a-l 
înțelege. Din această cauză emoțiile negative care vin spre noi astăzi și care găsesc 
un echivalent în adâncul sufletului nu ne vor duce către echidistanță, echilibru sau 
înțelegere, ci dimpotrivă cu cât ne uităm mai mult în direcția lor cu atât mai 
tulburați vom fi. Pentru acești oameni care nu-și pot lua privirea de pe conflicte sau 
vulgaritate tensiune acestei zile chiar le distruge încrederea în sine și toată această 
negativitate se va transforma într-o forță care îi va coroda din interior. 

În acest stadiu luăm contact cu lecțiile de viață, cu poveștile frumoase sau 
urâte, complicate și rele ale celorlalți și suntem antrenați de această mișcare teribilă 
spre a face fapte în mare viteză, fără să ne gândim. În ziua următoare, când va 
trebui să dovedim că ne-a și rămas ceva din toate acestea, vom fi cu adevărat tentați 
să adoptăm un comportament greșit. Deocamdată explorăm conflictul și căutăm 
justificări, adică ne lăsăm seduși de ceea ce nu ne convine fără să ne gândim nici 
măcar o secundă că poate problema nu este în exterior, ci în interior pentru că nu 
reușim fără ajutor să ne armonizăm cu mediul, nu reușim să găsim o coardă 
sensibilă prin care să înțelegem sau să depășim o limitare personală. 

Din toată această aglomerare de elemente astrale înțelegem că ziua de 14 mai 
se află sub semnul unei tentații. Ba suntem atrași de un element interesant, ba 
suntem respinși de ceea ce considerăm că nu este demn să primească atenție din 
partea noastră. În realitate, combinația Marte în Gemeni - Luna în Berbec ne atrage 
atenția asupra lucrurilor care strălucesc mai tare, inclusiv asupra conflictelor sau 
asupra unui rău care poate deveni spectaculos, care se poate transforma într-un 
mare eveniment istoric.  
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Ziua nu conține decât unghiuri pe care le construiește Luna cu Marte, Saturn, 
Venus și Axa Dragonului. Asta înseamnă că se va pune un mare accent pe emoția 
personală, iar acest zdruncin personal nu este altceva decât o comandă mai veche 
pe care noi am lansat-o către comunitate. Evenimentele acestea care s-au declanșat 
în cascadă vin acum spre noi și își cer drepturile, cer în continuare atenția pe care 
le-am promis-o anterior prin comanda dată. Asta înseamnă conjuncția Lunii cu 
Coada Dragonului, eveniment ce se consumă în seara acestei zile, prin care ne 
confruntăm cu efectele unor acțiuni mai vechi, iar asta poate însemna și întâlnirea 
cu o sancțiune, cu o pedeapsă sau cu o recompensă bună. În funcție de calitatea 
atenției investită până acum întreaga ecuație astrală a zilei de 14 mai se va adapta 
nevoilor personale. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne vorbește despre cât de complicate sau 
firești sunt plăcerile pe care le avem, care sunt zonele în care am investit atenție, 
încredere sau energie și dacă am urmărit să dezvoltăm un comportament corect, 
obiectiv, pozitive față de cei din jur. Duritatea pe care o resimțim astăzi, viteza cu 
care suntem luați pe sus, asaltați s-au pus în fața unor situații complicate nu 
reprezintă altceva decât reculul, răspunsul unei forțe echivalente pe care am  
trimis-o către comunitate sau punctual către cineva din jur. Legea cauză-efect 
devine astăzi o forță care acționează în scurt, îndeaproape, cu efecte imediate și ne 
poate învăța foarte ușor ce înseamnă selecția naturală, cum arată sufletul unui om 
după direcțiile pe care le are cu adevărat, după ceea ce spune că preferă. Cei care 
sunt orientați negativ ar putea astăzi să parcurgă conflicte care să le zdruncine 
încrederea în sine, adică să nu vadă că ei sunt principalii vinovați pentru toată 
tulburarea pe care o parcurg, ci să considere că anturajul în mod gratuit le complică 
viața. Cert este că prin faptul că aproape întreaga zi Luna se va afla în fereastra 
conjuncției cu Coada Dragonului și, în egală măsură, în fereastra careului cu Venus 
arată că dialogul este în primul rând marcat de agresivitate. Cu alte cuvinte, nota 
principala acestei zile nu trebuie să fie ceea ce întărește conflictul, divergențele de 
opinie sau discuțiile în contradictoriu, ci ceea ce le temperează. Prin această forță 
care temperează vedem dacă ceea ce parcurgem reprezintă doar întâlnirea cu 
experiențele sau lecțiile de viață, cu ipostazele minunate în care le integrăm pe 
acestea în destinul personal. Diferența dintre privire și faptă devine, așadar, ca 
diferența dintre a tempera o discuție în contradictoriu și a o duce mai departe doar 
pentru a demonstra un adevăr subiectiv. Mulți vor vedea astăzi că adevărul nu are 
atât de multă valoare dacă distruge. Uneori este nevoie ca adevărul să distrugă un 
rău pentru a pune ceva mai bun în loc. Astăzi însă lucrurile nu merg așa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi pozitiv. Dacă reușim în 
toată această furtună să devenim surse de bine, de energie pozitivă de încredere sau 
de speranță ne demonstrăm nouă înșine că ceea ce trăim este interiorizat și nu 
parcurgem simple evenimente, ci o experiență de viață care ne înnobilează, nu ne 
împovărează  
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Vineri, 15 mai 
Vineri 15- 5-2015  4:58    Luna(Ari) Sex (Gem) Mercury 

Vineri 15- 5-2015  5:56   Venus (Can) Squ [Lib] North Node 

Vineri 15- 5-2015  7:48    Luna(Ari) Tri (Leo) Juno 

Vineri 15- 5-2015  8:25    Luna(Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Vineri 15- 5-2015  9:02    Mars (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Vineri 15- 5-2015  9:43    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 

Vineri 15- 5-2015 15:03    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
 

Stadiul evolutiv, nivelul de trai sunt privite ca o penitență. Rigiditate. 
Agresivitate împotriva unui curent. Revoltă împotriva unei autorități. Se produc 
mișcări sociale pentru avantajarea viitorilor lideri. Schimbările de acum sunt 
dureroase dar constructive. Se revine la o viziune de ansamblu. Se conectează 
agresiv un comportament greșit. Regret. Se constată pierderea unui statut. 
Inspirația smulge conștiința din viciu. În spatele conflictului se află speranța unui 
nou început. 

 
În mijlocul lunii mai se va împlinii unul dintre cele mai dificile aspecte ale 

anului 2015. Este vorba despre opoziția lui Marte cu Saturn, aspect care a fost activ 
în limita toleranței și săptămâna anterioară. Acum se împlinește această opoziție 
perfectă dintre cei doi malefici și multe din idealurile pe care le-am considerat 
îndrăznețe și despre care am crezut că au nevoie doar de un pas pentru a se împlini 
se întorc la origini, sunt revizuite ori sunt raportate la un comportament greșit. 
Asta înseamnă că lucrurile acestea sunt pe punctul de a modifica un element de 
destin important încât această perioadă a vieții pe care o traversăm acum pare să 
depindă cu precădere de acesta.  

Există o legătură foarte interesantă între maniera prin care acești doi malefici 
vor întârzia demersurile îndrăznețe și relația proastă care se construiește între 
Venus și Axa Dragonului. Prin aceasta devine vizibil sentimentul că suntem 
pedepsiți de destin sau că stadiul pe care l-am obținut ori nivelul de trai pe care-l 
avem să fie doar o formă de penitență. Cert este că prin combinațiile acestea se 
produce un val de schimbare asupra vieții personale însă acest val nu va rămâne 
fără urmări deoarece atât Saturn cât și Axa Dragonului au un impact major asupra 
comunității. De aici înțelegem că dorința personală sau chiar asocierile în care ne 
implicăm intră în contact cu elemente noi, se îmbogățesc în valoare fără ca acestea 
să poată fi asimilate de experiența pe care am acumulat-o până acum. Deci ne 
putem întâlni cu un bine cu care nu prea vom ști ce să facem. Aceste elemente 
incompatibile, pentru că nu-și găsesc locul în noua structură, ne vor îndemna să 
regretăm ori să schimbăm ceva în structura majoră, decizie care va fi de altfel una 
foarte proastă. 

Există însă o parte bună, aceea care va particulariza toată această complicație 
pe o zona asupra căreia putem cumva să avem un control. Amplasând această 
combinație periculoasă în săptămâna care ne îndeamnă să privim în interior arată 
că, dacă acolo avem adevărate valori, dacă în suflet am adunat marile bogății, 
privirea îndreptată către acestea ne va spori încrederea în sine, inspirația și ne va 
ține la curent cu adevărata transformare, cu un avantaj vizibil pe care persoana în 
cauză ar putea soluționa pe zona publică pentru că alții sunt prea zăpăciți și bat în 
retragere. Unii se vor gândi că succesul de acum nu este altceva decât un avantaj 
obținut prin pagube colaterale, alții se vor grăbi să spună că Dumnezeu face 
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dreptate, că universul nu poate fi păcălit de mințile încărcate de vicii sau de invidie 
ale celor obsedați de putere sau de avere. Cert este că indiferent de atitudinea pe 
care o avem, indiferent de unghiul din care privim această realitate, în spatele 
acestui mare conflict există pentru fiecare speranța unui nou început. 

La modul concret, această construcție interesantă, atunci când devine 
periculoasă, se transformă într-un îndemn la a privi problema în față fără a ne 
amăgi ca aceasta are alt chip. Dacă Luna nu s-ar fi aflat într-o zodie prea puternică 
așa cum este Berbecul, dacă, în plus, nu s-ar fi aflat nici în conjuncție cu Uranus, 
deci nu ar fi reactivat acest careu între malefici Uranus și Pluton, ziua de 15 mai ar 
fi fost banală, eventual s-ar fi remarcat la capitolul întârzierea unor proiecte, însă 
fără repercusiuni asupra demersului în sine. În cazul de față pe aceste modificări de 
cadru general sau de registru avem îndrăzneala de a veni cu elemente particulare, 
cu motivații, cu un set întreg de reguli de credințe sau de ambiții, cu mânii pe care 
nu le-am rezolvat și profităm de ceea ce înseamnă conflict deschis pe care-l 
traversăm de câțiva ani buni din cauza careului Uranus-Pluton pentru a obține un 
avantaj în detrimentul celorlalți. Iată cum un unghi negativ între doi malefici poate 
la un moment dat să ne ducă și în fața unei realizări. Nu este însă obligatoriu ca 
acest lucru să se întâmple. De altfel, este foarte riscant să ne punem toată baza pe 
aceste conjuncturi haotice. Poate, până la urmă, nici acestea nu sunt chiar atât de 
haotice pentru că nimic în univers nu se construiește în afara unei reguli, însă sunt 
influențate de prea multe variabile pentru ca mintea umană, cea care se află acum 
într-un stadiu mai puțin evoluat, să le poată folosi cu succes. 

Prin urmare, mijlocul lunii mai ne aduce în fața unor schimbări majore ce 
pot fi dureroase și, deopotrivă, constructive. Toate evenimentele de acum au o 
aroma aparte, sunt încărcate atât de un factor distructiv, acela care le spune 
oamenilor că prin presiunea pe care au menținut-o până acum aceste demersuri nu 
pot merge mai departe, iar de partea cealaltă există și tentația ca prin aport 
personal să ținem active aceste demersuri cu o fracțiune de secundă mai mult decât 
alții, pentru a vedea cum se dărâmă edificiile lor și, poate, prin această rezistență, 
chiar dacă este falsă, ne  vom alege și cu ceva beneficii înainte ca această construite 
personală pe care o ținem activă să se distrugă și ea. Cine se preocupă cu precădere 
de lucrurile acestea, adică cine crede că acestea sunt singurele valori esențiale ale 
momentului, pierde din vedere o informație absolut esențială: totul acum este 
supus unei transformări și este mai puțin important când anume se va produce 
aceasta. Dar pentru că am văzut, nu este pentru prima dată, și în ultimele 
săptămâni mulți oameni au arătat că-și consumă prea multă energie pentru 
lucrurile mici, puțini vor fi aceia care vor ieși din acest cadru. 

Astfel, 15 mai este o zi de mare responsabilitate în care nu prea ne vom 
permite să lăsăm lucrurile la voia întâmplării. Acolo unde acestea sunt lăsate de 
izbeliște, sunt ignorate sau abandonate pentru a se descurca singure, mișcările 
sociale produc aglomerări complicate, încurcături sau chiar conflicte ample în așa 
fel încât doar factorul social, grupul de apartenența sau poate chiar rasa umană în 
ansamblu să iasă învingătoare, nu individul. Deci din această luptă scapă cine 
poate. 

De aici înțelegem că dezordinea produsă acum de impactul acestor unghiuri 
negative depășește cumva cadrul unei discipline pe care am prezentat-o de-a lungul 
săptămânilor acestui an. Lucrurile se amestecă de pe tronsoane diferite, de pe 
segmente diferite de vârstă și chiar de pe zone informaționale diferite. Valorile 
spirituale cu proiectele de viitor, elementele concrete cu stabilitatea morală produc 
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o adevărată supă existențială care ne va pune la încercare. Este adevărat, nu doar în 
această zi vor fi vizibile aceste raze. Relația proastă a lui Marte cu Saturn și, de 
partea cealaltă, relația proastă a lui Venus cu Axa Dragonului sunt unghiuri care 
activează toată această săptămână însă prin impactul celorlalte ecuații astrale răul 
de acum poate fi transformat într-un efort creativ, într-un consum care ne poate 
înălța, deci ajuta să depășim obstacolele pe care nu am putut sau nu am știut să le 
rezolvăm în săptămânile anterioare, în acest an. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme de rău. Cei care 
se tem de rău arată că și-au blocat atenția pe acest tip de energie. Nu se știe dacă 
prin această atenție răul devine mai puternic, însă în mod sigur dacă forța aceasta 
negativă reprezintă proiectul unei ființe dezordonate atunci această ființă va fi 
încurajată să mențină comportamentul acesta pentru că atenția îndreptată pe ea 
arată că demersul acesta are priză, trezește interes social sau poate chiar este 
important pentru cineva. Așa cum pentru noi binele și confortul sunt importante și 
pentru o persoană orientată negativ atenția pe răul său poate fi privită ca o 
încurajare. 

 
Sâmbătă, 16 mai 

Sambata 16- 5-2015 10:03    Luna(Ari) --> Taurus 

Sambata 16- 5-2015 21:48   Venus (Can) Tri (Pis) Neptune 
 

Stagnare sau renunțare pe un demers care a fost agresat în ultima 
perioadă. Reîntoarcere la valorile tradiționale. Reînvierea unei pasiuni. Minunile 
am nevoie de un auditoriu. Ceea ce este bun, frumos, rafinat este și greu de 
menținut. Durerea poate fi transpusă în creații de mare excepție. Sensibilitatea 
este un atu. Acceptarea curentului duce la redescoperirea zborului. Puterea fără 
înțelegere crește forța răului.  

 
În momentul acesta, în care Venus și Neptun se află într-o relație foarte 

bună, (trigonul perfect), înțelegem că atunci când nu ne vom preocupa de destinele 
celorlalți, atunci când vom urmări să cultivăm emoții pozitive, să ne întoarcem 
privirile către acele calități ale sufletului care contribuie la regăsirea de sine ori la 
creșterea și dezvoltarea personală, toate lucrurile par în regulă, totul pare 
coordonat după valori autentice și nimic din ceea ce construim nu pare să fie 
împotriva curentului. În 16 mai, imediat ce Luna va trece în semnul exaltării sale, 
în Taur, toate lucrurile par să intre în normal. Se mențin însă, în ciuda acestor 
direcții pozitive, anumite elemente negative ce se transformă acum într-o stagnare 
neobișnuită. Această stagnare poate fi foarte ușor întoarsă de pe traseul său negativ 
și transformată în protejare a valorilor trecutului. Putem pierde la capitolul 
transformare, revoluție sau modulare, însă putem câștiga la capitolul sensibilitate 
sau regăsire de sine. 

Relația bună pe care Venus și Neptun o construiesc are ca principal efect 
diminuarea durerii. Este singurul aspect eminamente pozitiv care se consumă în 
această perioadă. Jupiter împreună cu Junon, ce își vor atinge conjuncția perfectă 
în ziua următoare, primesc un trigon de la planeta Uranus din Berbec ce a fost 
activată în ziua anterioară de Luna printr-o conjuncție. De asemenea, Marte începe 
să formeze un trigon din ce în ce mai strâns cu Capul Dragonului transformând 
acest element (NN) ce a primit în ziua anterioară un careu din partea micului 
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benefic (Venus) în mediator al acestor complicații sociale care generează întârziere 
sau distrugerea valorilor prin adoptarea unor idei false. 

Din toată această construcție astrală înțelegem cât de importantă este 
gândirea pozitivă, cât de valoros este sufletul curat și obiceiurile minunate. Ceea ce 
parcurgem astăzi nu vine printr-o simplă sensibilitate, nu arată doar un alint sau 
plăcerea de a trăi în armonie pentru că este mult mai confortabil așa. Această 
înțelegere, pentru că reduce durerea, sporește înțelegerea și îndreaptă atenția către 
lucrurile care sunt cu adevărat valoroase. Prin ceea ce se produce în 16 mai, când 
Venus se află într-o relație absolut minunată cu octava sa superioară (Neptun), 
binele individual găsește un echivalent în binele social, aspirația individuală este 
susținută de un cadru social, ca și cum până și vremea, atmosfera sau lumina 
Soarelui ne ajută să înțelegem mult mai bine ce înseamnă să ai o “misiune”, cum 
este să participi la ridicarea unui edificiu social cu adevărat important fără să te 
pierzi pe sine, fără să cedezi în fața durerii. 

Pentru omul comun această relație minunată poate însemna reînvierea unei 
pasiuni și apropierea de sine într-un mod cald, frumos, constructiv și plăcut. Din 
nefericire, pentru că lucrurile rele pe care le-am tot parcurs de-a lungul acestei 
săptămâni și care ne-au tot îndemnat, pe alocuri chiar forțat, să ne uităm în 
adâncul sufletului pentru a vedea ce am adunat acolo, nu pot fi ignorate, ele făcând 
parte dintr-o schemă construită din timp sau având statut de piesă, de structură 
mai mică ce se integrează într-o structură mai mare fără de care marele mecanism 
nu va funcționa, lucrurile acestea care vin spre noi astăzi dacă nu sunt înțelese 
corespunzător pot crește puterea răului. Știm însă că din zodia Taur ne vin uneori 
anumite impulsuri atât de puternice și atât de concentrate încât nu se pot liniști 
decât dacă se consumă așa cum le este destinația. Mânia care ne vine din zodia 
Taur este foarte greu sau chiar imposibil de controlat și de preferat este să căutăm 
un mediu controlat pentru ca atunci când se vor consuma ca atare să nu producă 
urmări tragice. Asta înseamnă că raportul negativ pe care îl regizează Venus în 
careu la Axa Dragonului, prin această mânie, în care este invitată să ocupe o poziție 
importantă și planeta Pluton (Pluton și Venus se află acum în fereastra unei 
opoziții teribile), capătă conotații impresionante. În primele cinci zile ale acestei 
săptămâni am tot întrebat de unde primește acea energie negativă atâta forță, atâta 
expresivitate și cum de este posibil ca acesteia să-i fie curățat traseul și să nu 
întâmpine atâtea obstacole precum forțele benefice. Ceea ce se întâmplă în această 
săptămână și implicit ceea ce înțelegem în 16 mai despre ceea ce ni se întâmplă de-
a lungul acestei săptămâni seamănă cumva cu marile încercări inițiatice în care 
binele se luptă cu răul și de fiecare dată învinge. În egală măsură, această 
comparație poate merge chiar mai departe și noi, ca personaje principale ale 
acestui demers interesant, avem de parcurs și încercările pe care protagoniștii 
acestor mituri le au de împlinit. Când citim povestea vieții lor, când parcurgem de 
la început și până la sfârșit întâmplările pe care le au de parcurs și când luăm parte, 
noi prin empatie, ei pe cale directă, la aceste încercări, lucrurile par foarte 
interesante și foarte clare. Din fericire, la fel se va întâmpla și în această zi când 
Micul Benefic (Venus) se află într-o relație foarte bună cu protectorul său social, cu 
octava sa superioară (Neptun). Avem puterea acum să ne comportăm duplicitar, să 
fim și personajele din poveste, dar și cititorul. Iată o experiență cu adevărat 
interesantă! 

Prin urmare, 16 mai ne aduce în fața unei alte etape ce se încadrează tot în 
schema generală ce ne îndeamnă să ne privim sufletele așa cum sunt și să ne 
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întoarcem către liniște. Prin ecuația astrală aferentă acestei zile liniștea va fi cu 
adevărat apreciată, nu cum am văzut în primele cinci zile. Acum mintea devine mai 
limpede, ideile nu sunt mai clare, puterea fizică se află și ea într-o creștere 
interesantă, iar vindecarea poate veni de la sine. Nu putem însă uita cât de 
dramatice au fost experiențele primelor cinci zile, cât de tare ne-am luptat cu noi 
înșine și cât de tare ne-am temut că anumite secrete pe care le deținem ar putea să 
se întoarcă împotriva noastră. Din nou, și această zi devine o încercare pentru cei 
care nu s-au maturizat încă. Înțelegem de aici că tinerii, cei care au trăit până acum 
ajutați de alții, cei care s-au simțit protejați de efortul celorlalți vor avea o zi grea în 
care până și să-și exprime sentimentele li se va părea de-a dreptul imposibil. În 
cazul acestor persoane, dar și în cazul celor care sunt orientați negativ, desigur 
puterea pe care nu o controlează poate duce la întărirea unui rău.  

Lucrurile aici se pot orienta într-un mod accesibil pentru noi, cei care ne 
ocupăm de evoluția spirituală sau care cercetăm toate acestea pentru a afla 
răspunsuri despre viață sau despre noi înșine. Dacă puterea, atunci când nu este 
controlată, întărește răul, înțelegerea, prin ecuația astrală a momentului, nu are 
decât o singură direcție - să crească forța binelui. De aici este lesne de înțeles cam 
ce ar trebui să facem, care sunt lucrurile de care ar trebui să ne ocupăm și cum să 
ne folosim energia. Unii vor considera că fac o combinație între cele două direcții 
lăsându-se antrenați de pasiuni sau pur și simplu simțindu-se bine. Fiind și o zi de 
weekend este foarte posibil ca acest lucru să îi tenteze mai mult. Dacă vor considera 
așa, se vor păcăli și mai mult decât ceilalți pentru că lucrurile acum sunt separate 
de o forță exterioară, nu contează ce își declară, ce își spun lor înșiși, cât de clară le 
este direcția pe care aleg să meargă. Cu alte cuvinte, binele pe care-l primim, într-o 
oarecare măsură, și astăzi cu forța este ceea ce ne ține întregi, ceea ce ne ajută să 
vedem că suntem mult mai mult decât am crezut până acum, ca avem mult mai 
multă putere pe care suntem invitați să o folosim prin înțelegere. Fără înțelegere 
multe lucruri pot fi scăpate de sub control și astăzi, în aceste zile, în această 
săptămână sau în această lună, nu mai are rost să ne bucurăm ori să ne mândrim 
cu faptul că reprezentăm o imensă macara ce ridică în locul altora greutățile. Dacă 
nu știm de ce facem lucrul acesta, dacă nu înțelegem ce se întâmplă de fapt când ne 
transformăm în acel obiect util celorlalți atunci totul merge către autoconsum și în 
final către secătuirea propriilor rezerve. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne reînvia pasiunea pentru 
viață. Nu are rost să trăim pentru confortul pe care ni-l oferă tehnica modernă, 
alimentele care ne stimulează, o anumită imagine pe care ne-o atribuim sau mai 
ales, pentru una dintre cele mai mari aberații pe care societatea umană a    
construit-o: nu are rost să trăim pentru carieră. Libertatea începe acolo unde am 
întâlnit pasiunea pentru viață. Nu înseamnă că trebuie să trăim cu prea multă 
dezinvoltură, poate chiar cu o ușoară risipă și desconsiderare față de ceea ce 
înseamnă discernământ sau disciplină. Viața a făcut ființa umană să fie 
multidimensională, deci pasiunea pentru viață se referă la această floare care nu 
crește doar aici, ci și în alte lumi. 
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Duminică, 17 mai 
Duminica 17- 5-2015  2:05    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 17- 5-2015  2:26  Luna(Tau) Sex (Can) Venus 

Duminica 17- 5-2015  5:21 Jupiter (Leo) Con (Leo) Juno 

Duminica 17- 5-2015 10:46 Luna(Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica 17- 5-2015 10:50    Luna(Tau) Squ (Leo) Juno 

Duminica 17- 5-2015 11:39    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 

Duminica 17- 5-2015 17:46    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 

Duminica 17- 5-2015 21:04    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Apar primele soluții la problemele din ultima perioadă. Se caută un 
partener. Prin vindecare personală se susține edificiul social ce se bazează pe 
puterea individului. Drumuri încurcate. Individul este lucid dar grupurile sunt 
oarbe. O schismă face celebru un grup mic. Vocea este mai puternică la cei lași. 
Adversarul este subevaluat. Consum pentru stabilitate personală. Educația nu 
ajută. Lectura încurajează individul să facă uz de mesaj. Se constată o nouă 
modificare în centrele de putere. Slăbiciunea unui lider este combătuta dur. 

 
Dacă de-a lungul acestei săptămâni am avut impresia că trecem prin situații 

care ne consumă foarte mult, ne obosesc și ne deposedează de energie, de putere și 
de acele înțelegeri care ne-au fost atât de dragi, în ultima zi a acestei săptămâni, 
când se definitivează conjuncția lui Jupiter cu Junon simțim că suntem ajutați. 
Ajutorul pe care-l conștientizăm în această zi combate în primul rând o slăbiciune, 
slăbiciunea de a ne mândri, slăbiciunea de a ne considera superiori celorlalți, mai 
deștepți mai puternici, mai înțelegători și, prin aceste calități, să subestimăm și 
puterea sau independența celorlalți. 

Este adevărat, de fiecare dată când Jupiter participă la un unghi pozitiv cu 
asteroidul Junon puterea personală crește și soluțiile pe care le găsim la problemele 
personale să se răsfrângă, în sensul lor pozitiv, și asupra acelora pe care-i iubim. Cu 
alte cuvinte ceea ce ni se întâmpla astăzi nu înseamnă un ajutor doar pentru noi 
înșine, ci și pentru cei pe care-i iubim mai mult. Acesta este elementul definitoriu al 
conjuncției dintre Jupiter și Junon în contextul acestei săptămâni, în care valorile 
sufletești se dezvăluie și ceea ce este la suprafață să se transforme într-o forță care 
să ne consolideze starea de liniște, absolut necesară pentru a trece pe nivelul 
următor. Deocamdată nu știm care va fi acest nivel următor, deocamdată mergem 
în continuare, cu toate că drumurile par, pe alocuri, încurcate. Dacă avem în jur 
oameni pe care-i iubim, dacă avem în jur persoane față de care suntem dispuși să 
ne sacrificăm și nu ne temem să vorbim în locul lor, să le ținem partea atunci când 
suferă sau sunt nedreptățiți, atunci ideea de adversar, de forță negativă sau de 
tensiune care se amplifică fără să putem s-o oprim într-un fel, se transformă în 
educație. Pe baza a ceea ce experimentăm astăzi mulți vor reușit să facă o selecție 
interesantă a experiențelor de viață și nu vor mai fi atât de pătimași față de cei pe 
care i-au întâlnit și care le-a opus rezistență. Vor gândi că experiența în sine a fost 
foarte importantă, cunoașterea a ceea ce au întâlnit în mod direct este mult mai 
valoroasă decât ceea ce au ales atâta vreme să-și amintească. 

Ceea ce este foarte interesant la ecuația astrală aferentă acestei zile vine în 
primul rând dintr-un alt mod de a ne raporta la informații. Pentru că acum suntem 
pe punctul de a ne extrage puterea dintr-un alt izvor, de a primi un cadou pe care 
să-l împărțim ușor cu ceilalți, multe lucruri pe care le-am considerat periculoase 
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trec acum într-un alt plan și s-ar putea să fim contrariați de ceea ce simțim ori de 
ceea ce gândim. Dacă nu suntem ajutați de cei din jur să integrăm acest nou nivel, 
dacă avem în preajma noastră doar oameni refractari la nou, care nu dispun de o 
mare putere de înțelegere (marea problemă a zilei anterioare) vom risipi această 
oportunitate, vom pierde șansa de a lucra la un alt nivel și de a fi mulțumiți cu 
aceste lucruri noi. 

Unul din cele mai interesante elemente care se transformă în ultima zi a 
săptămânii de față într-o mare înțelegere, dar pe care l-am abordat punctual și în 
alte zile ale acestei săptămâni, vine din modul cum evaluăm obstacolul. Este posibil 
ca pe această conjuncție perfectă dintre Jupiter și Junon să nu mai privim 
obstacolul cu resentimente, cu mândrie sau cu încrâncenare, ci să ne considerăm 
superiori acestuia și să nu-i mai oferim drept ofrandă o tensiune nervoasă sau o 
stare de agitație. Am văzut și pe alte conjuncturi ce au devenit importante de-a 
lungul acestei săptămâni că la un moment dat dacă din grupul de apartenența se 
construiește o forță împotriva a ceea ce gândim sau împotriva a ceea ce dorim să 
modificăm, aceasta nu reprezintă neapărat o construcție malefică, așa cum sunt 
educați unii să creadă. Lumea aceasta, dominată de o forță perfectă în sine, știe   
să-și conserve energia și procedând în felul acesta se autoprotejează.  

Astăzi revizuim atitudinea față de un obstacol sau față de forțele care ne 
consumă timpul și producem anumite modificări în structura personală fie în 
mentalitatea de grup. Dacă vom cădea în păcatul de a alimenta cu energie negativă 
gândind rău despre acestea sau acuzând forțele respective că sunt în slujba unor 
energii malefice nu facem decât să le spunem acestora cum să devină. Faptul că 
trezim astfel de forțe arată că ne ridicăm deasupra mediei și prin această putere 
care acuză sau judecă nu normalizăm lucrurile, nu ajutăm aceste energii să se 
liniștească și să nu reacționeze asemenea anticorpilor împotriva tuturor corpurilor 
străine, ci le învățăm pe acestea să reacționeze ca noi, adică să ni se împotrivească 
și mai mult. 

În rest, modul în care Luna participă la ecuația astrală aferentă zilei de 17 
mai are o componentă liniștită și îi permite acestui astru să remedieze problemele 
de cuplu, tensiunile care apar între oameni atunci când aceștia nu vorbesc sau nu 
sunt pe aceeași lungime de undă. Luna mediază astăzi opoziția lui Venus cu Pluton 
și creează o anume tensiune pe aceste noi observații pe care le-am indicat mai sus. 
Mult mai dureroasă va fi experiența unui lider referitoare la acest mijloc de a se 
raporta la grup pentru că acestuia nu prea i se permite să se transforme în văzul 
tuturor ori, pe alocuri, îi va fi permis, dar va fi judecat. Asta se întâmplă nu pentru 
că opoziția respectivă este normală, ci pentru că lumea aceasta dorește să-și 
conserve nivelul. Lumea aceasta este un animal sălbatic pe care numai din exterior 
îl putem îmblânzi. De aici înțelegem că acest ajutor va fi cu atât mai important cu 
cât va veni de mai de sus, din sferele creației. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii vine să întregească schema minunată 
a acestui interval care ne vorbește despre autoreflexivitate sau despre înțelegerea 
propriei persoane fără consecințe dramatice. De altfel, singurele consecințe 
dramatice vor apărea doar în cazul celor care se opun conștient și cu încrâncenare 
acestor transformări. Aceștia vor striga astăzi mai tare decât alții că drumurile sunt 
încurcate și că ei nu au nicio vină, de lucrul acesta sunt vinovați toți cei din jurul 
său. De aceea în 17 mai vocea cea mai puternică este a celui laș, pentru că cei 
puternici își vor adânci percepția în adâncul sufletului pentru că simt, fără să le 
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spună nimeni, că puterea este cu atât mai mare, ajutorul este cu atât mai important 
cu cât îl caută mai adânc în suflet. 

Supraevaluarea adversarului, una din tentațiile periculoase ale acestei zile, se 
referă nu neapărat la un conflict pe care individul îl are cu comunitatea, ci la 
înțelegerea acestui conflict pe care nu l-a creat individul, nu l-a creat această lume, 
ci a fost înscris în vibrația acestui plan în momentul în care acesta a fost creat. Deci 
lucrurile sunt mult mai mari decât credem noi și a considera că un segment, un 
sector, o epocă istorică sau un personaj poartă toată vina eșecului înseamnă a trage 
o concluzie eronată. Lumea aceasta își protejează foarte bine zona, nivelul sau ceea 
ce deține și în permanență îi este permis să creeze forțe contrare care să-i mențină 
acesteia autoconservarea. Cine se ridică și dorește să treacă pe un nivel superior nu 
înseamnă că se situează împotriva materiei, nu înseamnă că dorește prin evoluția 
sa să distrugă cuibul din care și-a luat zborul. Materia însă va face totul pentru a-i 
ține picioarele legate, pentru a-l ține aici prizonier și creează prin magnetismul său 
o forță ce pare contrară zborului. Materia în sine nu creează nicio forță împotriva 
aripilor dacă acestea știu să zboare, ci doar este prea atașată de picioare.  

Dar omul este o mașinărie mult prea complexă, în primul rând pentru el 
însuși, pentru ca lucrul acesta, care poartă denumirea generică de “zbor”, să poată 
fi înfăptuit atât de ușor. Din această cauză, din când în când, oamenii care cer cu 
insistență să fie învățați să zboare primesc ajutor. 17 mai este o zi în care primim 
scrisori din lumea de dincolo, primim cadouri de la îngeri de la arhangheli, de la 
ființe care trăiesc fericite într-un alt plan și grija noastră trebuie să fie orientată în a 
înțelege în ce constau toate acestea. Cine nu înțelege rostul și conținutul cadoului se 
va considera sărac și în egală măsură va pierde șansa de a se folosi de ceea ce a 
primit pentru a învăța zborul. 

La modul comun 17 mai le vorbește oamenilor despre înțelegere, despre 
puterea de a decide pentru individualitate, despre curajul de a produce o ruptură, o 
schismă ori despre curajul celui mic de a se împotrivi celui mare fără să țină cont de 
forțele de care a fost învățat să se teamă. Foarte vulnerabili vor fi liderii pentru că 
beția puterii nu le-a permis acestora să-și construiască un bârlog unde să se retragă 
în momente de genul acesta pentru a-și linge rănile. Înțelegem de aici că finalul 
săptămânii ne va arăta cât de vulnerabili sunt acești lideri pentru a nu mai crede că 
sunt niște zei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că drumul 
trece prin sine. La un moment dat, evoluând, omul va înțelege că el și calea, ființa 
sa și drumul, sunt una. Cât timp se va vedea pe sine separat va spune forțelor din 
jur unde să corodeze. Când se va identifica cu drumul său va dispărea din câmpul 
lor de acțiune. Abia atunci totul se va simplifica. 
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18 - 24 mai 2015 este săptămâna interesului de a fi în frunte și a binelui pe 
care omul și-l face singur. Acest interval de șapte zile, care debutează cu Luna nouă, 
este destul de important din punctul de vedere al evenimentelor astrale, dar și 
esențial pentru ceea ce va urma până la finalul anului din punctul de vedere al 
evenimentelor sociale. Unii vor încerca să separe cele două direcții ceea ce va fi, de 
altfel, o mare greșeală. Ele se îmbină într-un chip armonios în așa fel încât senzația 
de noutate, ce vine în special de la Luna nouă din 18 mai, să nu fie atât de 
dominatoare, atât de impulsivă, situație ce va permite trecutului să se cuibărească 
în prezent și să își continue demersurile în paralel cu alte direcții. Asta înseamnă 
că, la nivel comun, anumite amenințări sau oportunități specifice săptămânilor 
anterioare vor fi în continuare active ca și cum se supun altor reguli. Dar prezența 
acestora nu va fi un pericol prea mare, nici dacă acestea vor deveni expresii ale 
unor evenimente nefericite. Avem suficient de multă determinare și, sperăm, 
suficient de multe rezerve pentru a răspunde acestor provocări cu fruntea sus și cu 
prezență de spirit. 

Apoi, în ziua de marți, 19 mai, Mercur va intra pentru aproximativ trei 
săptămâni în mers retrograd. Dacă luăm în calcul și faptul că zilele de joi, vineri și 
sâmbătă vor fi puternic aspectate de intrarea Soarelui în Gemeni, împlinirea a două 
opoziții agresive (Venus-Pluton și Soare-Saturn), dar și de împlinirea trigonului 
perfect dintre Marte și Capul Dragonului, înțelegem că maniera răsucită prin care 
vom analiza informațiile, mesajele, schimbul valorilor sau prin care vom alege 
criteriile de selecție, vor fi de acum încolo altfel, adică se vor modifica începând cu 
19 mai pentru o durată de trei săptămâni. Vom știi clar că sunt evenimente 
importante, vom vedea toate componentele care iau parte la construirea acestor 
episoade însă ne va lipsi acea viteză de reacție, acea precizie în acțiune pe care o 
avem, spre exemplu, până în dimineața zilei de 19 mai. 

Interesul de a fi în frunte poate fi în cele mai multe din cazuri expresia unei 
dorințe de a trece dincolo de aparențe, de a convinge auditoriul că dispune de 
resurse, de puteri sporite sau de posibilități pe care acum, mai mult decât în 
săptămânile anterioare, va dori să le folosească. Dar nu ajunge oricum la această 
concluzie, nu consideră că i se cuvine să fie în frunte, ci își face auto critica, trage 
linie, adună și scade, face toate calculele necesare și înțelege care este binele pe care 
și l-a făcut singur. 

Oricât de siguri am fi pe un anumit rezultat sau pe o concluzie, oricât de 
convinși am fi că suntem în posesia unei concluzii corecte pentru că etapele au fost 
corecte, este nevoie aici de puțină modestie pentru că prin Mercur retrograd vom 
sacrifica multe informații de dragul încrederii în sine sau siguranței. O persoană 
care deține un astfel de marcaj nu obține niciodată pe cât își dorește sau poate nu 
obține nici măcar în modul în care o cere, însă pentru orice demers pe care îl 
consideră important își va consuma o mare parte din energia personală. Acesta va fi 
practic și momentul în care o minciună se va ridica deasupra unui adevăr și bucuria 
unei sancțiuni sau așteptarea activă a acesteia face din săptămâna 18-24 mai una de 
referință la ceea ce înseamnă prima jumătate a anului 2015. 

Aceasta este, de altfel, o săptămână mult mai dură decât celelalte de până 
acum, un interval în care se aleg apele și avem ocazia, dacă ne implicăm în 
evenimente prin lumina personală nu prin luminile celorlalți, să vedem la finalul 
săptămânii cam care sunt traseele următoarelor perioade, care este direcția nouă 
de reconfigurare a centrelor de putere. Mai avem de așteptat însă până când 
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acestea se vor definitiva, până când fața lumii va arăta ce a creionat până acum. 
Însă asta nu ne va împiedica să aflăm acum câte ceva de stadiul în care se află. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne reduce timpul 
pierdut pentru căutări sterile sau pentru argumente care nu susțin nici informația, 
nici pe purtătorul informației, ci conferă o imagine falsă de cunoscător sau ființă 
puternică. Acolo unde lucrurile acestea se așază corect nu se poate vorbi despre 
seducția pe care un element rău o va exercita cu insistență asupra individului în 
această săptămână. 

 
Luni, 18 mai 

Luni 18- 5-2015  7:16 Sun (Tau) Con (Tau) Luna(New Moon) 

Luni 18- 5-2015 12:30    Luna(Tau) --> Gemini 

Luni 18- 5-2015 15:52    Luna(Gem) Opp [Sag] Saturn 

Luni 18- 5-2015 20:27    Luna(Gem) Con (Gem) Mars 
 

Tot ceea ce este restrictiv tentează. Obsesie economiei. Se adună ceea ce nu 
este important. Se investește în elemente incompatibile pentru a transforma un 
rău, pentru a elimina un obstacol, pentru a modifica o convingere. Lipsesc 
informații importante. Demersul este blocat, iar pentru continuarea sa se depinde 
prea mult de celălalt. Componenta afectivă imaterială este cea care duce la 
redobândirea echilibrului. Se dărâma unui edificiu pentru a se construi unul mai 
mare, mai puternic, mai util. Demersuri pentru redobândirea unui drept. Nevoie 
de respect. Invidie. Superficialitatea este percepută ca un element de destresare. 
Uitarea este o jignire aplicată ființelor umane. Regret. Forța crește acolo unde 
este ignorată putere negativă a adversarului. Se creează valori noi, cele care în 
viitor vor sta la baza autodefinirii. Formatorii de idei care nu pot săvârși acum 
fapte remarcabile se autodenunță. 

 
Chiar din prima zi a acestei săptămâni se va împlini Luna nouă și vom 

conștientiza că anumite demersuri ale săptămânilor anterioare au fost blocate de 
necesitatea de a transforma o condiție personală într-o condiție de grup sau de a 
rezolva o problemă personală pentru a obține acceptul grupului. De altfel, 
săptămâna anterioară a fost marcată de această tendință de a uni liber informații 
disparate pentru a părea că fac parte dintr-un întreg. Luna nouă din 18 mai ne ajută 
să conștientizăm că ne-am implicat în săptămânile anterioare în acțiuni de genul 
acesta. Cei care au făcut bine și s-au lăsat pe sine pentru alții, cei care au depus un 
mare efort pentru a-i proteja de cei din jur, persoanele care nu au criticat 
sentimentele, ci le-au lăsat să se ridice așa cum se ridică o pasăre de pe luciul apei, 
vor avea ocazia în 18 mai să vadă primele rezultate. Nu este un lucru obișnuit ca pe 
Luna nouă să se împlinească demersuri mai vechi, ci este un lucru obișnuit ca 
această fază a Lunii să aducă trasarea unor demersuri ce se vor împlini în 
următoarele patru săptămâni. De această dată lucrurile se răstoarnă și pentru că 
Saturn de pe zodia Săgetător, deoarece se află în continuare în fereastra sextilul lui 
cu Capul Dragonului și pentru că este retrograd, reușește să medieze tendința 
Nodurilor, lucrurile acestea care se consumă pe final de zodia Taur și început de 
zodiei Gemeni răstoarnă ordinea de fapt a lucrurilor și în loc să limiteze, să 
constrângă sau să întârzie, grăbește îndeplinirea lor. 

Multe din demersurile săptămânii anterioare, ce păreau fără soluție sau mai 
curând într-o anumită incompatibilitate cu omul comun, având o profunzime 
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aparte ce i-a făcut pe unii să treacă de la o extremă la cealaltă, se transformă chiar 
de la începutul acestei săptămâni în certitudine. 

Desigur, pentru că se produce această construcție interesantă dictată de 
Saturn, nu înseamnă că lucrurile care vin din partea acestui astru dur și 
intransigent nu se consumă. Această preschimbare sau răsturnare a valorilor arată 
că forța poate crește acolo unde puterea negativă a adversarului este ignorată, nu 
înfrântă. Din această cauză formatorii de idei, cu toate că intră în această 
săptămână cu o anume oboseală, se pot implica în fapte sociale cu adevărat 
remarcabile ce vor vorbi despre sine. 

Faptele acestea care vorbesc despre sine devin practic adevărata problemă a 
zilei de 18 mai. Prin aceste acțiuni care denunță adevăratele intenții ale individului 
ce nu au fost văzute în săptămâna anterioară, se construiesc noi obstacole și se 
aduc la lumină noi ambiții. Asta înseamnă că în a doua parte a zilei, când Luna se 
va afla într-o conjuncție cu Marte de pe zodia Gemeni, se va activa în crescendo 
conotațiile limitate, egoiste, marcate de dorința de răzbunare sau de a strica un bun 
doar pentru că din unghiul în care suntem se constată că este defect sau rău. Aceste 
limitări care există în sfera ideilor, în zona transferului de valori, a dorinței de 
competiție se bazează mult pe idei acumulate fragmentat, preluate din mers de la 
tot felul de persoane care nu au catadicsit să se justifice, să se explice sau să 
argumenteze datele pe care le-au făcut. Prin aceste contracții, prin aceste stări 
proaste sau atitudini de revoltă a omul comun arată că a fost în ultimele două 
săptămâni un adevărat burete care a absorbit fără judecată un exemplu prost. 

Scăpăm din toată această constrângere prin apelul la un sentiment de 
echilibru în care am lucrat în săptămâna anterioară. Iată deci cât de simplu și cât de 
flexibil ne implicăm în acțiuni sociale pe baza a ceea ce știm și putem să facem. 
Înțelegem de aici că încă de la începutul acestei săptămâni punem în aplicare 
deviza generală a acestui interval care ne oferă tot felul de motivații pentru a fi în 
frunte și pentru a considera că acțiunile proprii sunt cele care contează cel mai mult 
pentru că nu există un bine mai mare decât acela pe care omul și-l face lui însuși și, 
nu oricum, ci prin efort propriu. Vom vedea până la finalul săptămânii că lucrurile 
acestea se vor preschimba și nu vor mai rămâne în această construcție pentru că 
scopul acestor demersuri, deoarece nu se axează doar prin inițierea unor 
evenimente pentru o perioadă de patru săptămâni, așa cum ne spune Luna nouă, ci 
duce mai departe în mod surprinzător demersuri mai vechi, acestea se axează pe 
redobândirea unui drept. S-ar putea ca acest drept să fie câștigat cu efort minim și 
atunci toate construcțiile personale, inventate pentru a ne proteja sau a ne pregăti 
în fața unui pericol invizibil, se dovedesc inutile. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne aduce în postura de a valorifica 
semințele unor realizări interesante și de a împlini acestora încă o etapă, chiar dacă 
acum se consumă o fază a lunii ce ar trebui să lase în urmă trecutul și să ne 
încurajeze pentru a ne ridica noi construcții personale. Momentul acesta ne ajută să 
uităm o jignire, să ne redobândim echilibru și, în egală măsură, ne pune și în fața 
unor elemente incompatibile cu scopul de a transforma un rău și a-l face pentru noi 
înșine un bine practic și util. Este adevărat, prin implicațiile planetei Saturn asupra 
a ceea ce se află pe final de Taur și început de Gemeni totul poate deveni lent, foarte 
lent sau se raportează la un alt ritm de lucru ori la alte metode de lucru. De aici și 
senzația că lucrurile se schimbă substanțial deci cel care este lucid conștientizează 
că trecutul și prezentul se combină în chip minunat. 
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Prima zi a săptămânii este o zi încercată pentru formatorii de idei pentru că 
Saturn, aflat acum în mers retrograd și într-o relație bună cu Axa Dragonului, le 
lansează acestora invitația de a lucra pe un nivel superior, să dovedească priceperea 
ori ceea ce spun despre sine că pot face, ca și cum acești mincinoși au fost crezuți 
dintotdeauna. Faptul că Axa Dragonului se implică în această construcție astrală ce 
vine din relația lui Saturn cu planetele de pe final de Taur și început de Gemeni 
arată că lucrurile acestea pe care credem că le facem departe de privirile celorlalți, 
discreție despre care credem că ne caracterizează este și elementul care ne va 
divulga, fapta care ne va spune la toată lumea ce simțim, ce preferăm, până unde 
putem merge cu ambiția sau care sunt cele importante pentru sine. Acum lucrurile 
acestea se desfășoară de o manieră complicată, multe fiind încărcate de regret ori 
de dorința de a ne implica într-o contracție personală pentru a obține un avantaj 
substanțial într-un timp scurt. Pentru că ne aduce aproape de uitare, se poate vorbi 
de reușită doar în cazul celor care folosesc energia sau care au mai lucrat cu lucruri 
de genul acesta. Astfel, prima zi a săptămânii reprezintă debutul unei perioade de 
patru săptămâni de eliberare de stres, de rău, de construcții false sau de construcție 
ce ar trebui să elogieze egoismul și individualismul. Deci pentru aceste persoane 18 
mai vine cu o schimbare pozitivă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a permite acestui mecanism să 
ne informeze despre ambițiile pe care le-am dus prea departe, dar și despre noile 
posibilități prin explorarea cărora să le atașăm acestora acum o componentă 
afectivă ori să descoperim că este mult mai important să iubim cu toată ființa o 
idee, un demers, o persoană, un ideal sau destinul în ansamblu ori Ființa Suprema 
decât să ne consumăm o mare parte din energie pentru a ridica edificii inutile. 

 
Marți, 19 mai 

Marti 19- 5-2015  1:33 Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 

Marti 19- 5-2015  4:52 Mercury <Gem> S/R 

Marti 19- 5-2015  5:05    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Marti 19- 5-2015 11:09Luna(Gem) Con<Gem> Mercury 

Marti 19- 5-2015 14:27    Luna(Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Marti 19- 5-2015 15:17    Luna(Gem) Sex (Leo) Juno 

Marti 19- 5-2015 20:59    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Marti 19- 5-2015 21:44    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 
 

Interesul pentru a vorbi, comunicare, mișcare, comerț. Confortul personal 
este judecat după avuție. Sentimentul apartenenței la un grup înseamnă respect 
față de tradiție. Se dorește repararea unei greșeli. Sunt folosite cele mai bune 
cuvinte. Prin vorbire este deconspirat un secret care compromite statutul social. 
Mesajele îndeamnă la selecție. Elementele noi sunt ridiculizate. Calitatea vieții 
depinde mult de grupul de apartenență. Zăpăceală. 

 
Dacă ne-am bucurat că Mercur, fiind în domiciliu, ne ajută să ne deplasăm 

foarte repede, oferindu-ne o anume mobilitate atât în zona ideilor cât și în 
transferul de valori sau chiar în deplasarea fizică, câștigând timp și comprimând o 
parte din demersuri ce ar fi avut nevoie de un interval substanțial pentru a se 
împlini, începând cu dimineața zile de 19 mai acesta va intra în mers retrograd și 
doar acum, în această zi, va fi mult mai prezentă nevoia de a vorbi la obiect, de a 
rezolva probleme pe ultima sută de metri sau de a le opri pe unele, amânându-le, 
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din diverse motive, pentru o perioadă de aproximativ trei săptămâni. Desigur, sunt 
unele persoane care, din exces de zel, interpretează greșit mesajul astrelor și ar fi 
tentate să amâne anumite activități doar pentru că Mercur este retrograd. Acestora, 
judecata le-ar putea fi afectată. Da, este adevărat, de fiecare dată când Mercur intră 
în mers retrograd aduce o mare problemă în comunicările rapide și ne pune la 
încercare răbdarea, atenția și ne îndeamnă să ne reevalueze sentimentul de 
superioritate. Dar poate ar trebui să privim această invitație ca o palmă acordată 
orgoliului și să nu ne mai temem de diminuarea puterii de influență sau a 
abilităților de comunicare și, în egală măsură, să nu mai considerăm că dacă 
deținem aceste puteri suntem superiori celorlalți. Există nenumărate modalități de 
comunicare și, noi știm, pentru că studiem astrologia și suntem pasionați de 
informații ezoterice, că unele dintre ele sunt cu mult superioare comunicării 
verbale sau comunicărilor abordate de ființa umană în acest stadiu. 

Ceea ce este o mare încercare pentru ziua de 19 mai vine din faptul că vom 
observa cât de mult ne doare neputința de a face același lucru, de a ne umple timpul 
cu acțiuni lipsită de importanță sau cu acțiuni ce sunt doar plăcute, nu și utile. 
Momentul de liniște, extragerea conștiinței din acțiunile foarte cunoscute poate 
avea un efect ciudat asupra ființei care realizează totul automat. Unii vor fi zăpăciți, 
alții se vor ironiza, vor ridiculiza instrumentele pe care le observă la ceilalți și vor 
scoate în evidență doar defectele de caracter, doar importanța atașamentului pe 
care îl are o persoana apreciată de grupul de apartenență. Din această cauză 
mesajele lasă impresia că sunt selectate, că sunt prezentate după o altă ordine însă, 
în realitate, ele sunt prezentate față de comunitate sub imperiul unor forțe marcate 
de durere sau printr-o constrângere ce creează persoanei în cauză un mare 
disconfort. Cu alte cuvinte, suntem puși în situația de a reacționa după cum 
considerăm că trebuie, în absența unui sentiment care se situa întotdeauna în 
spatele comunicării facile. Retrogradarea lui Mercur arată că acest sentiment este 
trimis către alte departamente, îi este oferit acestuia o altă sarcină de lucru și 
elementele vizibile nu mai au susținerea necesară. Pentru că Mercur se află acum în 
domiciliu lucrurile acestea vor fi făcute cu multă luciditate și, pe lângă faptul că va 
exista și o nemulțumire, și tensiunea sau o aversiune față de această schimbare 
anticipată sau enervantă, mai exista și atenția pe toate detaliile aferente acestei 
modificări, ceea ce va spori agresivitatea acestui impact. Unii vor construi o 
puternica aversiune față de elementul care a generat această schimbare și își vor 
promite că în viitorul apropiat vor regla toate aceste forțe orientate împotriva sa 
sau împotriva comunicării sale și vor promite o răzbunare puternică.  

Din nefericire, mulți văd așa lucrurile acum și în absența unui sentiment 
simplu, accesibil oricând, ce le susținea abilitatea de a comunica și de a avea 
informația tot timpul accesibilă, contextul astral aferent zilei de 19 mai le arată care 
este adevărata lor putere, care este adevăratul bine pe care și-l pot face singuri 
pentru a evolua. Cu cât interesul de a fi înfrânt este mai mare cu atât 
conștientizarea acestui element va fi mai importantă. Desigur, doar faptul că au 
conștientizat nu le garantează că pe viitor se vor întoarce la această abilitate. S-ar 
putea ca pierderile de acum să fie pentru o perioadă mare de timp. De aici și 
tendința de a alimenta o mânie puternică sau de a-și programa o răzbunare dură 
împotriva a ceea ce i-a deposedat. Dar nu trebuie să dispere. Așa sunt lecțiile de 
viață, uneori biciuiesc, alteori crestează răni adânci în sufletul celui care s-a 
îmbolnăvit de orgolii sau de importanță de sine doar pentru că poate învârti mai 
repede decât ceilalți o morișcă pe deget. 
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Prin urmare, 19 mai ne pune în fața unor dificultăți personale pe care le-
am ascuns până acum sau de care nu am fost conștienți. A ne îndrepta către grupul 
de apartenență înseamnă a încerca să reparăm o greșeală pe care o vedem acolo 
însă, de aceasta dată, pentru că Mercur intră pentru trei săptămâni în mers 
retrograd, vom folosi planurile altuia, energiile celor din jur sau elemente 
nespecifice. Mulți vor avea un mare semn de întrebare față de seriozitatea 
colaboratorilor sau față de îndeplinirea unor promisiuni pe care le-au făcut în 
ultimele două săptămâni. În egală măsură, avem o mare problemă cu respectarea 
promisiunilor pe care le-am făcut față de cineva și prin aceste răscoliri ale ființei 
anumite mesaje par distorsionate, demersurile personale marcate de o zăpăceală 
ciudată și, în consecință, apare o diminuarea a comunicării, a mișcării sau a 
comerțului bun. 

Un alt element important integrat în ecuația astrală a zilei de 19 mai arată că 
valorile pe care ne-am axat, principiile în care credem nu repară problema 
ultimelor două săptămâni, ci o vor duce mai departe cu alte straie, prin alte 
motivații și cu alte persoane. Pentru că astăzi se împlinesc câteva unghiuri pozitive, 
în special cele coordonate de Lună, elementul personal va fi unul credibil, 
încrederea în sine și selecția informațiilor pe baza experiențelor de până acum pare 
să susțină această deconspirare și să meargă mai departe pe această idee a 
preschimbărilor, a rezistenței pe care o are individul chiar dacă anumite elemente 
de ordin social își răstoarnă ordinea cunoscută. Știm ca retrogradarea planetei 
Mercur aduce discontinuități în lansarea unui mesaj și oamenii sunt invitați să 
revină asupra unor informații sau asupra unor subiecte ce nu sunt importante 
pentru grupul de apartenență însă sunt importante pentru redobândirea stării de 
confort sau recâștigarea încrederii în sine.  

Ceea ce este neobișnuit cu această inițiere a mersului retrograd al lui Mercur 
vine din faptul că acest ciclu lunar ce a început în prima zi a acestei săptămâni nu 
ne pune în fața unor elemente în totalitate noi. Există o mare putere ce vine din 
partea lui Saturn și care unește cele două cicluri lunare. Astfel, a plasa 
retrogradarea lui Mercur în acest context amestecat, în această construcție marcată 
de diversitate și probleme nerezolvate înseamnă o greutate în plus legată de timp, 
respect față de munca celuilalt sau față de adevăratele valori spre care n-am 
îndreptat de câteva ori în viață și pe care le-am respins din egoism sau ignoranță. 
Acum singurul lucru pertinent pe care-l putem face este să stăm drepți în fața 
problemelor și să folosim această luciditate în raport cu sine, adică să recunoaștem 
în primul rând față de noi înșine care sunt greșelile pe care le facem frecvent. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu interveni în orice 
problemă cu o atitudine refractară, de a nu opune rezistență tuturor lucrurilor pe 
care nu le înțelegem sau care nu seamănă cu ceea ce cunoaștem. 
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Miercuri, 20 mai 
Miercuri 20- 5-2015  0:52    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri 20- 5-2015 16:59    Luna(Gem) --> Cancer 
 

Se dorește punerea în aplicare a unei sentințe. Prea multă grabă. 
Precipitare în acțiuni importante. Memoria ne joacă feste. Sunt încurcate 
informații. Se fac confuzii în evaluarea unor persoane. Râsu’-plânsu’. 

 
În mod normal ziua de 20 mai ar trebui să fie foarte simplă însă pentru că în 

cea mai mare parte a sa este dominată de Perioada fără direcție a Lunii, practic 
prima jumătate a zilei se află în acest sector, multe din informații vor fi răstălmăcite 
ori abandonate pe motiv că nu ne amintim care este ordinea precisă a operațiilor, 
nu mai știm cum anume trebuie să rezolvăm aceste probleme și care sunt criteriile 
de care trebuie să ținem cont. În mod sigur, 20 mai este ziua în care dorim să 
punem în aplicare o sentință, însă ne grăbim inutil, ne precipităm în fața unor 
acțiuni despre care credem că sunt importante și pe care s-ar putea, în anumite 
situații, să nu reușim să le transformăm în felul acesta. Cât timp Luna se va afla în 
zodia Gemeni va încerca să reglementeze anumite direcții cu scopul de a reduce din 
confuzie și a acoperi această rătăcire a minții prin preocupări legate de investigație 
sau evaluare. 

Ceea ce se întâmplă de fapt la acest ultim interval al zodiei Gemeni parcurs 
de Luna anticipează o parte din problemele care se vor concretiza în 22 mai, adică 
vineri, când Venus și Pluton își vor atinge opoziția perfectă. Acum convingem 
anturajul că ne jucăm cu informațiile și, pentru că ne retragem din acțiuni concrete, 
lăsăm impresia că înțelegem foarte bine ceea ce se întâmpla cu alții, știm exact 
problemele pe care le parcurg și care este motivul pentru care unii se grăbesc 
împotriva lor. A anticipa un eveniment ce urmează să se consume în ziua de vineri, 
când Luna acum se va afla într-un alt semn, înseamnă a gândi într-un fel complet 
diferit față de cum se vor așeza lucrurile. Tocmai de aceea, momentul acesta, care 
va prinde contur în prima jumătate a zilei, va fi marcat de dorința de a schimba 
brusc structura unei idei sau calitatea unei acțiuni, de a pune în aplicare un plan de 
răzbunare și de a bulversa tot anturajul ca să nu fim singurii rătăciți pe această 
lume. 

Pentru că noaptea de marți spre miercuri este dominată de unghiuri negative 
care se împlinesc între Lună și Chiron îndoielile personale sunt acum amplificate, 
încadrate într-o altă schemă, judecate după alte principii, iar rezultatul acestora nu 
poate fi decât unul foarte prost. 

O altă problemă a acestei zile care se va concretiza imediat ce Luna va intra 
în zodia Rac va fi dată de trecerea Soarelui pe ultimul grad al zodiei Taur. Grijile 
acestea care ne-au cuprins în noaptea de marți spre miercuri și pe care le vedem 
transpuse în decizii sau hotărâri în prima jumătate a acestei zile țin deci de nevoia 
de stabilitate materială, de întârzieri provocate de persoane zăpăcite, triste, 
pesimiste, deprimate sau ghinioniste. Prin aceste hotărâri dorim să ne curățăm 
destinul, aura, sufletul sau ființa socială de aceste ghinioane pe care le-am preluat 
prin contact direct. Nu vor reuși să se desprindă de toate acestea decât ființele care 
au mai lucrat cu lucruri de genul acesta și cărora lucrul cu energia le este familiar. 
Cu alte cuvinte nu orice încercare poate fi depășită acum și nu orice soluție, oricât 
de clar este construită prin argumente sau documentare, ne duce la un rezultat 
avantajos. 
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Prin urmare, 20 mai este o zi complicată pentru cei care nu sunt hotărâți 
pe ce drum să pornească ori au o viață încărcată de resentimente, de dorințe de 
răzbunare și le spune celorlalți că sunt liniștiți, calmi și că totul li se complică 
pentru că au prea mulți dușmani. Prin ceea ce se prefigurează în această zi calitatea 
de dușman cere o reformulare, în sensul că cel care invocă motivul adversarului 
este cel care îl și creează. 20 mai este o zi de minciună, o zi în care trecem rapid de 
la râs la plâns, de la veselie la tristețe și credem că această deplasare rapidă de la o 
extremă la cealaltă ne ajută să evaluăm tot intervalul cuprins între aceste două 
elemente diametral opuse. 

De asemenea, 20 mai este o zi în care ne consumăm energia pentru 
interacțiuni lipsite de valoare și pentru că nu există nimic esențial sau consistent 
menit să dea acestei zile o trăsătură aparte, vom ajunge spre finalul ei să dăm vina 
pe toți factorii cu care am interacționat. Mulți vor fi dezamăgiți de interacțiunile 
acestei zile și pe baza acestei dezamăgiri, pentru că nu există un factor de control 
din cauza Perioadei fără direcție a Lunii, vor lua decizii proaste și vor aprofunda 
această tensiune considerând că sunt năpăstuiți de soartă sau înconjurați numai de 
oameni răi. Este posibil ca în cazul unor persoane acest lucru să fie adevărat, 
pentru că lumea în care trăim este mult prea generoasă în situații de genul acesta. 
Dar nu trebuie să cădem în derizoriu și să considerăm că toți oamenii participa 
acum la acest fenomen de selecție negativă în așa fel încât un element bun să fie 
înconjurat numai de elemente rele. Acest lucru reprezintă de fapt o încercare a zilei 
de 20 mai prin care aflăm că cei mai mulți dintre oamenii care se plâng și-au creat 
propriii dușmani și le declară acestora un război penibil și gratuit. 

Cea de-a doua parte a zilei de 20 mai este dominată de trecerea Soarelui pe 
ultimul grad al zodiei Taur. Apar acum probleme legate de bani, administrarea unui 
fond sau de modul în care sunt canalizate anumită plăceri. Combinația Luna în 
Perioada fără direcție - Soare pe ultimul grad din Taur arată decizii nechibzuite, 
atingerea vulgarității sau indecență afișată față de cine nu trebuie sau poate chiar în 
public. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să ne 
menținem într-o stare de liniște. Liniștea momentului nu are nevoie de pasivitate, 
însă din afară ea așa poate fi văzută. Cel mai important este să ne fie clar nouă 
înșine care este poziția pe care o avem. 
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Joi, 21 mai 
Joi 21- 5-2015  6:37    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Joi 21- 5-2015 10:37    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Joi 21- 5-2015 11:44     Sun (Tau) --> Gemini 

Joi 21- 5-2015 20:09    Luna(Can) Con (Can) Venus 

Joi 21- 5-2015 20:52    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
 

Se stabilește tipul de sancțiune pentru o greșeală mai veche, dar se amână 
aplicare ei. Confort prin inspirație, sensibilitate, empatie. Explozii 
temperamentale. Vinovatului i se spune adevărul în față. Cel slab este speriat de o 
declarație de război. Nevoie de informații noi, de cunoștințe noi, de abilități noi. 
Adevărul este ușor disimulat. Delir mistic. Mincinosul se vede pe sine într-o 
poziție foarte bună. Duritatea acțiunilor crește atunci când se face apel la adevăr. 

 
Intrarea Soarelui în zodia Gemeni vine acum să stabilească noi reguli de 

comunicare, noi modalități prin care un individ se poate raporta la comunitate sau 
la realizările celorlalți. În 21 mai, nu doar datorită intrării Soarelui în zodia Gemeni, 
ci și pentru că Luna se află acum într-o relație negativă cu axa dragonului, se poate 
vorbi de libertății ciudate, explozii temperamentale sau tendința de a găsi un 
vinovat care să spună mai multe decât a făcut, să-și inventeze o vinovăție și, 
pornind de la acestea, să atingă anumite culmi în a deforma adevărul sau în a le 
prezenta după bunul plac. 

Ceea ce este interesant din trecerea Soarelui pe zodia Gemeni vine din faptul 
că va intra într-o nouă etapă a opoziției cu Saturn. Dacă până acum, situându-se pe 
opoziția cu planeta Saturn, am avut anumite rezerve ori ne-am simțit protejați de 
ceea ce deținem deja, de statut, renume, faimă sau patrimoniu doar pentru că 
Soarele se afla pe zodia Taur, acum, când acesta a intrat pe zodia Gemeni, conflictul 
devine deschis și mincinosul se vede pe sine într-o poziție foarte bună încât își 
poate da drumul la gură și poate inventa tot felul de lucruri pentru că ceea ce alege 
să spună nu poate fi verificat de nimeni. Adevărul va fi cu pantalonii rupți și cu 
capul spart, nu doar pentru că Soarele intră într-un semn care deformează sau 
cosmetizează prea ușor informația, ci pentru că Luna, aflată acum foarte aproape 
de planeta Venus, cu care va împlini, spre seară, și o conjuncție, activează opoziția 
Micului Benefic (Venus) cu Pluton într-un alt registru, acela al lucrurilor pe care le 
construim pentru a pretinde un nivel spiritual pe care ni-l dorim, acelea care poartă 
denumirea generică de delir mistic. 

Dacă prin relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului multe lucruri tind să 
scape de sub control pentru că așa simțim, fiind, de altfel, convinși că acesta este un 
argument solid, prin reactivarea opoziției Venus-Pluton se dă credibilitate unor 
lucruri care nu există în realitate, pe care nu le simțim în modul în care le trăim pe 
zona publică și care ar putea să fie și mai mult modificate de o posibilă opoziție care 
vine de aici. Cu alte cuvinte, dacă suntem provocați din joacă ajungem la conflict 
deschis și niciuna dintre părți nu mai dorește apoi să cedeze pentru că va avea în 
minte tot timpul ultima provocare și nu se va abține să nu reacționeze. 

Acest conflict va atinge în ziua următoare expresia cea mai înaltă, pentru că 
Venus și Pluton își vor împlini opoziția perfectă, îndemnându-i să descopere valori 
sufletești prin încercări sau constrângeri. Acum am putea ajunge acolo doar dacă 
recunoaștem terenul, doar dacă am mai trecut prin situații de genul acesta și 
secvența de față le va fi familiară doar celor care lucrează cu energia sau se află 
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implicați într-un proces de cercetare spirituală accelerată. Pe aceștia adevărul nu-i 
sperie și împărtășirea lui nu va crea niciodată probleme. 

Prin urmare, 21 mai este o zi de mare explozie, de mare deschidere prin 
care cel slab este speriat de o declarație de război și aleargă ca nebunul după tot 
felul de informații, după tot felul de cunoștințe crezând în tot ceea ce i se arată și 
sperând că viața sa se va schimba prin tot ceea ce atinge. 21 mai poate fi o zi de 
duritate în care mincinosul să fie declarat șef, iar duritatea acțiunilor sale să crească 
atunci când se face apel la adevăr, fără a-l recunoaște sau a-l indica în mod direct. 

Începând cu 21 mai, lucrurile sunt puțin cam complicate sau periculoase 
pentru cei care nu sunt obișnuiți să lucreze cu informația și trăiesc mai mult decât 
explică, simt mai mult decât se mișcă. Este posibil ca momentul acesta, tocmai 
pentru că ne oferă o mare mobilitate, să ne ajute să stabilim ce tip de sancțiune 
trebuie să aplicăm. Asta nu înseamnă că dacă avem mobilitate vom fi și corecți. 
Lucrurile se desfășoară acum după o schemă greșită, încărcată de resentimente și 
marcată de ușurința cu care oamenii ce nu se înțeleg își declară război. 

Cei care nu au atins un anumit grad de deschidere însă au pretenția că 
lucrează cu informații spirituale sau de o înaltă vibrație se vor întâlni astăzi cu 
ambiții care le depășesc puterea de înțelegere așa cum o pălărie, pentru un om 
caraghios, poate fi mai mare decât capul. Pe baza acestor pretenții supraevaluate 
inventează rezultate, își creează viziuni și când s-au săturat de ucenicie pot stabili 
că a sosit momentul să fie și maeștri. Fără a avea un statut real la care să se facă 
apel, această situație absurdă înseamnă delir mistic și implicațiile sale, atât cele 
care vizează menținerea unei minciuni bine construite, cât și reprezentarea 
personală a unor simptome sau efecte aparținând unei posibile evoluții spirituale, 
construiește un tablou complicat al unei persoane care se află într-un puternic 
dezacord cu sine, o persoană care se luptă cu tot ce are în interior, cu lipsa de 
simțire corectă sau cu lipsa de viziune corectă. Înțelegem de aici că delirul mistic 
apare cu precădere în cazul celor care nu sunt educați în privința aceasta. Educația 
în acest sector nu trebuie să semene cu educația pe care o primim la școală ori la 
cursuri de perfecționare. Educația spirituală înseamnă rememorare și reconectare a 
ființei la sursele universului. Rostul ființei umane este acela de a explora și etapa 
aceasta de deschidere, de înțelegere sau chiar de cunoaștere nu este programată să 
dureze prea mult. Avem puterea de a învăța repede, de a ne conecta instantaneu la 
ceea ce ne poate reaminti cine suntem. Cine își umple timpul creionând scheme pe 
care dorește să nu le pună în aplicare fugind tot timpul de practică doar pentru că 
mediul în care trăiește îi permite să facă acest lucru, adică fuge de acea practică 
menită să schimbe, să transforme, să ridice, acela nu-și trăiește viața, ci o 
teoretizează gen “Pe mine mă interesează ce gândește Dumnezeu, restul sunt 
detalii” (Einstein) și pe această componentă a vieții trăiește un delir mistic. Există 
un contraargument cu care poate fi combătută aroganța desprinsă din citatul de 
mai sus: “Dacă te oprești și realizezi cât de perfect este totul, îți vei lăsa capul pe 
spate și vei zâmbi privind cerul.” (Buddha). 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi ce anume din ceea 
ce a venit spre noi până acum ni se potrivește cel mai bine pentru a face cu adevărat 
ceva important pentru noi înșine, pentru a face un salt. A fi tot timpul în căutare 
doar pentru a ascunde neputința de a practica creează un puternic deficit sau un gol 
imens pe care minciuna niciodată nu va putea să îl umple. 
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Vineri, 22 mai 
Vineri 22- 5-2015  3:38    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

Vineri 22- 5-2015  4:44    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 

Vineri 22- 5-2015  4:57   Venus (Can) Opp [Cap] Pluto 

Vineri 22- 5-2015  7:46    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 

Vineri 22- 5-2015 19:29    Mars (Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Senzație de împlinire. Drepturile există dar nu sunt puse în aplicare. 
Adevărul despre fragilitatea ființei este cunoscută de cei foarte puțini. Cultivarea 
creativității se face prin sacrificiu. Siguranța nu trebuie împărtășită pentru că 
duce la explozii temperamentale. Vorba risipește înțelesuri. Absența binelui 
material duce la descoperirea valorilor sufletește esențiale. Se dezvolta o mare 
ambiție. Cel mic îl agresează pe cel puternic pentru a se face remarcat. 

 
22 mai ne aduce în fața unui important și valoros semn de evoluție. Pe de o 

parte, avem relația proastă dintre Venus și Pluton care se împlinește acum la grad 
perfect, apoi avem relația bună dintre Marte și Axa Dragonului prin care, din 
nefericire, nu se mediază tendința Nodurilor, cel puțin nu acum, însă peste câteva 
luni, până la finalul anului, vom trece și printr-o situație de genul acesta.  

Momentul 22 mai ne aduce o împlinire. Abia acum avem foarte clar senzația 
că această săptămână ne vorbește despre realizări pe care ni le-am făcut prin efort 
propriu și prin intermediul cărora putem să ne situăm în fruntea unui grup sau 
înaintea așteptărilor pe care le avem de la noi înșine. Ce se întâmplă acum ne aduce 
cultivarea creativității printr-un gen de sacrificiu care, de această dată, ar putea 
foarte simplu să nu ne ducă la durere sau dezmembrare. 

Combinația aceasta dintre bine și rău devine acum poarta care ne ajută să ne 
deschidem către ceea ce iubim cel mai mult și care, prin împărtășire, ar putea să ne 
ducă într-o gaură imensă, într-o peșteră a sufletului, așa cum am văzut în 
săptămânile anterioare că s-a întâmplat însă cu alte motivații. Acum combinația 
dintre bine și rău are o justificare socială și îl duce pe individ în punctul în care să 
fii atent la ceea ce simte, la ceea ce vorbește, la modul cum se implică în tot felul de 
evenimente sociale pentru a satisface o dorință mai veche, dar și pentru a respecta 
dreptul la evoluție pe care îl au toți oamenii. Din nefericire, pentru că este implicată 
planeta Pluton și nu prea avem cum să controlăm această energie, ci doar să fim în 
armonie cu ea, o parte din aceste deziderate nu vor putea fi îndeplinite. Nu vom 
reuși să mulțumim pe toată lumea, nici chiar pe noi înșine în toate privințele, însă 
vom reuși ca o parte din aceste elemente importante să nu fie distruse și să fim 
bucuroși sau mândri că nu am depășit această linie sensibilă de demarcație pe care 
ne-am impus-o. Fiind prea ocupați cu acest balans între bine și rău am putea să 
pierdem din vedere că anumite drepturi au nevoie să fie puse în aplicare, nu 
teoretizate în continuare. Aceste drepturi fac trimitere la lucruri învățate în ultima 
perioadă sau cu care ne-am născut și, de asemenea, au menirea de a face trimitere 
la fragilitatea ființei, la ușurința cu care anumite forțe lăuntrice sunt accesate 
pentru binele grupului ori pentru vindecarea unei persoane dragi din preajmă cu o 
vorbă bună, cu energia personală sau cu un tratament corect primit de curând. 

Nu încape îndoială că atât din punctul de vedere al astrologiei previzionale, 
sau al informațiilor ezoterice, dar și referitor la anumite componente de natură 
karmică inserate în ecuația astrală a zilei de 22 mai lucrurile se combină complex, 
drepturile cu constrângerile, lipsurile cu abundența și profunzimea cu 
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superficialitatea, construind evenimente ample și durabile menite să ne ofere 
posibilitatea de a lua din ele tot ceea ce ne interesează sau ne trebuie. Vom vedea că 
aceleași evenimente oferă oamenilor înțelesuri diferite, fără a accentua, asemenea 
altor conjuncturi, bariera dintre bine și rău sau superior și inferior. Toți se vor 
simții valoroși, importanți, dacă se implică în activități constructive sau oameni de 
nimic dacă luptă împotriva interesului de grup și dezbină. 

Prin urmare, momentul acesta în care se combină binele și răul de o 
manieră atât de evidentă și de armonioasă se poate transforma într-o realizare de 
zile mari care ne sporește încrederea în sine și posibilitatea de a accepta că răul nu 
trebuie să inspire teamă, ci este doar forța contrară poziției în care ne aflăm acum. 
Dacă suntem adepții valorilor constructive tot ceea ce se află în contrast cu ceea ce 
suntem și cu ceea ce primește din partea noastră credibilitate devine rău, dar nu 
malefic. Ceea ce este integrat în felul de a fi, ceea ce este recunoscut foarte ușor și 
nu fragmentează sau nu dezbină se numește bine, dar nu benefic. Astfel, pe baza 
acestor corelații, este clar că maleficul devine răul obiectiv, iar beneficul, binele 
obiectiv. De aceea se spune că în planurile superioare această reprezentare a binelui 
și răului, cea subiectivă pe care o iubim atât de mult, are un alt chip sau nu se 
păstrează așa cum o învățăm aici. Deci faptul că pornim de la o unitate 
(individualitatea ființei umane), cea care se luptă cu sine pentru a se înțelege, a se 
accepta și a se descoperi cât de puternică și mare este, arată că reperul binelui și al 
răului nu ne extrage conștiința, nu ne blochează percepția, ci ne zdruncină atenția 
pentru a fi flexibili și a trece oricând pe nivelul următor, unde această forța 
magnetică a conflictului interior (binele sau răul subiectiv) este mult mai slabă și 
puterea de a înțelege ceea ce reprezintă ființa umană și care sunt puterile sale 
(binele și răul obiectiv) să constituie noile instrumente de lucru.  

Iată cât de interesant se pot combina forțele pozitive și negative și, pentru că 
Pluton este implicat aici, cât de inutil este să încercăm să controlăm totul, să 
impunem propriul sistem de valori, propriile limitări ca și cum sunt valori 
universale, în timp ce ele abia dacă sunt în stare să ne reprezinte realitatea cu care 
se află în contact direct. Ele nu sunt decât niște repere și, de asemenea, forțele care 
activează contrastul, ceea ce numim generic rău, de asemenea, sunt tot niște repere. 
Astfel, lupta dintre bine și rău din momentul acesta ne ajută să avem acces la 
înțelesuri profunde, însă vom vedea că aceste înțelesuri s-ar putea să nu producă 
nicio modificare în statutul pe care îl avem aici ca ființă. Este clar că o simplă 
înțelegere nu poate produce saltul, dar ne poate ridica puțin mai sus pentru a ne 
apropia de gura de ieșire, pentru a fi mai aproape de Lumină și a face saltul, cel 
puțin în minte, mult mai posibil. Oamenii sunt ființe de lumina și atunci când se 
adresează propriul sistem de valori nu cred în existența forțelor negative ascunse 
printre particulele care răspândesc în jur o strălucire aparte, nu cred că în lumină 
dualitatea permite și existența întunericului. Cu cât se adâncește mai mult în 
această strălucire cu atât extremitățile ființei sale devin instrumente de contrast, 
ceva ce va crede că este construit împotriva strălucirii sale. Idealul evoluției este 
acela de a privi în același timp cel puțin din cele două poziții, cea a binelui și a 
răului, a albului și a negrului, a strălucirii și a întunericului, dacă nu chiar din trei 
poziții, adică și din cea a martorului. Maniera aceasta sintetică prin care un om 
poate lua contact cu ceea ce-l deranjează, cu ceea ce îl oprește sau cu ceea ce îi 
consumă energia și, de partea cealaltă, cu ceea ce ar putea să-l elibereze de 
constrângeri sociale sau personale, reprezintă expresia cea mai înaltă a ceea ce 
înseamnă sinteza acestei săptămâni. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să ne gândim la 
suferință. Atunci când întreaga ființă își îndreaptă atenția către suferință se 
desprinde de centrul luminii sale și își mută simțul realității pe zona de contrast 
fără să știe că aceasta, de vreme ce i-a fost creată, nu-i va fi luată niciodată. De 
aceea se zice că suferința este falsă, pentru că durerea sa nu poate fi simțită în 
centrul real al luminii, ci acolo unde există simțul realității. Depășirea ei se va face 
prin atingerea punctului care ne face să ne uităm la suferință din afară. 

 
Sâmbătă, 23 mai 

Sambata 23- 5-2015  0:42    Luna(Can) --> Leo 

Sambata 23- 5-2015  3:49     Sun (Gem) Sex (Leo) Moon 

Sambata 23- 5-2015  3:53    Luna(Leo) Tri [Sag] Saturn 

Sambata 23- 5-2015  4:34     Sun (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Sambata 23- 5-2015 15:03    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Sambata 23- 5-2015 16:19    Luna(Leo) Sex (Gem) Mars 
 

Uitarea este un element negativ. Prin mobilizarea se depășesc etape care în 
condiții normale se întind pe o perioadă mare de timp. Slăbire organică. 
Infertilitate. Insucces. Binele vine prin puțin. Lecții privind înțelegerea puținului. 
Puritatea sufletului este menținută prin milostenie. Cel puternic îi va aduna pe 
ceilalți în jurul său. Cel slab dezbină. Mesaje înșelătoare. Mersul sociale intră în 
criză. Se pierde timp. Întârziere. Acțiunile din prezent sunt amânate. Se repară 
ceea ce a avut în zilele anterioare statutul de criză. Intuiție. Epuizarea unor 
resurse. Dificultate în a găsi echilibrul pe calea dialogului. Revoltă împotriva unei 
autorități. Agasarea instituției familiei. Îmbinarea este un mijloc de a controla. Se 
amenință cu o sentință dar ea este amânată. 

 
Unii oameni nu vor să fie liberi pentru că s-au educat de-a lungul vieții să 

creadă că nu au acest drept ori că pentru a-l obține este nevoie de un efort în plus. 
Această dorință de a fi într-un punct dureros creează individului mesaje 
înșelătoare. Pe de o parte, el se va preocupa să dezbine frumusețea binele și 
armonia celor din jur, iar de parte cealaltă se va ocupa, consumându-și toată 
energia, să-i convingă pe aceștia că sunt vlăguiți de putere și că nu sunt în stare să 
facă nimic, nici măcar de dragul personal. Când Soarele și Saturn se află într-o 
opoziție și, mai ales, atunci când această opoziție delimitează un spațiu marcat de 
unghiuri majore (o configurație numită vapor), descoperim că nemulțumirea 
personală nu este altceva decât expresia unei crize sociale, a unei crize de identitate 
sau a unei crize de valori pentru care societatea nu are încă soluții. 

Momentul acesta este unul de epuizare, de eșec sau de tristețe prin care se 
poate pune în pericol armonia familiei, la fel stabilitatea pe care am iubit-o și am 
hrănit în ultimele săptămâni. Pe baza a ceea ce descoperim acum prin limitările 
prezentului vom fi tentați să spunem că, de la începutul anului și până acum, am 
umblat după iluzii, că toate satisfacțiile de până acum sunt rele, lipsită de 
consistență sau străine de ceea ce căutăm. 

De asemenea, momentul acesta poate fi și expresia unei invidii care 
corodează ființa din interior pe motiv că nu ne putem ridica la nivelul modelelor pe 
care am încercat, din ignoranță sau indecență, să le copiem. Unii, bazându-se prea 
mult pe această epuizare, au probleme majore în a-și găsi echilibru, în a opri 
degradarea ființei sau în a se abține de la a amenința sau promite răzbunări dure pe 
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viitor. Dacă ar înțelege că simplitatea nu este o întâmplare, ci doar expresia unei 
căutări profunde, nu s-ar mai lăsa frământați de atât de multe lucruri periculoase, 
urâte sau negative. Ar avea încredere în creație, în sensibilitatea personală și în 
faptul că au alături oameni care merită cu adevărat să fie iubiți, iertați, adorați și 
ajutați. 

Ceea ce nu se pierde din vedere pe un aspect de genul acesta, în care Saturn 
este personaj principal, vizează tocmai tendința ca fiecare să descopere prin ce 
anume devine un reper pentru celălalt, un stâlp de rezistență, de înțelegere ori de 
maturitate. Nimeni nu este în totalitate inferior sau superior, nimeni nu este pe 
deplin lipsit de putere sau prost de-a binelea. Trebuie să existe ceva în adâncul 
sufletului, în experiențele vieții care să îi construiască pentru o secundă sau pentru 
mai multe imaginea de înțelept, puternic, inteligent, frumos, bun. A ne evidenția 
față de persoanele din jur, a construi o pânză de păianjen cu ochiuri din ce în ce 
mai mici arată că dispunem de o mare putere, de mult experiență, de multă 
determinare și, în plus, dorim să folosim toate acestea în raport cu grupul de 
apartenență sau cu o persoană dragă din preajmă. Păianjenul nu-și construiește 
pânza pentru astfel de scopuri. Motivul său este acela de a se hrăni însă noi, pentru 
că suntem ființe superioare, putem întinde această pânză de păianjen pentru a-i 
ajuta pe alții să se hrănească, nu consumând din bunurile altora, ci conservându-și 
propria energie, adică ajutându-i prin acest instrument să-și oprească prăbușirea. 
A-i opri din cădere înseamnă a le face cel mai mare bine și a-i ajuta să vadă că 
energia pe care o folosesc pentru a se deposeda de virtuți poate constitui o 
veritabilă hrană sau poate fi folosită pentru a-și reaminti cine sunt sau cum să 
zboare. 

Pe acest fond, evenimentele comune ale zilei de 23 mai sunt marcate acum de 
o importantă schimbare în ecuația astrală. Luna trece pe zodia Leu și încălzește 
sentimentele aducând încredere în sine și gândul cel bun sau acea inspirație prin 
care oamenii să fie mai puternici, mai uniți și mai inteligenți. 

Prin urmare, 23 mai ne ajută să descoperim mijloacele cele mai greșite și 
cele mai proaste prin care luptăm împotriva unui rău personal. Elementul cel mai 
accesibil va fi uitarea. Unii se vor folosi de lucrurile acestea pentru a se ridica 
deasupra celorlalți și vor încerca să-i convingă pe ceilalți că este mult mai bine dacă 
sunt în frunte sau dacă duc mai departe o lecție a agresivității, a durității sau 
intransigenței. Valorile personale devin astfel mesaje înșelătoare și mersul social 
arată că are o singură direcție: spre criză. 

Nu este obligatoriu ca momentul acesta să se construiască prin criză și de 
asemenea este obligatoriu ca momentul acesta să fie dominat de limitări, întârzieri 
sau pericole. Există un cadru individual, un confort personal sau o forță care vine 
din interior, care se construiește corect pentru ridicarea individului și pentru a 
deconspira un mesaj înșelător care parazitează. Calea de mijloc se pare că este 
varianta cea mai bună însă câți se vor apropria de calea de mijloc dintre cei care 
iubesc autovătămarea? Mulți se vor lăsa antrenați de aceste programe negative sau 
vor aștepta cu sufletul la gură o sentință ca și cum emiterea acesteia este o dorință 
împlinită. Ciudățeniile care apar pe opoziția Soarelui cu Saturn, cele care se 
consumă o singură dată pe an, se pot transforma în motive de înțelepciune pentru 
cei care vor să învețe și să practice imediat ce au învățat, dar nu prin raportare la 
generalizare, nu prin ansamblul statutului sau vieții trăite până acum, ci printr-un 
vârf, un episod, o calitate sau o întâmplare aparent banală. 
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Diferența dintre slab și puternic, dintre bine și rău, dintre ceea ce este 
constructiv și ceea ce este păgubos va fi dată de ușurința cu care mesajul va atrage 
atenția celor din jur. Un om cu adevărat puternic îi va aduna acum pe ceilalți în 
jurul său ori le va atrage acestora atenția referitor la anumite lucruri pe care aceștia 
vor dori să le facă, să le reproducă sau să și le însușească imediat. Înțelegem de aici 
că 23 mai este o zi de speranță însă această speranță este născută dintr-o limitare 
sau dintr-o constrângere. De asemenea, poate fi și ziua în care să se pună la cale o 
revoltă împotriva unei autorități ori să se amâne o acțiune categorică ce ar putea, 
pe viitor, să ni se înfățișeze ca o formă de revoltă socială. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi momentul acesta 
pentru a argumenta ceea ce nu a fost corect, obiectiv, pozitiv de la începutul 
săptămânii și până acum. Nu este cazul să ne folosim de duritatea momentului, de 
ușurința cu care transformăm ceea ce curge în ceea ce este stabil pentru a prelungi 
viața acestor concepții false. Indicat ar fi să fim responsabili pentru a găsi 
adevăratele valori pe care să le susținem. 

 
Duminică, 24 mai 

Duminica 24- 5-2015  0:34 Luna(Leo)Sex[Gem] Mercury 

Duminica 24- 5-2015  7:08 Luna(Leo) Con (Leo) Jupiter 

Duminica 24- 5-2015  9:55    Luna(Leo) Con (Leo) Juno 

Duminica 24- 5-2015 13:52  Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
 

Relaxare. Distracție. Adaptarea conduitei conform nevoii de confort. 
Nostalgie. Se cere respectarea unui drept. Generozitate neapreciată. Nevoie de 
exprimare pe mare spații. Sunt evitate clasificările. Este agasată intimitatea. 
Creatorii de stări și distribuitorii de lumină sunt apreciați. 

 
Finalul săptămânii ne aduce în preajma unor certitudini care ar putea foarte 

ușor să nu fie ceea ce credem despre ele, însă nimeni nu va putea să ne schimbe 
această părere. Poate doar noi am putea face lucrul acesta, însă nu acum, ci mult 
mai târziu vom reuși să ne adaptăm conduita în raport cu adevărul obiectiv, pentru 
a nu duce foarte departe confuziile momentului. Faptul că Luna se va afla acum 
într-o relație bună cu Jupiter, Junon, Mercur și Uranus arată că a sosit momentul 
unei deconectări. Nu ne referim aici la distracție, deși unii vor transforma acest 
moment de relaxare, de destindere într-o distracție pe cinste. Ne referim în primul 
rând la liniștea pe care o obține un om atunci când se adaptează unei necesități, 
atunci când dorește să se extindă, nu doar prin informație, ci și prin practică. 
Momentul acesta ar putea să ne vorbească despre generozitate sau despre 
exprimare pe mari spații, evitându-se astfel clarificările, agasarea intimității pe 
motiv că nu sunt explicate din timp. 

În această ultimă zi a săptămânii ne aducem aminte de anumite lucruri pe 
care nu le-am împlinit și vrem să recuperăm timpul pierdut, să realizăm ceea ce ne 
încântă, ne mulțumește sau ne înalță într-un timp foarte scurt. Dacă vom reuși, 
vom duce mai departe experiența acestei zile cu mândria celui care poate face de 
toate, adică poate și muncii, se poate și stresa, se poate certa, poate studia, dar 
poate face și lucruri cu adevărat remarcabile. Prin aceste realizări ale momentului 
cei care sunt cu adevărat creatori de valori vor putea să împlinească o ambiție mai 
veche, să se arate generoși față de cei care au nevoie de ajutor și să facă uz de un 
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mare drept, unul de-o frumusețe aparte, se sacrifice pentru cineva din preajmă să-i 
spună, fără să amintească vreodată de acest lucru. 

În egală măsură, momentul acesta de final al săptămânii interesului de a fi în 
frunte și a binelui pe care omul și-l place singur se poate transforma și într-un 
episod de poveste. Nu este puțin lucru ca Luna să treacă acum peste conjuncția lui 
Junon cu Jupiter atunci când acestea sunt într-o relație bună cu Uranus. Schema 
aceasta arată că în prezent se pun bazele unor asocieri de durată, unele neobișnuite, 
care joacă un rol important în dramatismul, puterea sau agresivitatea unei realități 
sociale pe care unii preferă să o vadă numai prin conflicte, abuzuri sau fenomene 
sociale ciudate. Pe acest fond, ideile pe care le avem acum ne ajută să ne centrăm, 
să ne găsim echilibrul și să putem vedea, deopotrivă, atât partea aceasta întunecată, 
fațadă, chipul înfricoșător al societății de consum, cât și posibile alianțe, asocieri 
sau înțelegeri care sunt acum secrete, dar de care vom afla în viitor. Acestea nu ne 
vor oferi o poziție privilegiată, adică pe aceea de martor, ci poziția celui care 
înțelege ceea ce trăiește chiar dacă valul schimbărilor îl cuprinde și pe el. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne arată care este cea mai frumoasă, 
plăcută, interesantă și constructivă modalitate prin care ne vom relaxa. Unii vor 
alege distracția, alții adaptarea la condițiile exterioare, însă vor fi și oameni care se 
vor distra provocând celorlalți suferință sau lansându-le acestora mesaje negative. 
Creatorii de valori, ființele cu adevărat frumoase la suflet, deschise și înțelepte își 
vor petrece timpul căutând explicații la fenomene ciudate care se întâmplă în 
natură sau între oameni. Vor ajunge astăzi la un rezultat interesant prin care vor 
vedea care sunt următoarele etape ce apar în reconfigurarea centrelor de putere ce 
vizează asocieri de ultim moment, întâlniri, poate chiar unele cu caracter obscur, 
despre care nu aflăm prea multe acum, dar care se vor dovedi de bază în structurile 
viitoare. 

Pentru întărirea confortului de acum, pentru a nu crede toate lucrurile care 
ni se așază la picioare, vom refuza să analizăm, să criticăm, să judecăm sau să 
încadrăm în scheme rigide observațiile momentului. Nu trebuie să uităm că 
Mercur, încă de marți, se află mers retrograd și judecata referitoare la schimbul de 
valori sau mobilitatea unor informații pe spațiul public ar putea să sufere de mici 
distorsiuni sau, luându-l în calcul și pe Saturn retrograd din Săgetător, unor 
întârzieri stranii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lucra astăzi asupra fricii. 
Ziua este generoasa la capitolul senzații stranii și dacă ne lăsăm cuprinși de această 
frică nu vom reuși să le înlăturăm și nici să le înțelegem rostul. De altfel, ar fi total 
nepotrivit ca aceste stări sufletești distrugătoare să ne pună astăzi condiții despre 
cum să simțim, față de cine și pentru ce. 
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25 - 31 mai 2015 este săptămâna puterii de a învinge cu efort minim, dar și 
de a pierde totul din nepăsare, invidie, răutate sau prostie. Cele 7 zile pe care le 
analizăm aici sunt încărcate de multe evenimente astrale ceea ce va face ca această 
săptămână să fie pur și simplu spectaculoasă. Ca și cum nu am învățat nimic din 
ceea ce am traversat până acum, în aceste șapte zile ne vom face de cap. Unii vor 
considera că nu trebuie să aibă măsură, nu trebuie să fie lăsați de izbeliște chiar 
dacă sunt orientați negativ, dacă nu au suficiente informații, dacă sunt invidioși, răi 
sau nepăsători. Până și aceștia vor dori să iasă în evidență și se vor folosi de aceste 
influxuri astrale pentru a-și face cunoscute convingerile și a se impune în fața 
celorlalți. 

Nu toate vor fi orientate negativ, nu tot ceea ce caută să se exprime pe zona 
publică ori să devină un element definitoriu al unui individ se transformă în 
energie negativă. Vor exista și lucruri bune însă acestea vor fi în minoritate sau nu 
vor putea să se exprime de la sine decât dacă individul în cauză să le înnobileze cu 
experiența care s-a consumat pe alte conjuncturi astrale, poate chiar în anul 
anterior. 

Fiind în anul secretelor dezvăluite, săptămâna aceasta poate aduce judecata 
la cotele minime și să fim pe punctul de a lua o decizie atât de proastă încât să nu 
mai putem repara până la finalul anului. Este posibil ca această decizie să nu mai 
poate fi schimbată niciodată, nici în anul următor și nici în anii care vor veni până 
la sfârșitul vieții. De acest lucru vom fi informați chiar la finalul acestei săptămâni 
când Uranus și Junon vor atinge trigonul perfect în ziua în care Soarele și Neptun 
vor crea impresia unui dezacord total pe care individul îl primește din partea 
comunității. 

Linia de demarcație dintre lucrurile bune și cele rele va fi dată de plăcerea de 
a ține sau a nu ține cont de părerea celuilalt. Dacă în fază incipientă lucrul acesta 
este mai puțin periculos, cu cât ne adâncim în această orientare, cu atât mai 
complicate vor fi momentele de reparare. Chiar și dacă ne cerem iertare s-ar putea 
să nu primim ori, mai rău, să încurajăm partenerul de dialog să vină cu atât de 
multe argumente încât iertarea cerută să nu mai fie suficientă. 

Greutatea acestei săptămâni vine în primul rând din faptul că planetele care 
se află acum în Gemeni trimit careuri spre Neptun, trigoane către Capul 
Dragonului apoi Venus din Rac va împlini un careu perfect cu Uranus din Berbec, 
iar peste acestea Venus va încerca să medieze opoziția dintre Luna neagră și 
Chiron, prin împlinirea unui sextil perfect cu Luna neagră, iar Uranus și Junon își 
vor împlini un trigon ce ar fi trebuit, dacă nu ar fi existat anumite interferențe, sa 
arate că asocierile din această perioadă devin o bază pozitivă pentru evenimentele 
viitoare. 

Din nefericire, lucrul acesta complicat lucrează asupra progresului, nu pentru 
a-l favoriza, ci pentru a-i opri derularea, pentru a inventa condiționări noi sau a 
transforma o persoană performantă în vinovatul de mai târziu. Omul este 
elementul central al acestor atacuri și toate trăsăturile sale vor fi acum zdruncinate 
și puse pe o altă bază. S-ar putea ca această nouă bază să nu fie deloc stabilă și să fie 
aleasă tocmai pentru că nu poate oferi perspectivă evenimentelor. Acesta parte a fi 
un gest gândit din prealabil, un mijloc prin care se subminează autoritatea cuiva 
fără a face evenimente rele să fie foarte vizibile. Mutând baza unui demers se obține 
mult mai mult decât prin atac direct. 

Cu alte cuvinte, este o săptămână foarte grea și deviza acestui interval, spre 
deosebire de alte săptămâni, nu face decât să ne informeze asupra unor direcții mai 
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evidente pe care, indicat ar fi, să nu le urmăm. Va trebui să facem în așa fel încât să 
combatem tendința de a învinge cu efort minim deoarece știm din sinteza aplicat 
acestui interval că acolo se află răul cel mai mare. Nu înseamnă că trebuie să 
preferăm calea cea mai lungă, ci să fim mult mai prudenți decât am fost de la 
începutul anului până acum, și în declarații, dar și în fapte. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne propune să 
învingem. Dorința de a învinge folosește în acest interval energii care au prea multe 
resentimente, prea multe reziduuri, energii nerafinate pe care un căutător al 
adevărului le abandonează complet. Cel mai mare câștig pe care-l putem obține în 
acest interval este să nu oferim tribut acestor reziduuri, ci să arătăm că nu contează 
cât de mult efort depunem și care este sacrificiul făcut dacă rezultatul acestora ne 
depărtează de panta periculoasă a derapajului comportamental sau a decăderii 
morale. 

 
Luni, 25 mai 

Luni 25- 5-2015 11:53    Luna(Leo) --> Virgo 

Luni 25- 5-2015 14:49    Luna(Vir) Squ [Sag] Saturn 

Luni 25- 5-2015 20:09   Venus (Can) Squ (Ari) Uranus 

Luni 25- 5-2015 20:19     Sun (Gem) Squ (Vir) Luna(Half Moon) 
 

Nu se respectă dreptul la intimitate. Independența este evaluată greșit. 
Extravaganță. Se consumă lucrurile inutile. Se cer lucruri care nu mai pot fi 
folosite. Este respinsă ideea transformării adversarului în prieten. Răceală. 
Confuzie. Indiferența față de respectarea anumitor reguli morale. 
Superficialitatea este ascunsă prin diversitate. 

 
Începem această săptămână foarte grea prin împlinirea unui unghi rău dintre 

Venus și Uranus. Lucrul acesta, tocmai pentru că Luna se află în plin tranzit prin 
zodia Fecioară, se orientează acum către nerespectarea unei intimități. Dacă la 
nivel individual lucrurile acestea sunt ușor de controlat, punându-se o barieră sau 
deplasându-ne într-o altă zonă față de persoana care se interesează de intimitatea 
altora, pe zona publică lucrurile acestea arată declarații tendențioase, dezvăluirea 
unor intenții obscure pe care o grupare le are față de alta. Lucrurile acestea care vin 
spre noi chiar de la începutul acestei săptămâni se construiesc în jurul ideii de 
transformare abuzivă. Pentru că Venus se află acum într-un semn al atașamentului 
și realizează un unchi negativ cu Uranus este respinsă ideea transformării 
adversarului în prieten și asta tocmai pentru că avem un trecut marcat de răceală, 
de confuzie sau de intransigență. Regulile morale nu prea au ce să caute aici și asta 
pentru că există în interior, în adâncul unei structuri care se crede stabilă și 
puternică, o frământare teribilă marcată de superficialitate și de plăcerea ciudată 
de a încălca reguli morale ori de a le neglija. 

Pentru că suntem în săptămâna în care puterea trebuie să învingă cu efort 
minim, nu putem fi atât de superficiali și să credem că evenimentele ce se vor 
consuma începând cu această zi până la finalul lunii mai, sunt întâmplătoare și se 
bazează doar pe noroc. Nu există noroc pentru lucruri de genul acesta, ci există 
planuri gândite din timp și acum doar sunt puse în aplicare. Cei care nu se supun 
regulilor vor intra într-un con de umbră și, pentru a supraviețui, se vor arăta 
superficiali, vor vorbi despre lucruri pe care nu le știu, vor face trimitere la perioade 
care n-au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă și unii vor încerca prin această 
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diversitate să ascundă spaima, groaza sau neputința de a găsi o soluție rapidă și 
bună la toate temerile cu care se confruntă în acest moment. 

Este adevărat, printre aceștia vor fi și oameni care dispun de o inteligență 
peste medie și care văd cu ce lucrează cei care alimentează conflictele de acum, care 
sunt motivațiile pentru răceală sau confuzie și de ce se duce o campanie sistematică 
împotriva regulilor morale. Luna, aflată acum pe primul segment al zodiei Fecioară, 
nu doar împlinește o relație proastă cu Uranus, ci se află într-o relație proastă și cu 
Soarele construind cu aceste două astre un careu în T pe semne mutabile. Se 
vorbește prea ușor despre război, despre confruntare sau despre dezertare. Se pune 
prea ușor accentul pe lucruri care nu sunt folositoare și se încearcă împotriva 
oricăror reguli sau împotriva oricărei logici susținerea unui rău care distruge 
progresiv sau agresează dreptul la evoluție. 

Din punct de vedere social momentul acesta anunță un final de lună mai 
destul de încărcat sau de periculos. Este clar că lucrurile acestea nu ne vorbesc doar 
despre răceală sau despre confuzie, ci, tocmai pentru că au trecut și nu s-au 
construit dintr-o dată, prin efortul celorlalți, prin muncă susținută, vorbim despre 
un fenomen de masă care se adresează cu precădere reconfigurării centrelor de 
putere. De această dată mult mai vizibile sunt etapele situate la baza piramidei, 
adică cele la care participă omul obișnuit, voința care resimte toată presiunea 
orgoliilor sau ambițiilor fără margini ale unor conducători ciudați. 

Pentru ceea ce înseamnă evoluție, transformare sau viață privată, relația 
proastă a lui Venus cu Uranus înseamnă o decizie care îl rănește pe cel în cauză, 
nesiguranță față de un proiect care nu a fost acceptat sau care nu a fost împărtășit 
celorlalți, ci se află acum doar la stadiul de idee. Avem nevoie să fim hotărâți în 
Ceea ce gândim și simțim pentru că fiecare zi a acestei săptămâni ne va arăta că 
nimic din ceea ce ne dorim într-un cadru armonios nu va fi obținut ușor. Unii vor 
alege în această primă zi a săptămânii să dea frâu liber imaginației și să se implice 
în tot felul de campanii împotriva celor care iubesc. Pentru că îi văd pe ceilalți slabi 
și, lăsându-se în voia unei puteri negative, au și impresia că acum sunt în fața unui 
noroc teribil, ajung să creadă că pot obține cu mare ușurință ceea ce altădată nu   
le-a fost permis deloc să obțină. Fiind exponenți ai unei energii negative ar trebui 
ca aceste persoane să țină cont de un avertisment astral sau de altă natură ce se 
referă la acest lucru că răul acestea duce la o mare pierdere sau la stabilizarea 
ființei pe această linie a răutății sau prostiei. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton marcat de 
nesiguranță, indiferență din partea celor care pot ușor să ajute sau de o răceală din 
partea unor asociați care au pozat până acum în persoane calde, deschise și 
altruiste. La prima vedere, superficialitatea pare să fie cauza tuturor acestor rele 
pentru că îmbrățișează ușor această neputință de a gândi pozitiv, respingând în 
mod categoric ideea transformării adversarului în prieten. Asta înseamnă că nu vor 
ține cont de reguli, de moralitate, nu vor ține cont de nimic din ceea ce întărește 
stabilitatea grupului și pornesc o cruciadă împotriva celor pe care îi văd acum slabi. 
În ciuda aparențelor, ceea ce este evident din aceste acțiuni nu vizează stricăciunile 
pe care acești oameni le pot produce pe zona publică, ci atitudinea lor categorică 
împotriva asociaților, prietenilor, colaboratorilor sau împotriva acelei structuri care 
i-a primit cu brațele deschise și le-a oferit, de la începutul anului și până acum, 
stabilitate. 

Începutul săptămânii arată că avem o acută nevoie de sentimente frumoase 
și, pentru că mulți se preocupă prea ușor de confort, de satisfacții de moment sau o 
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dorință de înavuțire, dragostea va fi o floare rară. Vor gândi că nu a fost importantă 
provocarea pe care au lansat-o unei persoane din preajmă, nici măcar că acea 
persoană a înțeles gestul acesta ca pe un atac direct, ci se va exagera pe modul în 
care partenerul de dialog se apără. După părerea lor acea persoană nu ar trebui să 
ridice niciun deget, n-ar trebui să facă nimic, nu ar trebui nici măcar să gândească 
la faptul că are drepturi sau, dacă s-a obișnuit să ceară, nu trebuie să știe că ar 
putea exista în lumea asta cineva care i-ar putea oferi ceea ce solicită. 

Așa după cum se poate constata, ecuația astrală a zilei de 25 mai este 
accentuată de constrângere și de întârziere. Lucrurile acestea nu ne sunt de folos și 
tocmai de aceea avem nevoie să facem orice, să ne mobilizăm puternic pentru a 
trece dincolo de ele sau măcar pentru a nu ne lăsa influențați. Avem nevoie să 
gândim în perspectivă însă nu prin tendința de a risipi, nu prin consumuri inutile și 
nu prin acest gen de îndrăzneală pentru că orientarea aceasta negativă nu va fi 
asimilată de energia socială pozitivă, nu va fi stinsă de un bine de grup, ci 
amplificată pentru că trecem cu toți prin așa ceva, până și grupurile. Asta înseamnă 
că momentul acesta de slăbiciune ne duce la amplificarea răului cu care lucrăm 
acum existând și posibilitatea ca acesta să ne ducă spre a pierde totul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de 
respirație. Cel care respiră corect se află în armonie cu mediul și nu va fi acum 
tentat să-și construiască o respirație care să justifice tensiunea, nesiguranța sau 
grijile inutile. Mergând mai departe, nu va face nimic prin care să strice liniștea 
grupului, să distrugă un obiect sau să pună capăt unei relații care pare acum 
bolnavă. Va fi înțelept, cald și prin liniștea și iubirea pe care le respiră acum devine 
un factor de stabilitate. 

 
Marți, 26 mai 

Marti 26- 5-2015  2:38    Mars (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Marti 26- 5-2015  7:33    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 

Marti 26- 5-2015  7:51    Luna(Vir) Squ (Gem) Mars 

Marti 26- 5-2015 10:42    Luna(Vir) Squ [Gem] Mercury 

Marti 26- 5-2015 17:33   Venus (Can) Sex (Vir) Lilith 

Marti 26- 5-2015 18:36    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
 

Încrâncenare pe convingerile personale. Un compromis afectează o criză de 
conștiință. Elementele noi nu inspiră încredere. Cei slabi își fac speranțe false. Cei 
puternici lasă impresia că se izolează. Sunt lansate mesaje puternice. Dorința de 
strălucire individuală contravine intereselor de grup. Este înlăturată o breșă de 
securitate. Se amână ridicarea unei interdicții. Este neglijată sedimentarea 
informațiilor. Lipsa de respect doare. 

 
Relația proastă care se construiește astăzi între Marte și Neptun va fi semnul 

că deciziile proaste pe care le-am luat în ziua anterioară sau poate chiar în 
săptămânile anterioare ne duc spre demersuri false. Luna se află acum în plin 
tranzit prin zodia Fecioară urmând ca în dimineața zilei următoare să se afle în 
conjuncție cu Luna neagră. Asta înseamnă că a doua parte a acestei zile se va plasa 
în fereastra acestei conjuncții, îndemnându-ne să ne preocupăm de sănătate, de 
purificarea corpului, de schimbarea pe care ar trebui s-o facem în casă, în propriul 
corp, despre disciplina emoțională absolut necesară în momente de genul acesta 
sau despre ridicarea unei interdicții. 
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Pentru că se produce o combinație interesantă între careul Marte-Neptun și 
sextilul Venus-Luna neagră este neglijată astăzi sedimentarea unor informații 
valoroase din cauza durerii. Durerea este elementul care ne atrage atenția asupra 
unor informații false și ne motivează să mergem mai departe pe aceste demersuri 
care nu ne duc nicăieri. Cei puternici ne lasă acum impresia că se izolează și  devin 
o breșă de securitate în acele grupuri dominate de conflicte interne pe care până 
acum le-am numit „competiție”. Astăzi ne vom dovedi mult prea sensibili față de 
ceea ce ar trebui să ne facă puternici sau încrezători în valorile proprii și persoanele 
care ar trebui să ne ajute, să ne ofere o soluție ori un umăr pe care să plângem sunt 
oameni care ne cer și mai mult decât putem da, ne oferă sarcini suplimentare ori ne 
conving că au mai multe probleme decât avem noi și de aceea trebuie să renunțăm 
la ceea ce ne preocupă ori ne doare pentru a-i ajuta. De aici și caracterul complicat 
al acestei zile care nu poate rezolva nimic, nu ne poate oferi soluții, ci ne duce spre 
o zonă întunecată a firii, personalității, a minții sau a sufletului, oferindu-ne doar 
informații. 

Pentru că Luna din Fecioară are de împlinit astăzi o relație proastă cu 
Mercur retrograd și una bună cu Pluton retrograd, ne vom preocupa să salvăm 
aparențele. Vom știi exact ceea ce ne nemulțumește însă nu avem deocamdată 
puterea de a acționa în mod concret pentru că ne legăm de prea multe detalii, ne 
amintim de prea multe resentimente și conflictele care sunt vii în minte nu ne 
permit să ne desfășurăm liberi. Breșa de securitate se va susține tocmai pe această 
instabilitate personală, internă. 

Cu toate acestea avem însă puterea de a lansa mesaje solide, unele încărcate 
de un mare dramatism, prin care vom critica atât de dur ceea ce vedem în jur încât 
stricăciunile produse în perioada aceasta să nu mai poată fi rezolvate, cel puțin nu, 
până la finalul acestei luni. 

Există însă unele tentații care vor atenua durerea momentului. Venus, 
împlinind această relație pozitivă cu Luna neagră, încearcă să medieze opoziția pe 
care Luna neagră face cu Chiron. Suntem respinși dintr-un grup, poate chiar din 
societate, suntem aruncați dintr-un grup ori criticați prea mult și până la urmă tot 
acest rău care doare sau care ne rănește se transformă într-un mare bine deoarece 
nu ajungem în punctul în care urmează să se consume un eveniment foarte trist. 
Prin această relație complexă între motivele personale și determinismul astral 
înțelegem că există o mână invizibilă a destinului care ne protejează acum, există o 
prezență care se folosește chiar de aceste elemente negative pentru a ne scoate 
dintr-o încurcătură. Nu este cazul însă să mergem prea departe cu această 
speranță. Nu este momentul să credem că aceste evenimente se vor reproduce și pe 
viitor. Norocul neobișnuit, cel pe care nu-l putem controla sau nu-l putem nici 
măcar explica ne lansează acum un mesaj puternic de înțelegerea căruia ne putem 
apropia doar dacă avem încredere. Încrederea este prima etapă în a combate răul 
pe care nu-l putem explica altfel. 

Evenimentele comune ale acestei zile vor fi expresii ale unor planuri mai 
vechi de răbufnire sau spasme, de erori de comportament sau conflicte intense 
scurte, dar distrugătoare despre care nu putem nici anticipa concret cu cine se vor 
consuma și nici nu le putem controla. Ele sunt expresia unei nevoi comune, sociale 
de purificare. Cel care înțelege tulburare în momentul în care se consumă conflictul 
nu va avea pic de resentiment față de faptele adversarului. Nu va lua în nume 
personal nimic ce din ceea ce va veni din partea acestuia, iar înțelegerea aceasta îl 
va elibera de tensiune. Așa cum lesne se poate înțelege, vor fi puțin oameni care vor 
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reuși să-și mențină mintea lucidă, sufletul echilibrat în momente de genul acesta, 
atât de zdruncinate și de întunecate. 

Prin urmare, 26 mai este o zi în care ni se testează voința. Prea multă 
încrâncenare pe convingerile personale ne pot duce spre izolare sau să ne 
construim convingeri pe baza cărora grupul pe care îl consiliem, cei care țin cont de 
părerile pe care le avem, să se orienteze către o pantă periculoasă. Astăzi mulți vor 
declara că s-au săturat de mizerie, de prostie, de sărăcie sau de ceea ce nu le 
convine ori de ceea ce nu pot tolera la alții. Aceste convingeri dure, agresive nu sunt 
altceva decât motive pentru izolare sau expresia unor breșe de securitate prin care 
aceste persoane rătăcite le arată celorlalți unde să fie lovite. Menținându-se în 
această zonă a convingerilor de această factură mulți vor neglija un proces absolut 
minunat ce urmează să se consume în această zi și care este dat de sedimentare 
informațiilor. 

În absența unei direcții esențiale, profunde, mulți vor alege astăzi să mintă cu 
o convingere teribilă sucind mințile celorlalți și încurajându-i să facă ceea ce 
mincinosul nu are niciodată curajul: să se izoleze. 26 mai devine astfel o zi de 
dezbinare în care interesul celui mic va prima în fața interesului celui mare. 

Pentru că există o construcție foarte complexă prin care Venus, aflată acum 
în plin tranzit prin Rac, reușește să medieze un conflict ideologic, unul existențial, 
unul între puținul prezentului și bogățiile trecutului, putem scăpa din această 
teroare a momentului lăsându-ne în voia unui bine invizibil. Totul este să avem 
încredere! Nu ni se va spune în ce constă ajutorul primit, nici măcar nu ne vom da 
seama pentru că lucrurile sunt orientate în marea majoritate spre fragmentare, 
distrugere sau compromis. Nimic din ceea ce folosim pentru aceste direcții nu ne 
poate vorbi despre binele invizibil, despre o mână a destinului care ne va proteja în 
această zi. Există însă un element minunat care nu se amestecă prin faptele caustice 
indicate mai sus, numit încredere, de care ne putem folosi astăzi pentru a 
contracara un rău. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica întru totul ridicării 
nivelului de vibrație. Căutând răspunsul la ceea ce ne stresează, ne apasă sau ne 
amplifică durerea nu facem decât să arătăm că nu credem în bine pentru simplul 
fapt că nu-l vedem. Primul pas în a ne desprinde de acest rău este să avem 
încredere în ceea ce nu vedem în mod direct. Având încredere și desprinzându-ne 
de acest rău avem ocazia să ne apropiem de bine și să-l vedem. El nu se ascunde, ci 
doar nu se amestecă în acțiunile marcate de fals și îndoială. Astăzi încrederea 
înseamnă lumină. 
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Miercuri, 27 mai 
Miercuri 27- 5-2015  4:25    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Miercuri 27- 5-2015  5:20    Luna(Vir) Sex (Can) Venus 

Miercuri 27- 5-2015  6:49    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Miercuri 27- 5-2015 13:31 Mercury [Gem] Con (Gem) Mars 

Miercuri 27- 5-2015 22:45   Venus (Can) Tri (Pis) Chiron 
 

Revenire spectaculoasă. Anturajul este selectat după obsesii și nu mai pune 
o greutate asupra individului. Se crede că de scăderea vitalității nu era vinovat 
anturajul. Autovătămare prin cuvânt. Aerul dăunează. Cunoștințele nu sunt 
apreciate. Putere în a face selecție. Revolta duce la izolare. Sunt descoperite 
metode foarte utile ce vor fi folosite în următoarele etape. Prezentul este dureros, 
dar viitorul este încărcat de speranță. 

 
Mercur retrograd se va întâlni astăzi într-o conjuncție cu Marte și lucrurile 

acestea pot fi traduse ca o invitație la a vorbi despre ceea ce nu știm, nu înțelegem 
sau nu ne privește. Dacă luăm în calcul și faptul că Soarele se află destul de aproape 
de acest punct și, în ziua următoare, va definitiva un trigon cu Capul Dragonului, 
schema aceasta de care ne interesăm acum, care nu ne privește sau pe care nu ar 
trebui s-o investigăm în modul acesta, se dovedește a fi mult prea mare, mult prea 
intensă sau mult prea importantă pentru a putea fi investigată cu instrumentele pe 
care le avem acum la îndemână. Pentru că această întâlnire se realizează pe zodia 
Gemeni se va pune mult accent pe informație, pe transferul valorilor, pe inserarea 
unor noțiuni în scheme străine cu scopul ca, pe viitor, să considerăm că, dacă a 
existat o interacțiune de genul acesta, cu siguranță întreaga structură ne aparține. 
Nici că se putea alege un moment mai prost pentru acțiuni de genul acesta. Pentru 
că în această zi se va împlini un unghi frumos, poate unul dintre cele mai frumoase 
și mai utile din această săptămână după nevoile care sunt conturate acum (trigonul 
lui Venus cu Chiron), acest prezent dureros se poate transforma într-o speranță de 
viață sau într-un viitor încărcat de elemente esențiale. 

Oamenii lași vor prefera în această zi să fie vagi, să nu arate problema 
principală, să nu ia taurul de coarne, să se implice în conflicte lipsită de importanță, 
nefolositoare ori să-și însușească descoperirile altora doar pentru că într-un cadru 
restrâns, neoficial, în fața câtorva cunoscuți sau prieteni ce au avut întotdeauna 
înțelegere față de anumite derapaje, lucrurile acestea pot fi acceptate. 

În mare parte, această zi conține unghiuri pozitive însă genul acesta de 
derapaj nu se va solda niciodată cu un rezultat pozitiv, nu va transforma niciodată 
revolta într-o victorie spectaculoasă, ci va produce o separare și prin intermediul 
acesteia va duce părțile implicate în conflict la izolare. Practic, din această 
confruntare a zilei de 27 mai nu câștigă nimeni. Pentru a fi învingători, pentru a ne 
ridica deasupra acestei tensiuni sau asupra acestei încercări va trebui să refuzăm 
categoric lupta, confruntarea, demonstrația sau furtul. Nu ne referim aici doar la 
însușirea unor bunuri concrete, acelea care pot fi judecate, analizate și catalogate 
aici în această lume, ci ne referim și de ceea ce se întâmplă într-o sferă subtilă. 
Întâlnirea lui Mercur cu Marte arată o formă de viclenie, de modulație a ideii, de 
fățărnicie care va reuși să păcălească, nu deformând adevărul, ci apelând la o formă 
de șantaj emoțional sau existențial. 

Dacă ar fi să privim lucrurile disparate, relația bună care se definitivează 
acum între Venus și Chiron arată că momentul acesta de 27 mai ne aduce 
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împlinirea unor deziderate îndrăznețe, combaterea izolării de partener, de 
societate, de cunoștințele valoroase sau chiar de acel aspect esențial al căutărilor 
spirituale. Este însă puțin probabil ca oamenii să privească acest aspect separat de 
toate celelalte. Asta înseamnă că bucuria vindecării se va transforma în cazul 
multora în atitudine de superioritate, în aroganță sau se va transforma în acea 
atitudine pe care o are un practicant față de ceilalți care nu știu, nu au informațiile 
acestea sau nu au avut acces la ceea ce se știe acum. Ne referim aici cu precădere la 
acel ego spiritual, cel care până la urmă se dovedește a fi mult mai periculos și mai 
enervant decât orice altă formă de ego. 

Prin urmare, 27 mai ne aduce în fața unui motiv de singurătate. Unii aleg 
să fie singuri pentru că le este prea bine și nu pot să facă în așa fel încât să le fie și 
mai bine. Alții se tem ca nu cumva anumite conflicte ce au fost evidente în primele 
două zile ale săptămânii, poate chiar și în perioada anterioară, să nu fie escaladate 
prin metode nespecifice ori prin ceea ce nu pot înțelege sau soluționa rapid. Se tem 
de revoltă, de agresiune gratuită, de deposedare de idee, bunuri personale sau 
vitalitate. Asta înseamnă că prezentul, după cum se construiește în ziua de 27 mai, 
este suficient de dureros și va fi mai puțin important că deviza generală este 
marcată de stagnare sau de pierdere prin refuzul lucrurilor mici, cât de important 
va fi să recupereze ceva din ceea ce nu mai poate fi oprit din a nu fi înstrăinat. 

Este adevărat, luna mai ne vorbește despre singurătate și despre faptul că 
aceasta are multiple chipuri. În această săptămână, când ne așteptăm ca anumite 
lucruri să se împlinească de la sine, când se consumă atât de multe unghiuri 
importante, atât pentru momentul acesta cât și pentru anul 2015, motivul pentru 
care ne înstrăinăm unii de alții, pentru care alegem să credem în singurătate este de 
fapt o declarație de înfrângere. Singuri ne înstrăinăm, singuri ne depărtăm de ceea 
ce este prețios în viață, de ceea ce ar putea să ne ridice, să ne iubească mai mult sau 
să ne înnobileze. Pe conjuncția lui Mercur retrograd cu Marte prea puțin oameni se 
vor gândi la noblețe, foarte mulți se vor gândi la tinichele ce strălucesc mai mult 
sau care dor mai tare. Avem însă obligația de a nu trece absenți pe lângă lucrurile 
esențiale. Venus din Rac poate conține în ființa sa de-acum atât de multă dramă 
încât să poată lansa către un personaj înțelept, către un for superior sau pur și 
simplu către o arhivă plină de informații valoroase, întrebări ce se vor întoarce 
încărcate cu răspunsurile necesare. Dacă în primul caz arată consum sau răscolirea 
acelei zone în care nu intrăm decât cu forța, constrânși de probleme s-au 
înfierbântați de ambiție și egoism, partea a doua a acestei directive, cea care este 
patronată de relația bună dintre Venus și Chiron, ne vorbește despre vindecare 
într-un mod aparte. Poate am încercat, poate am întrebat, poate am și întâlnit 
oamenii care pot să ne ofere lucrul acesta, însă mecanismele nu s-au potrivit, nu a 
existat o sincronizare. Acum lucrurile se așază altfel. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu îndrăzni cu mintea, cu 
vorba sau cu fapta împotriva a ceea ce se prezintă ca fiind valoros, doar pentru că 
avem acum alte idei, credem că vedem foarte departe sau ni se pare că am 
descoperit un lucru care clarifică toată situația incertă pe care anumite obiecte, 
relații sau persoane le aveau. Liniștea este bijuteria cea mai de preț acestei zile. 

 



Săptămâna 25 – 31 mai 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 21 mai 2015, ora 6:30 

Joi, 28 mai 
Joi 28- 5-2015  0:41    Luna(Vir) --> Libra 

Joi 28- 5-2015  3:15    Luna(Lib) Sex [Sag] Saturn 

Joi 28- 5-2015 14:29     Sun (Gem) Tri (Lib) Moon 

Joi 28- 5-2015 15:04    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 

Joi 28- 5-2015 20:59    Luna(Lib) Tri [Gem] Mercury 

Joi 28- 5-2015 21:23     Sun (Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Câștig de natură existențială. Experiențele de viața sunt deosebit de utile. Se 
impune o retrospectivă. Evenimentele viitoare nu pot avea consistență fără 
elementele trecutului. Respect față de conduita celorlalți. Interes pentru progresul 
spiritual. Sentimentul vocației anulează o parte din interdicții. Se trece de la 
agonie la extaz. Progresul este condiționat de canalizarea pozitivă a dorinței. 

 
Nu trebuie să ne pierdem încrederea, nu trebuie să considerăm că nădejdea 

ne este pierdută pentru că trăim momente atât de apăsătoare, de complicate sau de 
încercate. Semnul de progres, maniera în care destinul reglează anumite lucruri va 
stabili în această zi de 28 mai lucruri care nu mai pot fi schimbate. Momentul 
acesta ne vorbește despre o sinteză a experiențelor de viață, oferindu-ne motive 
pentru a ne simți puternici și protejați. Soarele se află acum într-o relație bună cu 
Axa Dragonului și binele de acum, respectul pe care-l citim din faptele celorlalți, nu 
ne lasă să vedem dacă lucrurile acestea ar putea fi reproduse și în viitor. Există un 
câștig, unul de natură existențială, unul orientat pentru prosperitatea individului și 
pentru sporirea încrederii în sine, însă nu este un lucru cert că, pe viitor, succesul 
acesta va putea fi reeditat. 

Relația aceasta minunată care se construiește între Soare și Axa Dragonului 
se consuma când Luna se afla în conjuncție cu Capul Dragonului, iar de partea 
Soarelui avem planetele Mercur și Marte care tocmai și-au consumat conjuncția lor 
în ziua anterioară. Nu este un lucru banal ceea ce se întâmplă în această zi, nu este 
un element prea simplu și obținut prea ușor. Vrem să credem lucrul acesta, vrem să 
fim convinși că ceea ce a venit spre noi în această zi este simplu, ușor accesibil 
pentru a spera că în viitor schema aceasta se va putea reproduce. Soarele nu va 
putea să medieze tendința Nodurilor ceea ce va face ca acest beneficiu să fie unic.  
S-ar putea ca peste câteva luni, într-o altă problemă, nu în genul acesta de 
problemă care se consumă în această săptămână, să obținem o mediere a 
destinului, să ajungem într-un punct în care să putem chiar negocia condițiile 
favorabile pe care ni le dorim. Acum însă lucrul acesta nu este posibil și se va 
diminua cumva bucuria succesului sau încântarea pentru că ne aflăm și în fereastra 
careului dintre Mercur retrograd și Neptun, semn că s-ar putea să nu înțelegem așa 
cum trebuie avantajul de acum. 

Modul acesta neobișnuit prin care intrăm în posesia unui avantaj, prin care 
primim un cadou, atenție sau suntem favorizați într-o situație conflictuală, arată că 
până acum am fost încercați pe vocație. Succesul de-acum arată că vocația pe care o 
avem este bună, cel puțin în această perioadă, desigur până când vom abuza de ea.  

Binele care vine spre noi acum s-ar putea să facă o notă discordantă cu ceea 
ce credem că nu este rezervat acum, cu ceea ce vedem că se consumă în jur, dar mai 
ales cu ceea ce înțelegem din ceea ce vedem. Unii s-ar putea să fie atât de zăpăciți și 
de recalcitranți în fața acestui bine încât îl vor refuza și vor considera că reacția 
aceasta este un semn de modestie sau de înțelepciune. 
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Vom beneficia de toate aceste lucruri minunate care vin prin relația 
interesantă dintre planetele de pe Gemeni și Axa Dragonului dacă nu ne declarăm 
împotriva celorlalți și dacă nu ne facem planuri de viitor prin sentimentul de 
vinovăție. Vocația care nu este recunoscută acum este cu adevărat importantă atât 
pentru noi înșine cât și pentru ceilalți. 

Prin urmare, 28 mai este ziua în care ne întâlnim cu un mare noroc. Este 
posibil ca o parte din experiențele momentului să ne ducă de la extaz la agonie și să 
considerăm că toți ceilalți sunt vinovați din această cauză. Maniera aceasta prin 
care alegem să-i acuzăm pe ceilalți de toate lucrurile pe care nu reușim să le 
înțelegem ori să le integrăm arată că putem beneficia de un rezultat al unor eforturi 
mai vechi, putem atinge acum acest punct al recompensei pozitive însă nu ne 
putem considera norocoși, deoarece lipsește aici un element absolut misterios 
pentru ca acest noroc să devină viu. Persoanele care se situează pe un nivel mediu 
sau care au o expresie comună se vor preocupa astăzi de schimb, de troc, de a vinde 
sau a cumpăra avantaje, oportunități sau atenție. Ceilalți își vor trasa pentru 
structura mentală, pentru cea afectivă sau spirituală directivele următoarelor patru 
săptămâni. În aceste directive, nevoia de a suferi mai puțin, de a beneficia de un 
plus de încredere, de susținere sau de un ajutor din partea celorlalți ocupă o poziție 
privilegiată. 

Prin succesul acestei zile ne vom simți puternici, poate chiar mai vorbăreți și 
mai încrezători în a nu ne exprima față de cei din jur altfel decât am făcut-o până 
acum, adică să nu ne ieșim din fire doar pentru că toți spun că e loc de așa ceva. 
Binele de acum însă nu poate fi reprodus pe viitor, nu este semnul unui trecut 
transformat într-un mare avantaj al viitorului, ci o recompensă. Cu toate că 
lucrurile acestea nu pot fi reproduse în viitor, așa cum se așteaptă unii, momentul 
acesta ne ajută să ne deschidem aripile, să pornim în următoarea etapă a călătoriei 
cu sentimentul că visele pot fi împlinite. Acolo unde nu conștientizăm că visele se 
pot împlinii, acolo unde lucrurile bune sunt foarte clare, ziua de 28 mai devine una 
încărcată de speranță. Acum, lângă speranță punem și bagajul de dorințe spre care 
ne canalizăm toată puterea pozitivă pe care o avem.  

Dar încercările acestei săptămâni nu au trecut. Tocmai de aceea avem nevoie 
în aceste momente să nu ne pierdem capul, să nu ne risipim maturitatea pe care o 
avem doar pentru că citim greșită anumite mesaje sociale, doar pentru că ni se pare 
că avantajul de acum reprezintă un beneficiu major. Să fim rezervați în privința 
aceasta și, în egală măsură, deschiși să întâlnim și alte forme de progres. Dacă 
păstrăm memoria pozitivă a acestor momente, peste câteva luni, când Soarele se va 
afla într-o relație pozitivă cu Axa Dragonului și va media tendința Nodurilor, vom 
vedea că bucuriile de acum se încadrează într-un mecanism mai mare și abia acela 
va putea fi reprodus pe viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite astăzi să 
depășim limite ale firescului, ale bunului simț, ale toleranței sau puterii de a 
construi. Binele de acum, chiar dacă nu este prea flexibil, este valoros. 
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Vineri, 29 mai 
Vineri 29- 5-2015  0:24    Luna(Lib) Tri (Gem) Mars 

Vineri 29- 5-2015  7:08    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 

Vineri 29- 5-2015  9:21    Luna(Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Vineri 29- 5-2015  9:56 Mercury [Gem] Squ (Pis) Neptune 

Vineri 29- 5-2015 14:09    Luna(Lib) Sex (Leo) Juno 

Vineri 29- 5-2015 15:14    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

Vineri 29- 5-2015 23:19    Luna(Lib) Squ (Can) Venus 
 

Disconfort creat de un mesaj greșit sau incomplet. Elementele personale 
sunt sedimentate. Siguranța este combătuta prin realitatea. Asocierile mai vechi 
inspiră forță, căldură. Se cere progres. Este nevoie de un rezultat calitativ. 
Calitatea vieții este schimbată doar de nesiguranță. Iluzii. Griji nefondate. 
Interpretarea eronată a unor mesaje venite din zona publică. Incitarea revoltei 
maselor prin mesaje directe. Se agresează un preț. 

 
În 29 mai lucrurile se vor simplifica. Mercur se va afla acum într-o relație 

proastă cu Neptun și măcar vom știi care sunt adversarii, ce trebuie să le spunem și 
ce sunt dispuși aceștia să ne spună nouă pentru ca lucrurile să nu intre într-un 
derapaj pentru părțile aflate în conflict. Apoi, chiar dacă nu le convine tipul de 
eveniment în care se implică măcar să fie siguri pe ceea ce au de spus și pe 
imaginea pe care o proiectează asupra comunității. Luna în seara acestei zilei de 
Balanță i se va opune lui Uranus, amplificând această nesiguranța și căutând să 
pună la îndoială argumentele zilei lor anterioare, mesajele cu care am lucrat în 
prima parte a acestei săptămâni demonstrând că baza de acum, elementul cu care 
lucrăm cel mai mult este o iluzie. Asta înseamnă că pe această relație proastă dintre 
Mercur și Neptun calitatea vieții este schimbată doar de nesiguranță. 

Pentru a merge mai departe, oamenii au nevoie de putere suplimentară, să se 
înțeleagă mai bine, să facă eforturi pentru a repara o tensiune ce vine pe calea 
dialogului, o neînțelegere de moment, să se ierte dacă și-au greșit unii altora și să 
accepte invitațiile la a studia împreună. 

Dar tensiunea și stresul îi motivează pe unii să facă tot felul de prostii, să 
lupte pentru un ideal fals și să scurteze timpul de împlinire al unor demersuri 
tocmai pentru că s-a folosit o energia agresivă. Prețul stabilit acum nu este corect 
însă este construit pentru a avantaja un anumit tip de relație, pentru a schimba 
imaginea cuiva în fața unui grup sau pentru a arăta că nu trăim momente de 
balans, nu suntem tulburați în interior, nu ne temem de faptul că succesul de acum 
nu va putea fi reprodus în viitor, ci suntem îngrijorați de faptul că partenerul de 
dialog, cel pe care vrem să-l învingem, cel căruia îi criticăm nesiguranța sau erorile, 
ar putea să ne răspundă cu aceeași monedă. Aceasta este drama zilei de 29 mai. 
Unii se vor grăbi ca din relația bună pe care Luna o realizează cu Junon și prin care 
Junon și Jupiter mediază opoziția aceasta ciudată pe care Luna o realizează cu 
Uranus, să se păcălească cu faptul că au acum puterea necesară să modifice 
calitatea evenimentelor dure, să-i schimbe pe ceilalți, să-i îndrume pe un traseu 
pozitiv sau să stabilească reguli clare, corecte, pozitive în grupul de apartenență. 
Mercur este retrograd și nu trebuie să uităm că din această relație negativă cu 
Neptun orice moment de neatenție, orice element care nu este matur, care nu s-a 
stabilizat încă ori care nu s-a format în lungi perioade de încercare, primește din jur 
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replici puternice, o opoziție teribilă și de aceea vom avea clar senzația că lucrurile 
pe care le vom câștiga au înscrise în codul lor un efort prea mare. 

Prin urmare, 29 mai este o zi în care ne grăbim să împlinim lucruri care au 
nevoie de mai mult timp pentru a se definitiva, au nevoie de alte colaborări decât 
cele pe care le gândim acum și, desigur, au nevoie de alte informații. Baza la care ne 
referim acum, ceea ce considerăm că este de neschimbat, de netăgăduit sau de 
necombătut, va primi lovituri dure, sistematice din partea comunității nu pentru că 
se urmărește punerea în aplicare a unei campanii de denigrare a individului sau a 
realizărilor sale, ci pentru că oamenii aceștia care lovesc astăzi sunt confuzi. 

Confuzia este aceea care ne spune că ne aflăm în fața unor modificări 
importante, că viața se schimbă calitativ, că lucrurile se scufundă sau că nu am 
reușit să obținem nimic importantă de-a lungul acestei săptămâni deși am avut clar 
senzația cu fiecare etapă, cu fiecare zi, cu fiecare moment că ne aflăm în fața unei 
mari bucurii. Acum prin cuadratura dintre Mercur retrograd și Neptun punem 
totul la îndoială. Valorile personale vor fi centrate, tulburările de comportament 
vor fi elogiate și prin aceste tensiuni scăpate de sub control oamenii se vor asocia și 
se vor simți puternici făcând acest lucru. Puterea aceasta, așa cum se înțelege, este 
falsă și nu poate decât să ne păcălească cu faptul că beneficiile de acum sunt mai 
durabile decât cele ale zilei anterioare. Momentul acesta ridică un mare semn de 
întrebare despre bunele intenții ale celor care se erijează în lideri de opinie și prin 
faptul că aceștia au acum mai multă putere, anumite strategii sociale se pot 
schimba, se pot răstălmăci sau opri din derulare. De aici și până la incitarea spre 
revolta maselor printr-un mesaj direct, printr-o invitație directă nu este decât un 
pas. În realitate, acest mesaj care este lansat către ceilalți tocmai pentru că este 
susținut de Mercur retrograd și întreținut de tensiunea de pe axa relațiilor prin 
opoziția Lunii cu Uranus, poate fi ușor răstălmăcit și în timp să devină o cauză 
pentru alte abuzuri. Iată cum de la o prostie de moment, de la o secundă de 
neatenție se ajunge la evenimente pe care nu ni le dorim acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite să gustăm din 
revoltă. Revolta este o stare complexă, destul de ciudată încât să ne zăpăcească atât 
de ușor și să depășim o limită autoimpusă, una a armoniei sau a bunului simț. Dar 
revolta care începe din opoziția pasivă va fi întotdeauna ușor de investigat și de 
ținut sub control. 

 
Sâmbătă, 30 mai 

Sambata 30- 5-2015 12:30    Luna(Lib) --> Scorpio 

Sambata 30- 5-2015 19:55     Sun (Gem) Con [Gem] Mercury 
 

Se stabilește un nou preț al vieții. Sensibilitatea este împărtășită celor 
puțini. Se merge pe o soluție mai veche. Înțelegere subiectivă. Informațiile pe care 
le oferim societății fac de fapt referire la propria persoană. Greșeli prin proiecții. 
Senzația că reușita personală este menținută numai printr-un conflict personal. 
Progresul personal este menținut cu mare efort. Mari deschideri ce sunt 
menținute doar de cei bine pregătiți. 

 
Conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd ne aduce în fața unor decizii 

complicate. Unii vor considera că știu despre ce se discută în jur, intervin în 
conversații care nu-i privesc, sunt ajutați să se încurce unii pe alții, primesc 
recomandări de proastă factură ori devin nervoși fără motiv și cred că în felul 
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acesta, prin densitatea ori agitația acestor decizii, sunt altfel decât ceilalți, mai 
puternici, mai eficienți. În realitate, lucrurile sunt canalizate către resentiment și  
cel care crede că este suficient să ridice totul, să redeschidă un subiect despre care 
credea că este închis, cel care reînvie un conflict stins încă din săptămânile 
anterioare, arată că este doar un vehicul al unor forțe care distrug și nu este cazul să 
se aștepte ca din fapte de genul acesta să obțină un câștig. 

Pentru că agresivitatea ne duce întotdeauna la obținerea unor rezultate pe 
termen scurt, este de la sine înțeles că un pas vor face, că un lucru, oricât de mic și 
de neînsemnat ar fi, tot vor obține și, pe baza acestuia și din cauza lui Mercur 
retrograd, vor avea impresia că sunt eficienți. De altfel, pentru că intervine și zodia 
Gemeni puternic în schemă, mulți se vor și lăuda cu acesta. Momentul de față 
primește însă susținerea Lunii din Scorpion și dorința de control, de putere, de 
exercitare a puterii prin suferință, contracție, ambiție, nervi ori printr-o indiferență 
teribilă face ca aceasta combinație (Mercur puternic, agresiv și Luna prea 
ambițioasă) să ne slăbească puterile, să ne epuizeze și să nu ne permită să ne 
ridicăm prin fapte bune. 

În egală măsură, tensiunea care vine din această schemă ne întoarce gândul 
și forța sa spre acele zone vulnerabile ale ființei pentru că spre zonele vulnerabile 
ale celorlalți erau îndreptate. Indiferent ce motiv am avea, indiferent ce dramă este 
invocată și ce pretenții avem de la viață, puterea și, desigur, ceea ce ea a construit în 
timp (statut, funcție, renume, imagine) participă la această schemă socială, susține 
acest argument îndemnându-ne să credem cu tărie că avem nevoie de susținere, 
protecție, o formă de recompensă ori să ne fie tolerate toate aceste lucruri doar 
pentru că ne credem privilegiați. 

Combinația Lună în Scorpion – Mercur retrograd în Gemeni aduce această 
înțelegere stranie care ascunde o mare tensiune internă, o incompatibilitate teribilă 
căreia nu-i este permisă încă dezvăluirea. Asta înseamnă că există un scop practic 
pentru care ne implicăm în fapte de genul acesta, există o nevoie de care, indicat ar 
fi, să ținem cont. Aceasta va deveni în timp exemplul la capitolul “Așa nu!”. Pentru 
că Mercur are un tranzit neobișnuit de lung prin acest semn, retrogradarea aceasta 
devine un element perfect justificabil în acțiunile prezente. Nu va conta în viitor 
dacă ce susținem acum va fi corect, bun sau util, însă acum avem clar sentimentul 
că ceva mai bun nu putem face. 

La modul concret, conjuncția lui Mercur retrograd cu Soarele aduce: 
impulsul care modifică o decizie, informația incompletă care este elogiată ca adevăr 
absolut, învățarea unui lucru rău doar pentru că îl preferam și prin preferința 
aceasta avem certitudinea că binele nu are o putere echivalentă, adoptarea unor 
schimburi teribile, rapide, compromițătoare ce contravin cu tot ceea ce am susținut 
până acum. Deci ceea ce se consumă, atât în sfera privată, cât și pe zonă publică, se 
prezintă ca pe un factor care sfidează o regulă, un fel de a fi, ceea ce se știe despre 
noi, ceea ce am susținut ori am promovat. Puterea concentrată se va disipa în ziua 
următoarea când Soarele și Mercur nu vor mai fi în cazimi (conjuncție la toleranță 
mai mică de jumătate de grad), însă evenimentele vor fi deja selectate pentru că 
puterea de acum nu poate fi neglijată. “Fii atent cum vorbești. Cuvintele atrag 
faptele.” ne spunea Nichita Stănescu și lucrul acesta este adaptat teribil de bine la 
vibrația acestei zile. 

Nu are rost ca, peste puțin timp, poate chiar începând cu mâine, să ne 
învinuim, plângând în pumni, că am greșit când ni s-a părut a fi cea mai bună 
alegere. Simplitatea este rezultatul unei experiențe de viață, nu rodul puținului. 
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Simplitatea nu este niciodată puțin, ci este esența care umple orice formă, orice 
structură. Nu poți fi simplu dacă ai fost gol, dacă nu ai gustat din esența care 
pătrunde totul, dacă nu ai fost măcar o dată în viață solventul care a unit oamenii, 
care i-a ajutat ori care i-a ridicat acolo unde au vrut la un moment dat să ajungă. 
Nefiind așa, impulsul ori motivul pentru care preferă anumite lucruri din jur poartă 
amprenta golului în care au crezut. Începând de mâine sau poate puțin mai târziu, 
când aburii puterii false se vor risipi, vom vedea golul pe care l-am crezut acum 
simplitate și momentul acela nu va fi tocmai plăcut. 

Prin urmare, 30 mai este o zi de reflexivitate. Motivele acțiunilor, 
orientarea către fapte de o anumită factură nu este un lucru de trecut cu vederea. 
Ne gândim acum că poate ar fi indicat să nu ne mai complacem în compromisuri și 
ar trebui să hotărâm odată pentru totdeauna pe ce traseul să mergem pentru ca și 
situația în care suntem să ne fie mai clară și să nu ne mai încurce. Va fi destul de 
complicat să putem face lucrul acesta pentru că retrogradarea lui Mercur ne arată 
că importante sunt doar cele care dor, înțeapă ori enervează. Or, până și în acest 
context, până și în situații în care tensiunea are o justificare, lucrurile stau altfel. 

Trecerea Lunii pe zodia Scorpion le vorbește oamenilor despre plăcerea de a 
ascunde, de a gândi fără a spune tot, de a simți și de a exprima opusul, de a vorbi în 
rime, în simboluri, aiurea ori în termeni ce nu sunt înțeleși ori pricepuți foarte greu 
de partenerii de dialog. Sentimentul superior este cel care va pune prea mult gaz pe 
focul aprins deja de retrogradarea lui Mercur și va face ca ziua de sâmbătă să fie 
una de zdruncin din care va ieși basma curată cel care nu preferă acțiunile de genul 
acesta și pentru care tendința în sine să fie povara pe care trebuie să o suportăm 
acum, nu, ca în cazul celorlalți, o consecință, un merit, o recompensă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia astăzi de liniște 
sau măcar de motivele de liniște. Complicațiile acestei zile vin dintr-o administrare 
greșită a valorilor personale. Desigur, nu vom putea astăzi, pentru simplu fapt că 
știm că sunt rele și, de teamă, să le evităm, să ne și protejăm de această tensiune. 
Când suntem pe punctul de a rupe firul armoniei să apelăm la ceea ce ar bruia 
argumentul rău, tensiunea. “Problema aceasta de acum nu există” ar putea fi un 
exemplu de bruiaj ori apelul la sonorități pline, înalte, la muzica de cameră, cea 
clasică, barocă ori liniștea adâncă cea care ne-ar permite să vedem aceste gânduri 
cu maximă luciditate și să le spunem: “Ați exista dacă nu aș crede că sunteți reale?”. 
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Duminica, 31 mai 
Duminica 31- 5-2015  7:27    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

Duminica 31- 5-2015 12:01  Uranus (Ari) Tri (Leo) Juno 

Duminica 31- 5-2015 16:07     Sun (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Duminica 31- 5-2015 17:36    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 

Duminica 31- 5-2015 20:28    Luna(Sco) Squ (Leo) Jupiter 
 

Noile asocieri trec acum prin primele lor crize. Elementele individuale sunt 
bune. Se risipește prin investiție și se câștigă prin împărtășire. Există prea multă 
diversitate acum când interesul personal este blocat pe nevoia unui avantaj 
personal direct și practic. Valorile spirituale sunt evaluate la fel. Elementul 
practic este pus să evalueze ce nu trebuie. Mesajele de acum au nevoie de timp 
pentru a fi înțelese. Se cere inventarierea soluțiilor pentru că pe viitor se va face 
apel la ele. Emoțiile pozitive înclină neașteptat de mult balanța destinului. 
Rezultatele sacrificiului sunt nevăzute, dar valoroase. 

 
Finalul săptămânii ne aduce în fața unor evenimente destul de complicate. 

Pe de o parte, se va împlinii un trigon dintre Uranus și Junon, iar de parte cealaltă 
se va împlinii careul perfect dintre Soare și Neptun. Dacă am avut impresia că 
tensiunile zilelor anterioare, dar cu precădere cele ale zilei de 30 mai, au fost prea 
mari, avem ocazia astăzi să ne dăm seama că nu suntem singurii care trecem prin 
așa ceva, toți oamenii sunt frământați de probleme pe care nu au dorit să le 
împărtășească și care le sugerează astăzi că dacă se orientează pe această linie, dacă 
le bagă în seamă, atunci pot obține un mare avantaj cu efort minim. 

Elementul cel mai complex al acestei zile vine din faptul că suntem 
îndemnați să facem pace pe niște demersuri tensionate, să acceptăm condițiile 
celuilalt doar pentru că acestea îl fac pe el mulțumit, liniștit sau bucuros. Cu alte 
cuvinte, în acest tratat de pace nu se ține cont de regulă, nu se urmărește 
soluționarea tuturor problemelor care au creat acest conflict, ci doar avantajarea 
unuia. Dacă luăm în considerare că aceste prietenii suspecte, aceste înțelegeri care 
fac trimitere la mari idei, la nevoi sociale, se consumă când Soarele, împreună cu 
planetele din jur, adică Marte și Mercur, accentuează relația proastă cu Neptun, 
nici nu avem cum să fim mulțumiți de condițiile pentru că valențele acestor situații 
sunt cântărite prin frustrare. Dacă am avut impresia că ceea ce am traversat de-a 
lungul săptămânii a fost suficient pentru a ne liniști și a ne bucura de această zi de 
weekend, ne-am înșelat. Ultima zi a săptămânii pare să fie una dintre cele mai 
grele, mai apăsătoare și mai încărcate, nu prin volumul mare de probleme pe care îl 
întâlnim, ci prin caracterul lor complicat, prin hotărârile decisive pe termen lung 
sau delicate ce sunt adoptate acum. Privind asupra întregii săptămâni, dar și 
judecând evenimentele care se consumă acum, vom avea impresia că lucrurile 
acestea sunt stabilite definitiv și că nimic pe viitor nu le va mai putea schimba. 

Apoi, dacă luăm în calcul faptul că Luna se află în plin tranzit prin zodia 
Scorpion, nu există nici cadru general care să ne permită ajustarea unor decizii pe 
moment, adaptarea la condițiile celuilalt. Se pare că tot ceea ce există în jur ne 
încurajează să ne împotrivim bucuriei celuilalt ca și cum aceasta este aleasă special 
pentru a stânjeni sau a pune în dificultate comunitatea. 

Privind separat de tot acest context, relația bună dintre Uranus și Junon 
poate aduce și o soluție la crizele relaționale ce a mai fost abordată anterior, dar 
care nu au avut sorți de izbândă. Reluarea unor strategii pe cale diplomatică, 
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rediscutarea condițiilor pentru independență, implementarea unui proiect ce 
vizează progresul tehnologic, rezolvarea unei crize sau avantajarea un lider care va 
trage după el tot grupul, arată că se face apel la o înțelegere practică, aceea care 
poate rezolva direct și rapid o mare problemă socială. 

Mesajele sunt însă în continuare confuze. Mercur se află în mers retrograd și 
vom fi tentați să acordăm mai multă importanță fantasmelor, obsesiilor trecutului, 
să exagerăm un anumit conflict doar pentru că acesta a fost foarte dureros în 
trecut. Nu este foarte clar dacă reeditarea acestuia ar putea să provoace aceeași 
durere în prezent, știm însă că diversitatea acum obosește și nu ne oferă ceea ce 
avem cu adevărat nevoie: susținere pentru implementarea unui proiect personal. 
De aici înțelegem că tot ceea ce înseamnă avantaj personal se folosește de o anume 
flexibilitate, de o stare de rigiditate adică se blochează pe noțiune, pe termene, pe 
strategii sau pe obiective, nu pe impactul rezultatului practic. 

Dacă în ceea ce privește sfera personală lucrurile acestea își găsesc o soluție 
prin schimb de experiență sau prin acceptare, de dragul prieteniei, gradului de 
rudenie sau de dragul respectului, pe zona publică lucrurile acestea insistă mult pe 
retrocedare. Binele sau ceea ce-i provoacă unui grup bucurie, entuziasm sau 
încântare reprezintă de fapt acele acțiuni sociale care accentuează unui alt grup 
teama de deposedare sau de separare. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne ridică anumite semne de întrebare 
referitor la bunele intenții, împăcare cu valorile trecutului sau cât de intensă este 
agresiune îndreptată împotriva unui element pe care-l consideram slab. Strategiile 
la care apelăm acum sunt destul de agresive ori marcate de o anume dezordine în 
noțiune sau chiar în implementare, ceea ce va face ca rezultatul practic să fie 
încărcat de dramă. Ceea ce se consumă în această zi nu simplifică raporturile 
sociale, ci le complică, nu rezolvă un conflict, ci îl accentuează. 

Ne aflăm astfel în fața unui element care va impresiona prin duritatea cu care 
urmărește să își atingă finalitatea. Unii vor avea impresia că au fost păcăliți de-a 
lungul vieții sau măcar în ultima perioadă referitor la anumite lucruri în care au 
crezut, susținute de partenerul de dialog, partenerul de viață sau un grup 
competitor, pentru că acum conflictele trecutului sunt reînviate, este dezgropată 
securea războiului și se pun la cale noi strategii pentru a duce la îndeplinire ceea ce 
până mai ieri activa din planul secund. 

Strategiile de viitor au, așadar, de suferit acum și dacă avem trăiri importante 
pe care nu vrem să le coordonăm după tensiunea de moment, pe care nu vrem să le 
distrugem sau să le compromitem atunci să le amânăm. Relația proastă dintre 
Soare și Neptun se va stinge mai repede decât relația bună dintre Uranus și Junon. 
Asta înseamnă că timpul este un sfetnic bun și dacă vrem ca lucrurile să nu fie 
compromise trebuie să avem răbdare. Așadar, problemele de seriozitate, de 
sinceritate sau de atenție vor face în așa fel încât acele emoții pozitive care ne 
caracterizează să încline balanța către compromisuri. Prin lucrurile acestea atât de 
complicate și atât de neobișnuite înțelegem că viața este în permanență plină de 
surprize. Nimic nu este bine în mod definitiv și nici rău în mod definitiv. Toată 
această evoluție se face prin identificarea acelui balans între bine și rău, între 
creație și distrugere, între superficialitate și profunzime. Nici bucuria victoriei nu 
poate fi prea intensă și nici dezamăgirea înfrângerii nu are de ce să se instaleze pe o 
perioadă prea mare de timp. 

Cei care lucrează cu energia ori sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală, care privesc momentele acestea cu gândul că trebuie să identifice 
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soluțiile rapide pentru a nu-și păta conștiința cu lucruri în care nu cred sau care nu-
i reprezintă, vor fi preocupați astăzi de programele negative. Aceste programe 
negative creează impresia că forțele distructive au propria lor conștiință de a 
acționa. Aceste forțe devin vii pentru că sunt întreținute de gândul individului, 
adică îl parazitează pe acesta pentru că altfel nu ar putea prin nimic să creeze, nici 
măcar conflicte, nici măcar breșe de securitate și nici măcar fragmentare pentru că 
răului nu-i este permis să creeze, creația fiind o trăsătură specifică energiilor bune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza tristețea. Orice 
argument în favoarea tristeții, orice decizie care ar putea să amplifice tristețea 
altora arată că dorim să coabităm cu o energie rea. 
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1 - 7 iunie 2015 este săptămâna seriozității, a sentimentelor împărtășite și a 
stabilirii unor noi obiective. Această săptămână este marcată de o sumedenie de 
provocări ce ne vin atât din segmentul defectelor personale, cât și din acea zonă 
socială pe care am încercat, în nenumărate rânduri, să o controlăm fără vreun 
rezultat pozitiv. Pe lângă faptul că unele evenimente lasă impresia că se rezolvă de 
la sine și nu mai trebuie să luptăm sau să luăm taurul de coarne, spre finalul ei vom 
avea parte și de câteva evenimente absolut minunate, în special cele din ziua de 
sâmbătă, 6 iunie, când totul va căpăta o expresie pozitivă, îndemnându-i pe oameni 
să cultive sentimentele frumoase, să fie curajoși și profunzi. 

Până și elementele negative, cele care vor veni spre noi în special în primele 
cinci zile, peste ceva vreme, peste câteva săptămâni sau poate ani, când nota lor 
dramatică se va șterge, vor rămâne în memoria colectivă tot ca fapte bune, ca 
exemple de curaj, de îndrăzneală sau de abnegație. Din acest interval cea mai 
importantă pentru noi, cei care urmărim să descoperim sensul vieții, sensul 
lucrurilor sau să reparăm ceea ce putem prin calitățile și puterile pe care le 
deținem, devine ziua de 6 iunie. Evenimentele acestei zile chiar dacă par ca făcând 
o notă discordantă cu ceea ce se consumă în restul săptămânii, ele sunt pregătite, 
sunt așezate într-o ordine anume pentru ca lucrurile acestea minunate, porțile 
acestea speciale să poată fi deschise. Nu doresc să anticipez nimic din ceea ce am 
inserat în spațiul fiecărei zile, însă doresc să reamintesc și în această prezentare 
generală, faptul că 6 iunie ne aduce uniformizarea valorilor. S-ar putea ca unora să 
le trezească orgolii mai vechi și să se considere marginalizați sau neluați în seamă 
pe măsura efortului pe care l-au făcut în ultima perioadă văzând că sunt puși pe 
picior de egalitate cu alții care nu au făcut nimic. Nu este important ce motiv are 
universul de face lucruri de genul acesta. La o scară mult mai mare efortul pe care  
l-am făcut poate chiar este identic cu efortul celorlalți despre care încă nu știi 
nimic. Faptul că suntem aici în această lume arată că împărtășim o karmă comună 
și la această scară universală suntem toți la același nivel. În 6 iunie mai și simțim 
lucrul acesta și nu trebuie să ne mire și nici nu trebuie să ne revolte pentru că 
lucrurile se construiesc și în felul acesta. De altfel, aceasta este o mare încercare a 
săptămânii prin care ne este testat nivelul de modestie pe care-l avem. 

Apoi, săptămâna în cauză mai conține și împlinirea fazei de Lună plină în 
ziua de 2 iunie, când Soarele din Gemeni primește o opoziție din partea Lunii din 
Săgetător. Apar, astfel, probleme de limbaj, neputința de a încadra experiențele 
vieții conform normelor prezente și această problemă a neputinței de a ne adapta 
prezentului va fi vizibilă și pe împlinirea trigonului dintre Mercur retrograd și 
Capul Dragonului. S-ar putea ca soluțiile care vin spre noi în această săptămână să 
nu mai fie de actualitate, să fie corecte, bune, absolut minunate, însă să nu aibă 
nicio legătură cu ceea ce trăim acum. În această schemă a modificărilor importante 
de vibrație se încadrează și trecerea lui Venus din zodia Rac în zodia Leu, 
eveniment ce se va consuma în seara zilei de 5 iunie, prin care se încadrează în 
această schemă a evenimentelor sociale importante, a imaginii publice sau a 
statutului, a renumelui, o problemă de familie, de cuplu, o situație marcată de 
dramă, de nemulțumire sau poate chiar de un eveniment nefericit, spre exemplu o 
despărțire. 

În ansamblul ei, săptămâna aceasta este absolut minunată pentru că nu ne 
obligă să facem ceva anume, ne arată doar care sunt frunzele uscate care plutesc în 
jurul nostru și unde vor crește cele noi care ne vor face umbră la vară. Cel mai 
frumos lucru pe care am putea să-l facem în fața acestei poezii existențiale, în fața 
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acestei metafore a vieții este să nu respingem ceea ce vedem, simțim, atingem pe 
motiv că nu seamănă cu ceea ce recunoaștem. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne permite să ne 
considerăm slabi, răi, invidioși sau superior celorlalți nici măcar prin elemente 
pozitive. Încercarea modestiei trebuie trecută în rândul priorităților acestei 
săptămâni. Un om care, prin modestia sa, nu uită cine este, nu își anulează 
calitățile, dar nici nu pretinde nimic celorlalți doar pentru că le-a dăruit lor tot ce 
deținea, va avea o săptămână absolut minunată prin care multe din dezideratele 
vieții personale se pot împlini în chip miraculos. 

 
Luni, 1 iunie 

Luni  1- 6-2015  1:57    Luna(Sco) Squ (Leo) Juno 

Luni  1- 6-2015  3:59    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Luni  1- 6-2015  5:23    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 

Luni  1- 6-2015 13:56    Luna(Sco) Tri (Can) Venus 

Luni  1- 6-2015 21:37    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Luni  1- 6-2015 23:20    Luna(Sag) Con [Sag] Saturn 
 

Valorile personale sunt judecate prin dezamăgire. Victoria este de fapt o 
altă formă de constrângere. Se fac proiecții. Spirit critic. Acuzații nefondate. Cel 
care este mulțumit a depășit de mult timp bariera unor prejudecăți. Se menține 
dorința de progres. Se revine asupra unei hotărâri mai vechi. Dorință de a face o 
alianță cu dușmanul. 

 
Luna se află acum pe ultimul segment al tranzitului său prin zodia Scorpion 

urmând ca în această zi să se împrietenească cu planetele din zodiile Pești și Rac, să 
atingă un sextil perfect cu Luna neagră și un careu cu Junon. Ecuația astrală a 
momentului ne vorbește despre valori personale și despre modul cum sunt acestea 
judecate pe baza unor dezamăgiri mai vechi. Se urmărește, astfel, o victorie însă nu 
vom știi s-o apreciem și doar să o prezentăm cât mai clar cu putință față de 
comunitate. 

Știm că de fiecare dată când dezamăgirea a fost mult mai importantă decât 
optimismul sau încrederea în sine lucrurile s-au contractat, iar mesajele lansate din 
această zonă au creat mari confuzii. Spiritul critic de acum, atât prin relația bună a 
Lunii cu Luna neagră, dar și prin faptul că se parcurge un segment important al 
zodiei Scorpion, ceea ce va plasa Luna în după-amiaza acestei zile în fereastra 
conjuncție cu Saturn, aspect ce se va consuma când Luna a trecut deja în Săgetător, 
accentuează această selecție negativă a valorilor și ne îndeamnă să privim lucrurile, 
poate chiar viitorul, prin hotărâri mai vechi. Deciziile mai vechi nu fac trimitere 
foarte departe în timp, ci doar spre mijlocul lunii anterioare, spre care ne îndreaptă 
atenția tot ceea ce ține de structura afectivă, proiecte de viitor sau perspectiva unor 
demersuri care nu au ajuns încă la finalitate. Nu este un lucru obișnuit ca o 
perspectivă, deci o suită de evenimente care se adresează unor episoade ce nu s-au 
consumat încă, să facă trimitere la trecut. Știm însă că schema de repartiție a 
anului 2015 urmărește cu precădere explorarea elementelor ascunse cu scopul de a 
fi divulgate, demascate sau deconspirate. Tocmai de aceea, multe din evenimentele 
acestui an nu ne păcălesc cu perspectiva lor, ci ne îndeamnă să ne uităm prea mult 
în urmă, nu ne lasă să ne desprindem de dorința de a da o replică, de a ne răzbuna 
ori de a ne alia cu un dușman teribil. Lucrul acesta neobișnuit care se va consuma 
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chiar în prima zi a acestei săptămâni și a lunii iunie ne vorbește despre o plată pe 
care trebuie s-o facem pentru a ne încadra în normalitate. Cine nu are rezerve, cine 
nu are încredere în sine, se va lăsa în voia acestor evenimente, în voia acestor 
întâmplări ciudate și la aceste persoane va fi mult mai vizibilă decât la altele 
păcăleala că privesc în viitor, că se uită înainte în timp ce vorbesc doar despre ceea 
ce s-a consumat în luna anterioară, doar despre ideile pe care le-au lansat atunci și 
despre obiectivele pe care și le-au creionat în perioada aceea. 

Este posibil ca mâine, pe 2 iunie, când se va împlinii Luna plina, anumite 
lucruri să fie ascunse mai ușor, pentru că Luna, fiind deja în zodia Săgetător, va 
avea asupra oamenilor un impact teribil, arătându-le nu doar că este important să-
și ascundă defectele personale de ei înșiși și de ceilalți, dar îi va și învăța cum să 
facă lucrul acesta. Din această cauză, mulți vor trăi începutul săptămânii cu 
sentimentul că așteaptă să se întâmple ceva important și nu mai au răbdare. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii și, implicit, prima zi a lunii iunie ne 
vorbește despre valorile în care credem, despre acele instrumente care primesc din 
partea noastră titulatura generală de “elemente demne de încredere”. Prin atracția 
față de acele lucruri ne arătăm serioși și numai față de ele împărtășim un sentiment 
de stabilitate. Elementele noi din această zi ne păcălesc, ele nu reușesc să iasă în 
evidență decât prin promovarea unor acuzații nefondate, prin încurajarea spiritului 
critic gratuit sau prin zdruncinarea încrederii în sine a partenerilor de dialog pe 
motiv că aceștia nu și-au depășit încă statutul, nu sunt la nivelul pe care îl declară și 
trebuie deconspirați. Multe din evenimentele care se vor consuma în această zi și, 
implicit, în această săptămână se bazează mult pe deconspirare. Însăși ideea 
stabilirii unor noi obiective arată că mesajul pe care-l lansăm acum, ceea ce spunem 
că nu este clar și util să fie de fapt o minciună. Avem nevoie de noi obiective pentru 
că stabilitatea și caracterul pozitiv ale acestora nu sunt așa cum par la prima 
vedere. 

Maniera în care se va încerca evadarea din spațiul intim va crea mari 
probleme în societate pentru că se face trimitere la un fond, la o achiziție 
importantă, la relații, la promisiuni pe care cei slabi le-au făcut celor puternici sau 
la anumite declarații ori jurăminte care transformă un om slab într-un om foarte 
puternic doar pentru că are o colecție de promisiuni făcute de alții la beție sau la 
mare slăbiciune. 

Momentul acesta de debut al săptămânii face trimitere la episoade mai puțin 
corecte sau tendențioase ce s-au consumat la mijlocul lunii anterioare. Prin aceste 
argumente care ne vin din trecut și pe care le prezentăm ca fiind obiective de viitor, 
de perspectivă, strategii pe baza cărora centrele de putere în continuare se vor 
reconfigurare ori societatea se va reașeza, de fapt se face o alianță cu dușmanul ori 
se merge mai departe pe genul acesta de asociere, dacă i-a fost construită deja. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că echidistanța 
înseamnă cunoașterea extremelor, deci aprecierea acestor extreme pentru rolul pe 
care-l au și anume acela de a ne spune unde să ne plasăm în timp și spațiu. Fără 
extreme, fără înțelegerea lor plutim în derivă, în căutarea unor valori pe care nu le 
vom recunoaște în cazul în care le întâlnim. A ne situa la mijloc, la distanțe egale de 
cele două extreme înseamnă a înțelege rolul acestora și a nu acuza adepții acestor 
valori. Deci ar trebui să ne petrecem ziua preocupându-ne de ceea ce putem să 
facem mai bine și mai puțin de ceea ce nu sunt în stare ceilalți să facă. 
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Marți, 2 iunie 
Marti  2- 6-2015 10:14    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Marti  2- 6-2015 11:23    Luna(Sag) Opp [Gem] Mercury 

Marti  2- 6-2015 15:33    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

Marti  2- 6-2015 19:16     Sun (Gem) Opp (Sag) Luna(Full Moon) 
 

Probleme de limbaj. Rigiditate în proiecte pe termen lung. Cuvintele sunt 
folosite greșit. Sunt încurcate sensurile. Drumurile devin elemente sensibile. 
Persoanele în vârstă dezamăgesc. Experiența de viață nu este apreciată. 
Neseriozitate. Superficialitatea este ascunsă printr-o atitudine agresivă. Nevoie 
de spații întinse, de mișcare. Consum pentru a satisface un moft. 

 
Luna plină din Gemeni, cea care se împlinește în ziua de 2 iunie, este foarte 

agresivă. De aici înțelegem că seriozitatea, împărtășirea sentimentelor sau nevoia 
de a stabili noi obiective, folosesc o energia agresivă, dură, una care cere 
recunoaștere imediată, care nu tolerează opoziția și nu acceptă competiția de niciun 
fel. Asta se întâmplă pentru că Mercur, aflat de ceva vreme în mers retrograd, și 
Marte direct în zodia Gemeni pun o mare presiune pe Soarele din Gemeni și 
conferă fazei de Lună plină, cea care se bazează pe zodia prin care trece Soarele, o 
putere ciudată, încurcând drumurile, aducând o mare dezamăgire și răstălmăcind 
sensurile adevărate ale celor câtorva informații utile pe care am reușit să le păstrăm 
în forul personal din ceea ce ni s-a întâmplat în ziua anterioară. 

Cu alte cuvinte, pe această Lună plină vorbim de o desconsiderare a unor 
experiențe de viață, risipă, pierderea unui statut sau adoptarea unei minciuni doar 
cu scopul de a menține o poziție socială pe care evenimentele din ultimele 
săptămâni le-au șubrezit. Minciuna de acum vine însă într-o haină nouă, de la 
persoane care au credibilitate ori prin intermediul unor experiențe de viață pe care 
le recunoaștem ușor, pentru că ne sunt accesibile în minte ori au fost marcante și 
nu le putem uita. 

Nevoia de acum devine importantă în preferințele individului însă acesta nu 
va reuși să umple un gol, nu va reuși să obțină ceea ce caută, deci spațiul acela spre 
care ne extindem rămâne steril, lipsit de un rost. Acest lucru se explică din punct de 
vedere astral prin faptul că Axa Dragonului mediază prin cele două extremități ale 
sale faza de Luna plină, dar și opozițiile care se construiesc între planetele din 
Săgetător și cele din Gemeni. Este greu de crezut că se poate vorbi despre 
atașament pe o conjunctură dominată de astre din zodia Gemeni. Acest semn este 
prin excelență unul al detașării, al indiferenței, al desprinderii, al ușurinței de a lăsa 
în urmă sau de a iubi incompatibilitatea tocmai pentru că aceasta nu pune în 
dificultate mobilitatea specifică. Regretul este cel care ne spune că un om nu are 
resursele necesare și că, de fapt, obiectivele sale de viitor, atracția către mari spații 
sau spiritul de contradicție mult prea acid sau caustic din această zi nu reprezintă 
altceva decât o formă disimulată de zăpăceală, o atitudine agresivă prin care un 
individ dorește să obțină un avantaj imediat dintr-o confruntare cu grupul său ori 
cu alte grupuri concurente. 

Pasul următor în acest demers complicat vine prin suprimarea spiritului de 
contradicție, prin trezirea în sufletul partenerului de dialog a unei frici teribile pe 
motiv că nu a înțeles nimic din asocierile mai vechi, nu a înțeles nimic din 
evenimentele marcante ale trecutului său și, în consecință, ar fi cazul să lase viitorul 
pe mâinile altora. Iată cum o Lună plină care ar trebui să-i ajute pe oameni să-și 
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îmbogățească informațiile și să guste din mobilitate, îi îndeamnă să fie neserioși și 
să se dezamăgească unii pe alții. Lucrurile acestea s-ar putea să fie trecute cu 
vederea dacă nu sunt așezate la baza comportamentului, dacă nu se trece la acțiune 
pe baza a ceea ce se discută sau se stabilește acum. Dacă lucrurile acestea negative, 
tendențioase sau incomplete sunt privite cu un mare semn de întrebare atunci 
conjuncturile următoare, chiar începând cu după-amiaza zilei de vineri, 5 iunie, 
când Venus va intra în zodia Leu, vor putea fi reparate și tensiunile programate 
pentru această săptămână să fie depășite cu fruntea sus, cu demnitate. Nu putem 
vorbi însă de demnitate în această săptămână doar pentru că anumite conjuncturi 
ne vorbesc despre seriozitate. Dacă am avea așa ceva sau dacă nu ar fi nevoie să o 
suplimentăm atunci atenția se va îndrepta spre altceva. În această săptămână și 
implicit pe această Lună plină căutăm să ne completăm ceea ce ne lipsește, deci în 
mare nu ne prisosesc, ci avem nevoie de seriozitate, profunzime în sentimente, 
obiective sănătoase pentru viitor. 

Prin urmare, 2 iunie ne aduce în fața unor probleme personale ce sunt 
mult mai profunde decât par la prima vedere. De aici ar trebui să înțelegem că nu 
doar facem un simplu compromis în fața unor probleme sociale, ci aducem la 
lumină o problemă de conștiință, o tulburare de gândire sau un zdruncin intern pe 
care nu am reușit să-l rezolvăm anterior nici când am fost îndemnați în mod special 
să facem acest lucru, spre exemplu în mijlocul lunii martie. De aici înțelegem că, pe 
această Lună plină, experiențele de viață nu sunt apreciate și oamenii vor părea 
neserioși sau superficiali pe cât de agresivi se dovedesc a fi. Este adevărat, chiar 
dacă unele merg de la sine, lucrurile acestea nu sunt în favoarea individului. Se va 
menține dorința de progres, vor fi promovate în continuare acele instrumente sau 
mijloace de exprimare ori acele tehnici care reduc tensiunea personală, stresul, dar 
asta nu înseamnă o stimă de sine sănătoasă. La fel de adevărat este că nu se obține 
niciun rezultat astăzi lucrând asupra acestora, ci doar se satisface un moft și asta un 
cu mare consum din fondul propriu. 

Este de la sine înțeles că nu puțini vor fi aceia care se vor simți încurajați de 
toată această promiscuitate și vor înota ca peștele în apele proprii, considerând că 
acest exces energetic, această forță suplimentară nu reprezintă un compromis, ci o 
avansare. Mincinosul, când este ascultat, când îi este recunoscut un merit, când 
este promovat sau îndemnat să reprezinte un grup, se simte avantajat. El nu va bate 
în retragere din a minții și mai mult, la o scară și mai mare, din a se extinde către 
mari spații, din a se mișca în mare viteză prin mințile celor care îl ascultă, 
simțindu-se cu adevărat avansat, promovat sau evidențiat. Unii s-ar putea să fie 
jigniți de lucrurile care sunt spuse la adresa lor, de informațiile pe care acești 
mincinoși încurajați acum ar putea să le spună la adresa grupului de apartenență, 
poporului sau la adresa rasei umane în ansamblu. Cine acordă credibilitate 
mesajului, cine consideră că aceste ființe penibile au muncit pentru informația pe 
care o transferă se înșală. Mincinosul, pe lângă această trăsătură "remarcabilă" pe 
care o deține, mai are o calitate: fură foarte ușor.  

Cu alte cuvinte, 2 iunie este o zi de minciună, una în care drumurile devin 
elemente vulnerabile, foarte sensibile tocmai pentru că termenii, noțiunile sau 
cuvintele sunt folosite în mod greșit. Există și minciuni nevinovate, și acestea vor fi 
supradimensionate în această zi. Spre exemplu, nu dorim să spunem celorlalți că 
am primit un diagnostic dur, avem un motiv de supărare sau suntem în căutarea 
unei informații. Preocupându-ne astfel de ascunderea acestui tip de adevăr arătăm, 
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în egală măsură, o preocupare față de minciună. Stă doar în puterea noastră dacă 
vom dori să transformăm această simplă modulare într-o informație toxică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de faptele 
bune. Dacă ne extindem către mari spații, dacă în mișcarea intensă pe care o 
resimțim astăzi punem și bunătate, dragoste sau respect față de oameni atunci 
devenim ființe de lumină, cele care însămânțează noul pământ cu noile gânduri, cu 
noile puteri. 

 
Miercuri, 3 iunie 

Miercuri  3- 6-2015  1:29    Luna(Sag) Opp (Gem) Mars 

Miercuri  3- 6-2015  4:29    Luna(Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Miercuri  3- 6-2015  8:55    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 

Miercuri  3- 6-2015 10:27    Luna(Sag) Tri (Leo) Juno 

Miercuri  3- 6-2015 11:28    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Miercuri  3- 6-2015 12:25    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri  3- 6-2015 20:39 Mercury [Gem] Tri [Lib] North Node 
 

Seriozitate. Adversarul își capătă din nou statutul pe care îl avea. Ieșim în 
evidență prin creativitate, originalitate, inspirație. Intuiția funcționează foarte 
bine. Sunt rezolvate multe probleme prin dialog. Tendința de a alege vizează 
ființa în ansamblul său. Obsesia reparării trecutului. Greșește din prea mult 
atașament. Precipitare în fața noutății. 

 
Retrogradarea lui Mercur pune în dificultate buna înțelegere a mersului 

lucrurilor din această săptămână. Cu alte cuvinte, în loc să privim cu seriozitate 
spre împlinirea demersurilor personale, ne accentuăm o stare proastă sau ne 
adâncim în acele sentimente pe care ar trebui să le transformăm în altceva. Vorbim 
aici despre libertate de expresie sau despre lucruri foarte importante pe care le 
vedem mici și, în consecință, să ajungem la exagerarea lucrurilor ce sunt cu 
adevărat mici, având la bază obsesia trecutului sau un mecanism mai vechi pe care 
nici la momentul acela nu l-am folosit cum trebuie. Deși Mercur se află în tranzit 
prin domiciliu, prin zodia Gemeni, și ar trebui ca totul să fie mult mai flexibil și mai 
rapid în deplasare, faptul că ideile la care face acum apel se referă cu precădere la 
greșeli ale trecutului ne îndeamnă să vorbim aici despre atașament sau despre o 
greutate a deciziilor care va duce în mod inevitabil la acțiunile lente, la precipitare 
sau la repetarea unor griji. 

De fiecare dată când Mercur se află în mers retrograd vrem să modificăm 
principiile comunicării. Ni se pare că motivul pe care-l folosim este cel mai 
important, argumentul la care facem apel și mesajul ce trebuie recepționat au 
nevoie de o atenție sporită și, în loc să ne dezvoltăm viziunea de ansamblu și să ne 
bucurăm de această flexibilitate a ideilor, de această mobilitate prin intermediul 
căreia să trecem rapid de la o stare la alta, de la o atitudine la alta fără consecințe 
negative, ajungem să nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. De această dată, 
însă, nu este vorba despre exagerarea simțului detaliului, ci despre o altă formă de 
exagerare. 

Dacă ar fi să facem abstracție de deplasarea lui Mercur, adică de mersul 
retrograd al acestei planete, atunci am considera că evenimentele pe care le 
parcurgem sunt o invitație la a ne pune în valoare. Dar, pentru că nu se poate face 
abstracție de această calitate, ceea ce credem că ne evidențiază îi pune de fapt în 
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valoare pe ceilalți și pe noi în dificultate. Cam aceasta este schema generală pe care 
o folosește Mercur retrograd acum în relația sa cu Axa Dragonului și prin 
intermediul acestei scheme, mulți, pentru că îi văd pe ceilalți fericiți, au impresia că 
brusc au devenit utili. Pe Mercur retrograd oameni sunt puțin cam egoiști și, în 
contextul acesta, mulțumirea celui care este avantajat nu se bazează pe calitatea 
ajutorului, ci pe cea a avantajului, a succesului. A considera că suntem eficienți, că 
ni s-a dat o a doua șansă și am fructificat-o, doar pentru că beneficiarii sunt 
încântați de victorie, reprezintă una din marile probleme de înțelegere specifice 
intervalului de retrogradarea a lui Mercur, una din deficiențele perioadei. Totuși, 
este mai bine să acționăm, decât să nu facem nimic. Acum diferența dintre o 
acțiunea eronată continuă și o greșeală nevinovată este dată de atitudinea 
beneficiarului. Egoism fără lăcomie nu prea s-a văzut, deci va cere mai mult, va 
pretinde mai mult, va invoca tot felul de motive, va dramatiza, va șantaja emoțional 
pentru a face victoria cât mai spectaculoasă. Cunoscându-ne intențiile, dacă această 
situație nu este ceea ce căutăm, atunci putem face un pas înapoi.  

Dar retrogradarea lui Mercur ne oferă și posibilitatea de a găsi acum soluții la 
probleme ample, de destin, legate de existența individuală sau de existența de grup. 
Prin această retrogradare a planetei Mercur medierea se face cu Coada Dragonului 
și avem acum șansa să primim răspunsuri corecte. Din nefericire, aceste răspunsuri 
corecte nu au nicio legătură cu problemele prezentului. Dacă am fi fost să primim 
aceste răspunsuri cu mult timp în urmă, atunci când evenimentele ce ne sunt 
clarificate acum s-au consumat, ar fi fost foarte bine. Acum este tardiv să credem că 
soluția va fi acceptată. Practic, problema pentru care s-a găsit acum soluția nu 
există în prezent, există numai în trecut, în amintire și cine va dori să o aducă în 
prezent ori să o proiecteze în viitor își va complica inutil existența. 

Prin urmare, momentul acesta în care Mercur se va afla într-o relație bună 
cu Axa Dragonului ne vorbește despre intuiție, despre rezolvarea unor probleme pe 
calea dialogului, despre identificarea situațiilor în care ne precipităm ori greșim din 
prea mult atașament, însă va face referire cu precădere la probleme ce nu mai sunt 
de actualitate. Dacă reușim să le lăsăm în urmă, dacă reușim să ne călcăm pe suflet 
și să nu mai fim atât de mândri cu soluțiile pe care le găsim acum, pentru că ele nu 
sunt de actualitate, reușim să descoperim acea creativitate ce ne va fi foarte utilă în 
viitor. Pe lângă această creativitate vom găsi și originalitate și, prin folosirea lor, se 
va modifica statutul, devenind atrași către o altă formă de evidență, către o altă 
modalitate de a arhiva informațiile sau de a le valorifica ce depind atât de mult de 
trecut. 

Din nefericire, o mare parte a zilei de 3 iunie Luna se va afla în opoziție cu 
Marte și în relații proaste cu Luna neagră și Chiron. Problemele acestea de conduită 
generează brusc un comportament oscilant și de aici până la precipitare nu este 
decât un pas. Înțelegem de aici că momentul acesta ne va atrage atenția mai mult 
prin tensiune decât prin posibilitatea de a o depăși. Totuși, nu suntem compromiși 
întru totul de această dezordine. Nu trebuie decât să ne folosim fondul 
informațional, starea sufletească, emoțiile pentru a fi serioși în ceea ce facem și a 
nu mai căuta cai morți să le luăm potcoavele. Lucrurile complicate, cele care se 
ramifică prea mult și care șochează prin faptul că resping elementele de legătură, 
nu ne permit să urmărim problema, ființa sau situația în ansamblu. Puterea acestei 
zile vine din unitate, nu din dezbinare. Asta înseamnă că dacă răspunsurile pe care 
le primim, oricât de corecte sau adevărate sunt, nu ne duc spre unitate, atunci ele 
nu ne folosesc. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să fim astăzi 
practici. Atașamentul de adevăruri ce nu mai sunt de actualitate, nu pentru că sunt 
vechi, ci pentru că problema la care se referă nu mai există în prezent, ne duce pe 
un drum greșit. 

 
Joi, 4 iunie 

Joi  4- 6-2015  3:48    Luna(Sag) --> Capricorn 

Joi  4- 6-2015 15:40    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Joi  4- 6-2015 21:02    Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Destăinuire. Neîncrederea este judecată. Se vrea mai mult de la viață. 
Valorile celorlalți sunt cântărite fără a lua în calcul greșelile. Mânia este 
sublimată. Grupurile mari se arată prietene față de grupurile mici. Liniștea vine 
acolo unde sunt urmărite doar împlinirile destinului. Tristețea vine acolo unde 
timpul este un dușman. 

 
Dintre evenimentele ce vor veni spre noi de-a lungul acestei săptămâni, cele 

rezervate zilei de 4 iunie ne lasă cel mai clar impresia că suntem serioși și 
sentimentele pe care le deținem sunt solide, stabile și pot fi adoptate de cei din jur. 
Dar pe cât de încrezători vom fi în lucrurile de genul acesta pe atât de mult ne vom 
înșela. Luna se va afla acum în prima sa zi de tranzit prin zodia Capricorn și suntem 
puși în fața unei judecăți pe care ne-o aplicăm nouă înșine, pentru că ne simțim 
nedreptățiți în fața unui episod ce s-a consumat în primele trei zile ale acestei 
săptămâni. 

Apoi, de partea cealaltă, relația de careu dintre Lună și Axa Dragonului ar 
trebui acum să ne simplifice lucrurile, însă ele se vor amplifica sub impulsurile 
limitate, egoiste, prin acele tendințe lipsite de onestitate sau care i-au convins pe 
oameni în săptămânile anterioare că acolo unde au acționat prin agresivitate acolo 
au avut parte de victoria cea mai mare. Forța aceasta, puterea aceasta susținută 
agresiv, cea care face casă bună și cu agitația de acum, este, de altfel, o dovadă de 
inflexibilitate sau de înțelegeri eronate pe care dorim să le impunem celorlalți. 

4 iunie este o zi încărcată de tristețe, sentiment care ne va convinge că numai 
în felul acesta reușim să atragem atenția celor din jur. Suntem, așadar, siguri că 
respectul în relațiile profesionale așa se câștigă, iar acestea se vor și accentua 
printr-un sentiment de constrângere, printr-o conduită ce devine ciudată pentru că 
nu ține cont de lucrurile bune ce au veniți spre noi în primele trei zile, însă ține cont 
de cele din săptămânile anterioare. Cei care sunt bine intenționați vor vedea cât de 
ciudată este această situație.  

Pentru că Luna se află acum într-o zodie care diminuează expresia sa 
pozitivă, ca și cum se află printre energii nespecifice, acelea pe care nu le poate 
controla ori care nu pot să o pună în valoare, ducând la o diminuare a unor puteri 
pozitive, pentru acești oameni corecți ziua de 4 iunie nu va fi reprezentativă la 
capitolul încredere în sine, ci-i va speria prin diminuare, prin contactul cu mesaje 
ce vizează neîmplinirea unor deziderate ale destinului sau prin apropierea 
neobișnuit de mult de risc, cu toate că Luna, aflată într-un semn cardinal 
(Capricornul), ar trebui să aducă gust pentru ambiție, inițiativă, putere și dorință 
de acțiune bruscă, fulgerătoare. Dacă din punct de vedere social lucrurile acestea 
nu ni se vor părea ieșite din comun, din punct de vedere medical, atunci când 
acestea se transformă în simptome, ne vorbesc despre activarea acumulărilor de pe 
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ficat, despre anumite tulburări metabolice, adică se va lucra pe structurile 
energetice ce țin de supraviețuire cele care au devenit prea dense pe motiv că 
bucuria, plăcerile ne-au făcut numai greutăți. Nu ne referim aici la ce simte un 
individ atunci când este umilit, marginalizat sau când este otrăvit cu emoții 
negative, ci ne referim la ceea ce individul își face lui însuși. În 4 iunie ne întâlnim 
cu răspunsul la aceste forțe ce au activat în săptămânile anterioare prin duritate. 
Primul semn că ne aflăm pe această frecvență simptomatică este durerea ce poate 
deveni neobișnuită, vie, cea care se plimbă liberă prin tot corpul, durerea 
sufletească ce nu trece cu nimic, nici măcar cu o îmbrățișare. Dacă dorim să trecem 
peste acest neajuns, 4 iunie ne sugerează să mergem direct la cauză.  

Prin urmare, 4 iunie ar trebui să fie o zi liniștită, să ne ajute să înțelegem 
lucrurile lipsite de importanță, cauzele lor și modul cum acestea sunt promovate. 
Cu cât ne adâncim mai mult în această percepție, cu atât ne va fi mai clar că răul ni-
l facem singuri. Astfel, 4 iulie este o zi de conștientizare, de înțelegere și acceptare a 
ceea ce este personal. Prin evaluarea acestui element personal mulți se vor trezi că 
se judecă prea mult, că sunt agresivi la adresa lor ori că își cer mai mult decât pot 
oferi. Prin aceste atitudini se poate interveni asupra stabilității grupului de 
apartenență oferind modele greșite bazate pe minciuni, critici gratuite, stări 
depresive sau chiar agresivitate. 

Pentru că Luna se află în exil, toate aceste elemente cu care lucrăm astăzi 
(pentru că acesta este rostul pentru care ne sunt aduse înainte) vin pentru a 
înțelege, pentru a ne învăța să acceptăm sau, mai mult, pentru a vedea că o simplă 
atitudine negativă care iese în evidență în grupul de apartenență nu este o reacție 
de moment, ci o trăsătură de caracter și nu poate fi trecută cu vederea, nu poate fi 
considerată o banalitate. Adică individul nu preferă să acționeze printr-un bine, 
comun, ci dorește să iasă în evidență prin ceva personal, printr-un rău, care este de 
altfel și un element specific. Prin intermediul acestei atitudini liniștea se distruge 
fără ca individul să observe lucrul acesta, el considerând că are inițiativă, că este un 
luptător, că nu se lasă dat la o parte, că este înzestrat prin naștere cu suficient de 
multă ambiție încât să reușească în viață. 

Dacă în mod obișnuit aceste trăsături pot fi încadrate și în segmentul binelui, 
astăzi, pentru că Luna se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, deci 
răscolește elemente negative de destin, distrugerea liniștii nu poate fi un fapt 
întâmplător și nici consecința unor greșeli. Elementele acestea sunt piese de schelet 
într-o structură ce are nevoie de reconfigurare. Dacă nu schimbăm această 
structură atunci repetarea greșelilor ne poate duce pe o pantă descendentă, acolo 
unde nu am vrut să ajungem și pentru evitarea cărora am construit o parte din 
elementele negative de caracter vizibile acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a răspunde cu bine la o faptă 
rea. Doar binele făcut în modul acesta poate înclina balanța și poate duce la 
evitarea unui sfârșit tragic. 
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Vineri, 5 iunie 
Vineri  5- 6-2015  6:05    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

Vineri  5- 6-2015 13:51    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 

Vineri  5- 6-2015 16:36    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Vineri  5- 6-2015 17:10    Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 

Vineri  5- 6-2015 18:33   Venus (Can) --> Leo 
 

Revigorare. Încredere în sine. Respingerea unor demersuri noi. O dramă 
din familie este judecată prea aspru. Se apreciază ca viața se schimbă în bine 
numai prin apreciere sau desprindere. Segmentarea este privită ca o soluție. 
Puterea are nevoie să fie apreciată. Vorbele nu sunt cântărite. Pendulare între 
două extreme. 

 
Cea mai mare parte din zi Venus se va afla pe ultimul grad al zodiei Rac 

îndemnându-i pe oameni să se gândească la faptul că poate a sosit momentul să-și 
facă singuri dreptate. Dreptatea pe care și-o fac singuri acum se bazează mult pe 
atitudinile antisociale afișate în ziua anterioară. Nu degeaba Luna se va afla acum 
în conjuncție cu Pluton și în careu cu Uranus. Vorbim aici despre o dramă 
relațională sau despre o situație care se poate transforma în drama familiei prin 
subiectivism sau sedimentare subiectivă. Dacă mai luăm în calcul și faptul că Luna 
prin relațiile bune pe care le împlinește cu Luna neagră și Chiron aceasta atitudine 
revendicativă, această hotărâre bruscă, din care se înțelege că a sosit momentul să 
punem piciorul în prag, să strigăm foarte tare, să-i așezăm pe toți în ordinea pe care 
dorim, este cel mai la îndemână instrument prin care putem combate o acțiune 
tendențioasă ce vine din exterior. Cu alte cuvinte, combatem un rău cu un alt rău și 
ne simțim bine făcând lucrul acesta. 

Ceea ce este foarte interesant din ecuația astrală aferentă zilei de 5 iunie vine 
din faptul că această dorință de răzbunare se realizează pe final de tranzit a lui 
Venus prin zodia Rac, deci ne aduce evenimente ce nu au perspectivă, ci doar se 
finalizează, închid cercul unor demersuri care descriu ultimele aproximativ patru 
săptămâni. De altfel, nu descriu în ansamblu toată această situație, ci le vorbesc 
oamenilor despre echilibrul emoțional ori despre cum au reușit să și-l păstreze. S-
ar putea ca unii să fie atât de revoltați pe absența iubirii, pe absența prietenilor sau 
pe absența stabilității încât să uite că acestea nu doar le-au lipsit în ultimele 
săptămâni, ci toată viața. Dacă nu ar fi atât de porniți împotriva celor slabi, dacă și-
ar cântări mai bine vorbele atunci tentația de a combate un rău cu un alt rău ar 
trece în planul secund și, la vedere, ar avea parte de o revigorare substanțială. 

 Ceea ce este interesant din ecuația astrală aferentă acestei zile va veni spre 
noi prin secret. Secretul, cu Venus în Rac, are însă conotații dramatice. Oamenii nu 
ascund pentru că nu pot explica sau cei din preajmă nu au ajuns încă la nivelul la 
care ar putea să înțeleagă în mod corect sau frumos informația ce este ocultată, ci 
sunt pedepsiți și nu li se permite accesul la lucruri de genul acesta. Asta nu se 
întâmplă pe toată perioada tranzitului lui Venus prin zodia Rac, ci doar pe ultimul 
grad, acela care adună o multitudine de defecte pe care oamenii nu reușesc să le 
înțeleagă în mod corect. 

Prin ceea ce ni se întâmplă astăzi, în special până când Venus trece în zodia 
Leu, are un argument teribil de convingător, foarte clar și concentrat însă nu mai 
este de actualitate, la fel ca alte elemente cu care vom lucra de-a lungul acestei 
săptămâni. Războiul nu mai este la moda, vorbele spuse pe un anumit ton, 
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revendicările dure, aprige nu mai satisfac anumite pretenții, deci este important să 
ne orientăm către altceva. 

Trecerea lui Venus pe zodia Leu aduce o schimbare de atitudine. Ne simțim 
puternici prin sentiment, nu prin secret, încurajați de anturaj, nu puși în dificultate 
de ceea ce se află acolo. De aici și tendința de a situa această zi între două extreme. 
Trecerea lui Venus în zodia Leu nu are însă doar conotații afective. Leul este un 
semn de putere și acum, prin Venus, ne sunt trezite sentimente intense, ambiții 
foarte mari ce ar putea să-i facă pe unii să recurgă la gesturi categorice. Prin aceste 
gesturi îi pot răni neintenționat pe cei dragi. 

Raportând trecerea planetei Venus în zodia Leu la ecuația sintetică aplicată 
acestei săptămâni se constată că finalul zilei de 5 iunie ne aduce un progres prin 
sentimente împărtășite sau prin bucuria de a visa. Prin visul zilei de 5 iunie reușim 
să stabilim noi obiective și prin acestea să facem un pas important pentru această 
perioadă. S-ar putea ca acest pas să nu fie prea valoros pentru ceea ce avem de 
făcut în acest an, dar este însă important pentru momentul acesta. 

Prin urmare, 5 iunie este o zi de revigorare. Prin ceea ce va veni spre noi în 
această zi vom căuta adevărul doar că s-ar putea ca acest adevăr să doară ori să ne 
vorbească mai mult despre despărțiri, despre drame, despre inflexibilitate sau 
despre ceea ce disprețuim la ceilalți. Aici putem include și o anume educație 
primită din familie în a menține o atitudine nefirească, aspră sau dură față de 
oamenii pe care nu-i înțelegem. În felul acesta, 5 iunie devine o zi de contrast. Pe de 
o parte, vedem foarte clar care sunt lucrurile pe care ar trebui să le revizuim ori să 
le lăsăm în urmă, iar, de partea cealaltă, avem posibilitatea de a simți altfel, de a 
trăi frumos, simplu, curat și folositor. Din nou, nu este un lucru obișnuit ca planeta 
Venus, trecând în zodia Leu, să aducă această invitație către simplitate. În Leu 
Venus este atrasă de abundență, lux, opulență. Din tot acest tranzit care va dura 
pana pe 19 iulie, ziua de 5 iunie face excepție. Acum ea se va comporta altfel. 

Primul indiciu că ne aflăm pe drumul cel bun vine din faptul că descoperim 
în jur o persoană care apreciază puterea pe care o avem. S-ar putea ca această 
apreciere să nu vină în mod special din partea unui om, așa cum ne-am așteptat 
până acum, prin formulări clare ori printr-o atitudine fără echivoc. Există mai 
multe modalități prin care Universul ne transmite mesaje, există și porți noi pe care 
sentimentul este invitat să le deschidă pentru a auzi de dincolo de ele chemări 
misterioase. 

Cu alte cuvinte momentul acesta, chiar dacă este intens și poate, pe alocuri, 
și puțin cam dur, nu ne invită să ne stabilizăm pe duritate doar pentru că aceasta 
este evidentă, ci ne invită să o constatăm pe aceasta și să vedem ce se află dincolo 
de ea. Este de la sine înțeles că lucrurile acestea vor lucra cu precădere cu respect, 
cu dragoste de oameni, cu nevoia de a utiliza o putere care să nu se remarce prin 
asprime, dominare, ci prin protecție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi deschiși la schimbare. 
Schimbarea nu înseamnă a ne tulbura viața pe care am trăit-o până acum și au 
întoarce cu susul în jos, ci înseamnă a-i respecta deschiderea pentru a o împlini. 
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Sâmbătă, 6 iunie 
Sambata  6- 6-2015  2:38    Mars (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Sambata  6- 6-2015  8:00    Luna(Cap) --> Aquarius 

Sambata  6- 6-2015  9:00    Luna(Aqu) Opp (Leo) Venus 

Sambata  6- 6-2015  9:02    Luna(Aqu) Sex [Sag] Saturn 

Sambata  6- 6-2015  9:24   Venus (Leo) Tri [Sag] Saturn 

Sambata  6- 6-2015 17:33    Luna(Aqu) Tri [Gem] Mercury 

Sambata  6- 6-2015 19:24    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 
 

Expresivitate prin inteligență. Curaj. Se ridică o interdicție. Oameni sunt 
criticați după sentimente. Se spun prea multe despre sine, dar acum nu este o 
problemă. Seriozitate prin respectul valorilor perene. Se caută modele de putere 
pentru a fi însușite. Se caută însușirea de noi cunoștințe. Sunt așteptate vești 
bune. Sincronizare pozitivă. Confirmări pozitive. Persistă sentimentul că 
inversarea valorilor este cel mai bun lucru care se putea întâmpla. 

 
6 iunie este o zi interesantă. Acum Marte și Jupiter se află într-o relație bună, 

iar Venus și Saturn, de asemenea. Luna, în dimineața acestei zile, va intra în zodia 
Vărsător și va avea de împlinit o opoziție cu Venus apoi unghiuri pozitive cu Saturn, 
Mercur retrograd și Capul Dragonului. După cum se construiește ecuația astrală a 
acestei zile totul va fi sub imperiul expresivității, inteligenței, curajului și a 
patronajului puterii de a ridica o interdicție. 

Relația bună a lui Marte cu Jupiter ne spune că ne aflăm în preajma unor 
puteri noi, că putem alege să judecăm, să criticăm, să respingem pe cineva din 
preajmă sau poate ideile sale, dar, în egală măsură, putem să le și acceptăm ca și 
cum forța aceasta astrală nu se manifestă prin decizia pe care o luăm, fie ea rea sau 
bună,  la nivel de efect, ci prin întărirea convingerii așezată la baza acestor hotărâri. 
Cu cât ne apropiem mai mult de încheierea acestei zile, cu atât mai mult aceste 
unghiuri pozitive se vor sedimenta și, în loc să ne tulbure conștiința, să ne amplifice 
starea de tensiune ori să ne enerveze pe ceea ce nu am reușit să împlinim de la 
începutul săptămânii până acum, ne arată că sentimentul de opoziție, împrejurarea 
cu care respingem persoana sau ideea, nu reprezintă altceva decât decretul de 
abdicare, cea mai clară dovadă că ne aflăm pe drumul cel rău și ar trebui să ne 
întoarcem. Cu alte cuvinte nimic din ceea ce se consumă astăzi nu ne acuză decât 
dacă a existat o comandă pe care noi înșine am dat-o în prima parte a acestei 
săptămâni. 

Vorbim aici despre valori care se promovează prin competiție, prin schimb 
de experiență sau prin înțelegerea greșelilor personale. De aici și importanța 
majoră pe care o au inteligența și curajul, de aici și puterea pe care oamenii o vor 
folosi pentru a ridica o interdicție sau a clarifica anumite lucruri. Mult mai 
avantajați vor fi cei care lucrează cu energia, cei care sunt angrenați într-un proces 
de cercetare spirituală ori care nu se mint pe ei înșiși atunci când se uită în oglinda 
sufletului. Aceștia vor constata astăzi o sincronizare pozitivă și pe baza 
conștientizării acestui mecanism, pe baza acestei rezonanțe pozitive așteaptă să 
primească vești bune, să se împace cu un adversar, să primească cadouri, cuvinte 
frumoase din partea celor dragi sau să-și petreacă după-amiaza în preajma 
prietenilor. 

Pentru că Luna are acum puterea de a media tendința Nodurilor prin Coada 
Dragonului, o mare parte din efectele negative ale acestei săptămâni, cele care au 
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venit spre noi de luni până vineri, vor fi diminuate, anulate sau șterse pur și simplu 
din destin prin ajutorul primit din exterior sau prin schimbul de experiență absolut 
minunat ce se va produce astăzi. Pentru că Saturn intervine acum în ecuația 
momentului în mod pozitiv am fi tentați să considerăm că persoanele în vârstă au 
un rol decisiv în evenimentele acestei zile. Nu putem limita o conjunctură atât de 
frumoasă doar la acest sector. Tocmai de aceea rolul lui Saturn în această ecuație 
este acela de a ne extinde orizontul de cunoaștere sau chiar puterea de înțelegere și 
către alte valori. Vârsta nu mai poate fie o barieră, experiența pe care am acumulat-
o până acum nici ea nu mai poate fi un obstacol sau un criteriu pentru un viitor 
clasament, ci avem puterea să depășim ceea ce am considerat până acum a fi o 
condiție absolut esențială pentru a îndeplini un rol. Ceea ce putem, înțelegem sau 
atingem se transformă dintr-o dată în experiență și cu toții ne vom simți bine 
pentru că le vom avea. Experiența, puterea sau expresivitatea nu vor fi astăzi doar 
apanajul persoanelor înzestrate. Iată cât de frumos suntem susținuți, ajutați sau 
încurajați să gustam puțin și din aceste calități. 

Prin urmare, 6 iunie devine o zi de mare expresivitate, de mare forță a 
creației, de afișare a nivelului, puterii, expresiei sau curajului fără a exista 
interdicții, așa cum le cunoaștem din experiențele anterioare. Astăzi constatăm că 
putem critica, putem acuza sau învinui pe cineva, însă în egală măsură putem să nu 
facem lucrul acesta, chiar dacă avem argumente sau simțim că putem face asta fără 
nicio barieră. Alegerea în sine este susținută de o forță subtilă teribilă pe care unii o 
vor încadra în segmentul experiențelor de viață, în zona curajului sau a inspirației. 
În realitate, ceea ce se consumă în 6 iunie este pur și simplu o mare deschidere 
către ceea ce s-a aflat până acum în planul secund și la care se ajungea după 
îndeplinirea anumitor condiții. Acum nimeni nu ne mai pune nicio condiție și, în 
plus, dacă ne implicăm cu seriozitate, cu respect, cu dragoste în ceea ce avem de 
făcut astăzi vom observa că o parte a trecutului, poate chiar acea zonă care conține 
defecte mari, se anulează, se șterge pur și simplu. 

Tot ceea ce se consumă în această zi poartă amprenta unei sincronizări 
pozitive și modelul de putere pe care îl atingem astăzi va fi unul suficient de valoros 
pentru a ne impregna conștiința și a ne influența deciziile pe care le vom adopta în 
răstimpul ce ne-a rămas până la finalul anului. 

Așa cum este de așteptat, de influxurile acestei zile vor beneficia cu precădere 
cei care lucrează cu energia și care, fiind implicați într-un proces de cercetare 
spirituală, își amintesc de situații similare când, la fel ca astăzi, s-au deschis 
cerurile și au avut acces la elemente extrem de profunde ale vieții. Aceștia devin 
chiar din dimineața zilei de 6 iunie exemple, modele, etaloane pentru cei care sunt 
la început de drum. Jocul vieții este însă extrem de complex. Până și acești oameni 
care au o anume experiență în abordări de genul acesta vor vedea că astăzi energiile 
astrale îi așază pe toți pe același nivel. Dacă cedează în fața orgoliului și consideră 
că nu este corect să se facă această uniformizare, nu este corect să nu se țină cont 
de timpul consumat până acum, atunci prin decizie proprie își vor bloca percepția 
pe conflicte personale sterile, închizându-se față de această profunzime ce se 
deschide acum pentru toți la fel. Cu alte cuvinte, sancțiunea acestei zile nu vine 
dintr-un cadru general, dintr-o zonă a obiectivității, ci fiecare și-o aplică singur. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunța la efortul de a 
acumula. Așa după cum se constată din ceea ce vom traversa în această zi, s-ar 
putea ca la un moment dat aceste acumulări să nu valoreze nimic. Puritatea 
sufletului și modul în care vibrăm sunt mult mai importante decât un raft plin cu 
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cărți, camere pline de obiecte vechi ori diplome și titluri științifice. În felul acesta, 
ne amintim că acum 2000 de ani un Mare Înțelept elogia această ipostază și pe cei 
săraci cu duhul, adică pe cei care trăiesc în simplitate. 

 
Duminică, 7 iunie 

Duminica  7- 6-2015 11:56     Sun (Gem) Tri (Aqu) Moon 

Duminica  7- 6-2015 14:04    Luna(Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Duminica  7- 6-2015 15:30    Luna(Aqu) Tri (Gem) Mars 

Duminica  7- 6-2015 17:29    Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Duminica  7- 6-2015 21:14    Luna(Aqu) Opp (Leo) Juno 
 

Se cultivă un nou simț al valorilor. Sistematizare. Invenție. Legăturile 
pătimașe sunt trecute în planul secund. Victoriile vin acolo unde este ceva de 
demonstrat. Ambiție. Se dăruiește mai mult. Prin dialog se rezolvă orice 
problemă. Constrângerile sunt atenuate. Senzația că lumea se schimbă în bine. 
Optimismul plutește în aer ca un parfum. 

 
În ultima zi a săptămânii lucrurile se simplifică. Deja suntem în posesia unui 

nou sistem de valori, deja am observat suficient de multe lucruri de-a lungul acestei 
săptămâni încât să luăm anumite hotărâri în cunoștință de cauză sau observațiile 
pe care le realizăm pe marginea unor evenimente din ultima perioadă ori ca urmare 
a unor informații ce ne-au fost aduse în centrul atenției recent să fie bine 
argumentate și purtătoare ale unor elemente personale remarcabile. 7 iunie devine, 
astfel, ziua în care oamenii se evidențiază, vorbesc mai mult despre ceea ce pot să 
facă și mai puțin despre ceea ce nu sunt încă dispuși să ofere celorlalți, despre ceea 
ce nu pot împlinii cu efort propriu. Pentru că astăzi se împlinesc două unghiuri 
negative și trei pozitive, în toate Luna fiind un protagonist important, dar și pentru 
că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător, 7 iunie devine un sector al 
dialogului, al cuvintelor, al vorbelor și al destăinuirilor. Este posibil ca unele 
persoane să pună în cuvintele lor prea mult patos, prea multă agresivitate sau un 
argument pe care partenerul de dialog să nu-l poată accepta deocamdată. Asta nu 
înseamnă că lucrurile vor fi distructive. Relațiile negative pe care Luna le 
construiește cu Jupiter și cu Junon constituie, de fapt, baza unei configurație 
numită Vapor deci devine provocarea prin intermediul căreia se exprimă toate 
celelalte unghiuri pozitive care participă la construirea acestei configurații. Cu alte 
cuvinte, o parte din ecuațiile astrale pozitive aferente zilei anterioare se mai 
păstrează și astăzi și, de asemenea, se păstrează și o parte a tonusului neobișnuit 
care alimenta ambiția sau dorința de victorie fără a stânjeni succesul celuilalt. 
Suntem în continuare într-o fereastră pozitivă și optimismul plutește în aer ca un 
parfum diafan. 

Probabil că mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie au avut la un 
moment dat întrebări legate de rolul special pe care îl are Luna în zodia Vărsător. 
Din punct de vedere tehnic Luna în Vărsător nu are nicio calitate, nu are o trăsătură 
anume, nu are o calitate aparte ce poate fi încadrată într-o schemă standard. Cu 
toate acestea, se poate observa din practică faptul că această poziție este expresia 
unei inspirații cu totul aparte, liantul care poate uni oamenii, idealurile sau 
grupurile. Luna în Vărsător tocmai pentru că aduce o deschidere specială către ceea 
ce este imaterial, fără a exista interferențe, poate ușura etapele intermediare ale 
evoluției spirituale prin acceptare, dăruire necondiționată sau prietenie. La modul 
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comun, vibrațiile acestei zile ne arată că ceea ce poartă denumirea generică de 
“problemă” poate obține o soluție prin dialog, prin comunicare sau prin 
împărtășire. La nivel superior ecuația acestui moment încurajează descătușarea,  
spovedania, adică eliberarea de reziduurile karmice prin intermediul unor ființe de 
lumină, cele care devin mijlocitori între oameni, problemele lumești și esența 
cerurilor. 

Prin urmare, finalul săptămânii are o calitate ambivalentă. Pe de o parte, 
va continua trăsăturile pozitive ale zilei de sâmbătă, 6 iunie, iar de parte cealaltă ne 
arată că putem mai mult, că ni se permite să ne adâncim într-un proces absolut 
magic, acela care ne eliberează de reziduuri ale destinului, de tensiuni, dar nu de 
unii singuri, ci cu ajutorul unor intermediari, cu ajutorul unor ființe de lumină 
capabile să ne arată o frumoasă prietenie. Conceptele moderne pot însă murdări 
acest sentiment. O prietenie care nu ne incită la optimism, la deschidere, care nu se 
bazează pe încredere și care nu face dragostea un sentiment accesibil, ci doar unul 
condiționat de un comportament anume, este doar o legătură pătimașă ce nu-și 
merită denumirea de prietenie. 

Încercările acestei zile vor pendula în jurul ideii de dreptate. Vom avea 
impresia că binele pe care-l simțim trebuie să fie acceptat de ceilalți, informațiile pe 
care le știm sunt mai valoroase decât ale celorlalți și cu toate că vedem că nu este 
singurul bine, nu este singurul element pozitiv din jur, nu ne putem abține să nu 
facem o ierarhie a acestora. Este adevărat mulți au senzația că lumea se schimbă și 
că în această schimbare vor să demonstreze că nu sunt pasivi, că participă la acest 
proces prin decizie proprie. Aici vom vedea atât rămășițe ale ambițiilor din prima 
jumătate a săptămânii, atunci când am avut impresia că putem face orice și am 
greșit ridicând tonul sau impunând celorlalți anumite condiții, cât și valențele 
absolut minunate ale ecuațiilor astrale aferente zilei anterioare. Nu este niciun 
pericol în a le privi pe acestea prin aceste combinații, ar putea să fie greșit ca prin 
libertatea pe care o simțim să le separăm din nou și să alimentăm ambițiile pe care 
ar trebui să le lăsăm în trecut sau pe care ar fi trebuit să le fi vindecat în ziua 
anterioară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la sentiment, la 
gând sau la ceea ce se derulează de la sine. În egală măsură, am putea să facem un 
exercițiu mental și să constatăm că aceste elemente ce se desfășoară de la sine 
lucrează la fel și în cazul celorlalți, deci nu avem nevoie să le argumentăm, să le 
impunem ori să le demonstrăm. Fapta personală ar trebui să fie îndreptată către 
liniște. Orice acțiune care nu se poate consuma de la sine dacă este încărcată de 
liniște sporește lumina personală și îl face pe om mai puternic. 
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8 - 14 iunie 2015 este săptămâna cultivării spiritului de echipă și a menținerii 
nivelului optim de acțiune. Spre deosebire de ceea ce am avut de traversat în ultima 
perioadă, intervalul acesta de șapte zile pe care-l analizăm este unul foarte special 
la capitolul evenimente astrale. Nu ne referim aici doar la unghiuri ce se împlinesc 
la grad perfect, ci ne referim și la faptul că Mercur își va încheia mersul retrograd 
de aproximativ trei săptămâni, iar Neptun va iniția un mers retrograd care va ține 
până pe 18 noiembrie, cele două schimbări fiind programate pentru ziua de vineri, 
12 iunie. În rest, evenimentele urmăresc să plaseze în centrul dispunerilor astrale 
planetele din zodia Gemeni, aflate acum într-o relație negativă cu planetele din 
Pești, pozitivă cu planetele din Leu și urmărind să răspândească un mesaj 
periculos, contradictoriu sau tendențios prin relațiile pe care le realizează cu Luna 
neagră. De altfel, sfârșitul de săptămână este marcat de impactul pe care Luna 
neagră îl are asupra Soarelui și asupra lui Mercur, cele două formând în 14 iunie o 
conjuncție. 

Fără a indica toate aceste unghiuri ce se împlinesc la grad perfect în această 
săptămână, ca o prezentare sintetică se poate spune că acest interval ridică un mare 
semn de întrebare față de seriozitatea individului, față de bunele intenții ale unui 
grup care anunță o schimbare, o modificare într-un cadru social, legislativ sau 
poate chiar administrativ, punând la grea încercare judecata și discernământul. 
Asta înseamnă că ceea ce este bine va părea rău și ceea ce este rău va părea bine. De 
aici și multe încercări legate de repartizarea corectă a unei retribuții, descoperirea 
unor informații puternice, solide, viabile, utile pe viitor despre un personaj care 
până acum a activat negativ în umbră, dar și adoptarea unei hotărâri importante ce 
se poate transforma pe viitor într-o adevărată lovitură. 

Toate aceste elemente au nevoie de coeziunea grupului, de părerile care se 
aud din jur și nu doar pentru că ne va plăcea în această săptămână să vorbim, să 
facem schimb de informații, de obiecte, ci pentru că numai prin cultivarea acestui 
spirit de echipă se va putea menține un nivel optim de acțiune. Dacă se pune 
problema ca acest lucru să facă parte din dezideratele momentului, din 
preocupările de acum înseamnă că tendința firească, îndemnul general devine 
astfel unul spre coeziune. De acest lucru vom fi foarte conștienți chiar în mijlocul 
acestei săptămâni, când Soarele se va afla într-o relație pozitivă cu Uranus chiar în 
ultima zi de retrogradare a planetei Mercur. Acesta va fi practic vârful revoltei, a 
răstălmăcirii și de aici am putea să ne dăm seama cât de departe se poate merge cu 
compromisuri și dacă nu cumva ceea ce numim generic compromis nu este altceva. 

Apoi, ziua de vineri, 12 iunie, când se împlinește un regal de unghiuri astrale, 
când există atât de multă determinare pentru lucruri care ne preocupă, ne 
interesează să ne însușim ceea ce vrem să avem, vom observa că toată această 
presiune socială se limpezește în momentul în care ne liniștim. Motorul acestor 
evenimente spectaculoase este chiar agitația. Dacă transformăm agitația într-o 
forță activă, dacă nu ne pierdem discernământul și atenția, atunci diversitatea 
momentului nu se va susține pe dorințele împlinite, pe scheme negative aduse din 
trecut pentru a ascunde interesul pentru răzbunare sau rău, ci pe creativitate. Vom 
vedea că această creativitate nu ne salvează doar în ziua de 12 iunie, ci de-a lungul 
întregii săptămâni, prin forța pe care o accesează și prin protecția pe care o obținem 
lucrând cu inspirația. Spirit de echipă nu înseamnă doar să ne adunam în jurul 
nostru oameni din această lume, ci înseamnă să legăm și prietenii frumoase cu 
ființe din planuri paralele. Creativitatea este, de altfel, cel mai accesibil instrument 
prin care putem să depășim limitele acestei lumi și se face mai mult decât ar face 
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un om comun, să privim mai departe decât am fost obișnuiți până acum să privim. 
De altfel, a lucra în echipă înseamnă în această săptămână a ne menține la un nivel 
optim de acțiune pentru că ne vom extrage puterea dintr-un alt izvor. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că puterea 
adevărată vine doar prin bine. Atunci când în putere nu există bine ceea ce numim 
forță este de fapt un vârtej amețitor ce apare doar în cădere. De aceea prin rău se 
spune că puterea este falsă și nu durează. Sămânța binelui aleasă în această 
săptămână arată că am fost cândva prieteni cu un copac secular. Sămânța răului 
arată că s-a acumulat până acum experiențe lipsite de viață. 

 
Luni, 8 iunie 

Luni  8- 6-2015 11:15    Luna(Aqu) --> Pisces 

Luni  8- 6-2015 12:01    Luna(Pis) Squ [Sag] Saturn 

Luni  8- 6-2015 19:40    Luna(Pis) Squ [Gem] Mercury 
 

Se trece de la originalitate la viziune de ansamblu. Lumea materială 
blochează aspirațiile. Senzație de cădere în gol. Întârzieri. Pierderi. Ceea ce este 
uitat este pierdut definitiv. Se învață lecția răbdării. Se face apel la respect pentru 
a supraviețuii într-un context agresiv. 

 
Prima zi a săptămânii lansează o mare provocare. Facem un inventar 

interesant al pierderilor pe care le-am avut în săptămânile anterioare și, în primul 
rând, vom considera că din cauza acestora, anumite proiecte au fost întârziate ori 
nu ni s-a permis accesul la un anumit sector. Nu ne referim la toate evenimentele 
care ne-au ieșit în întâmpinare în ultimele săptămâni, ci doar la acelea care au o 
perspectivă de aproximativ două luni, adică urmăresc prin evenimentele concrete 
să țintească spre începutul lunii august. Celelalte conțin episoade care ne învață 
lecția răbdării, a acceptării sau ne vorbesc despre lucruri pe care până acum am 
refuzat să le abordăm în modul acesta. Ceea ce este pierdut ar putea să fie pierdut 
în mod definitiv și să ne rămână de acolo doar un înțeles aparte, o achiziție specială 
și asta doar dacă se lucrează bine în echipă. Prin relațiile proaste pe care Luna le 
construiește cu Saturn și cu Mercur este puțin probabil ca aceste relații echilibrate, 
ca aceste raporturi cu colaboratorii să fie coordonate corect ori fără resentimente. 
Pentru a avea o justificare ne întoarcem la mijlocul lunii mai și facem o selecție 
interesantă luând acolo doar ceea ce a alimentat un conflict sau ne-a blocat 
înțelegerea majoră a unor evenimente sau a unor persoane. Acum, dintr-o dată, 
extragem din mijlocul lunii mai informații despre boală, despre eșec sau despre 
incertitudine. 

Ca o compensare a acestui mod deficitar de a ne raporta la ceea ce avem în 
jur sau la noi înșine, se va cere prea mult respect persoanelor cu care colaborăm. 
Respectul pe care îl primim trebuie să suplinească și respectul pe care ar trebui să-l 
oferim celorlalți. Cu alte cuvinte, le cerem celor din jur să fie perfecți, să nu 
greșească, să muncească mai mult decât au făcut până acum, să cuprindă în 
acțiunile lor și ceea ce noi ar trebui să facem, iar viziunea de ansamblu pe care 
aceștia o dezvoltă să cuprindă și aspirațiile pe care le avem pentru a nu ne simți 
marginalizați. Lucrurile acestea sunt însă destul de complicate deoarece ascund în 
adâncul lor o senzație de părăsire, de abandon sau de cădere în gol. Pe baza acestei 
senzații unii am impresia că demersurile în care s-au implicat au fost oprite pe 
motiv că nu au ajuns la finalitate acum, când au cel mai mare nevoie de acestea. 
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Rezultatul acestor frământări interne ar trebui să ducă la extinderea 
orizontului cunoașterii cu scopul de a obține o mai mare stabilitate în zona în care 
ne-am desfășurat activitatea până acum. Fiecare descoperim să vedem mult mai 
clar ceea ce ne lipsește pentru a ne completa pe viitor, fie constatăm că partenerii 
de dialog, colaboratorii nu sunt atât de flexibil pe cât am crezut ori pe cât au 
declarat. Adică aceștia nu fac față la efort suplimentar, muncesc fără plăcere, fără 
bucurie, fără încântare și nu este cazul să li se ceară mai mult. 

La modul comun relațiile proaste pe care Luna le împlinește cu Saturn și 
Mercur ne indică riscul de a folosi limbajul într-un mod neadecvat, de a schimba 
programul de lucru, de a-l înlocui cu altul despre care știm că anterior a dat 
rezultate bune, făcând de altfel o alegere proastă, de a uita ceea ce este important 
sau de a pune prea multe regrete în micile eșecuri ale vieții de zi cu zi. Avem nevoie 
să privim momentele acestea dintr-un alt unghi pentru a vedea că, de fapt, 
caracterul lor dramatic nu trebuie interpretat în modul acesta, adică nu ne folosește 
la nimic să exagerăm o tensiune afectivă, un eșec de moment doar pentru că în 
această perioadă avem obsesia lucrurilor impecabile. 

Prin urmare, debutul săptămânii înseamnă pentru noi un mic joc, un mic 
zdruncin, o tulburare abordată la dimensiuni reduse, despre care vom considera că 
reprezintă cel mai mare eșec al momentului. Pentru faptul că acum nu avem încă 
puterea să vedem dacă evenimentele asupra cărora am lucrat în ultima perioadă își 
vor atinge finalitatea la începutul lunii august, așa cum le este destinat, vom 
dramatiza și vom vorbi astăzi doar despre întârzieri și pierderi. Mulți vor discuta și 
despre ceea ce nu știu, despre riscurile meseriei, pericolele la care se expun ori 
drama pe care o trăiesc de câteva luni. Toate acestea fac parte dintr-o idee sintetică 
aceea care le vorbește oamenilor despre o cădere în gol, despre marginalizare sau 
acea senzație ciudată că nu aparțin niciunui loc. 

Este important de indicat că o parte din aceste senzații sunt reale și se poate 
constata o anume răceală, o distanță în relațiile sociale, o diminuare a capacității de 
memorare, a vitezei de reacție, poate chiar a interesului de a lucra în echipă, însă se 
exagerează și aceste valori aceste trăsături vor fi privite disproporționat și, prin 
încadrarea lor greșită, se va obține un rezultat eronat. Este adevărat, pierderile la 
care se face trimitere în această zi există, însă nu au însemnătatea și nici greutatea 
afectivă pe care le atribuim. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală, vor vedea că debutul acestei săptămâni devine absolut esențial 
pentru a da tonul marilor evenimente rezervate pentru această perioadă. Nu se vor 
preocupa atât de mult de întârziere sau de minciună, nici de pierdere sau de drame, 
ci de viziunea de ansamblu, de posibilitatea aceasta minunată prin care un om își 
vede existența sa, relațiile în care este implicat dintr-un alt unghi, dintr-un context 
mult mai mare și, în consecință, obține rezultate mult mai valoroase care se 
adresează nu doar imaginii pe care o are la un moment dat în grupul de 
apartenență, ci statutului său în perioada sau epoca în care s-au născut. Lucrurile 
acestea nu sunt însă accesibile omului comun pentru că presiunea care vine din 
aceste relații negative ale Lunii cu Saturn și Mercur sunt foarte mari. A le lăsa în 
urmă, a depăși acest stadiu al presiunii, interdicției sau contracției cere o instruire 
specială. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede în lucruri doar 
pentru că intensitatea prezentului ne spune să facem asta. Există o ordine care 
activează dincolo de ceea ce este rezervat acestui moment. Presiunea de-acum nu 
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ne poate spune totul nici măcar despre problema la care se referă. De aceea, avem 
nevoie acum să privim realitatea prezentă din mai multe unghiuri. Unii ar putea 
face acest lucru ca un exercițiu de imaginație, alții însă vor privi îndemnul acesta cu 
maximă seriozitate. A vedea un lucru din mai multe puncte de vedere înseamnă a 
trăi complex. 

 
Marți, 9 iunie 

Marti  9- 6-2015  0:55     Sun (Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Marti  9- 6-2015  2:26  Chiron (Pis) Opp (Vir) Lilith 

Marti  9- 6-2015  3:56    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

Marti  9- 6-2015 10:29   Mars (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Marti  9- 6-2015 12:36    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 

Marti  9- 6-2015 18:41     Sun (Gem) Squ (Pis) Luna(Half Moon) 

Marti  9- 6-2015 21:07    Luna(Pis) Squ (Gem) Mars 

Marti  9- 6-2015 23:43    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 

Marti  9- 6-2015 23:52    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 
 

Se pierde un drept important de dragul unui confort iluzoriu. Se întâlnesc 
într-un punct mai multe direcții importante ale vieții. Se caută împlinirea unor 
dorințe extravagante, dar experiența de viață cere restricție. Fiecare așteaptă de 
la celălalt să-i spună ce e mai bine. Sunt apreciați oamenii după urmele pe care le 
lasă. Sentimentul refuza compromisul. Imaginea transformă. Lăcomia este o 
mare tentație. Apelul la înțelepciune salvează din situații limită. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 9 iunie ne duce pe un drum ciudat. Dacă 

pierdem din vedere că deviza generală a acestui interval ne îndeamnă să lucrăm în 
echipă și să ne menținem nivelul de acțiune, adică dacă nu intervenim cu 
subiectivisme sau să schimbăm după bunul plac ordinea lucrurilor, elementele 
personale vor fi acum puse în valoare mult mai bine în așa fel încât ideea de 
dreptate să se transpună într-o hotărâre concretă, într-un obiect sau într-o decizie 
adoptată în favoarea individului. Ceea ce se va prefigura prin unghiurile care se 
împlinesc în această a doua zi a săptămânii face cu precădere trimitere la 
experiențe de viață pe care le-am acumulat prin restricție sau prin constrângerea 
dreptului de a acționa, de a vorbi, de a transfera o informație. 

Luna se află acum în mijlocul zodiei Pești și prin conjuncția cu Neptun, apoi 
prin relațiile negative pe care le împlinește cu Marte și Luna neagră, dar și relația 
pozitivă pe care o împlinește cu Pluton, încearcă să le vorbească oamenilor despre 
compromis și despre nevoia de a schimba ceva în imaginea publică, în a se prezenta 
într-un mod mult mai frumos, mai puternic și mai credibil față de o persoană 
dragă. Luna din Pești nu se poate adresa doar oamenilor din preajmă. Știm că 
această poziție reprezintă mai curând un sprijin pentru individ pe care să se bazeze 
pentru a se ridica mai sus, pentru a vedea mai departe, pentru a avea întreaga 
panoramă a zonei în care s-a stabilizat. Cu alte cuvinte aceste relații pe care luna le 
realizează, atât cele bune cât și cele rele, îndeplinesc acum doar rolul de susținere, 
adică nu prea vom ține cont de ele, nu le vom asculta, nu vom crede atunci când ne 
vorbesc despre ceea ce ar trebui să vedem departe. Rolul lor este acela de a ne 
susține în demersurile pe care le inițiem acum nu să ne spună ce să vedem. 

Referitor la aceste demersuri pe care le inițiem acum se impune o precizare. 
Cu toate că Marte se află acum într-o relație bună cu Uranus, Soarele într-o relație 
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bună cu Jupiter, lucrurile acestea nu pot fi orientate spre bine nici pentru că 
unghiurile acestea pozitive sunt mult mai important decât cele negative și ar trebui 
să aibă un rol mult mai importante decât celelalte. Există un fond, un cadru mult 
mai mare la care trebuie să facem referire acum. Contează foarte mult obiceiul, 
educația, ceea ce ne-a construit pentru a fi ceea ce reprezentăm în momentul 
acesta. De aceea momentul de față va fi folosit cu precădere pentru îndeplinirea 
unor dorințe, pentru a combate restricțiile trecutului pentru ca în viitor să nu ne 
mai întâlnim cu ele. Din această cauză multitudinea de aspecte cu care lucrăm 
astăzi limitează puterea de expresie și oamenii care cred că ar putea să-i păcălească 
pe cei din jur prin flexibilitate, viteză de reacție sau bogăție de informații, prin 
educație sau rang, vor primi o palmă dură din partea destinului pentru că toate 
aceste lucruri, dacă nu s-au transformat în înțelepciune, se întorc spre trecut, caută 
repere negative acolo și prin acestea își construiesc acțiunile de acum în raport cu 
acele elemente negative. Absența înțelepciunii de viață va fi văzută cu precădere în 
această a doua zi a săptămânii și cu cât ne vom implica în mai multe evenimente 
sociale, cu cât vom căuta să fim acceptați, iubiți, respectați sau primiți într-o 
structură, cu atât acest neajuns va fi văzut mai bine. 

Viața individuală va fi astfel marcată de o criză de identitate cea care este de 
altfel vinovată și de consumul haotic al energiei, lucrul în salturi, în etape foarte 
intense urmate apoi de devitalizarea accentuate. Constanta acestei zile va fi o 
gălăgie, un sunet foarte strident, agitația psihică a oamenilor care tulbură tot ceea 
ce se află în jur sau chiar generează acțiuni scurte, lipsite de logică prin care sunt 
stricate obiecte sau relații. 

În egală măsură, oamenii echilibrați vor avea începând cu 9 iunie parte de un 
salt spectaculos. Dacă aceștia în ultima perioadă au fost un fel de obstacol pentru 
cei din jur, îndemnându-i pe aceștia să renunțe la plăcerile de atunci, să privească 
viața prin valorile esențiale, să lase o urmă pozitivă a trecerii lor, faptele acestora 
din trecut vor atrage acum atenția opiniei publice și respectivii vor fi apreciați după 
urmele pe care le-au lăsat. Dacă intențiile lor au fost bune acum laudele vor fi pe 
măsură. Este important însă de indicat că orice urmă de lăcomie, orice tentație de a 
folosi poziția de lider, formator de idei sau ghid pentru un interes personal, pentru 
un avantaj personal legat de starea de confort sau de îmbogățire, se va intensifica 
împreună cu celelalte și vor fi mult mai vizibile. 

Prin urmare, momentul de 9 iunie ne limitează puterea de expresie și ne 
îndreaptă atenția către realizările cu adevărat importante, cele care merg până în 
vara acestui an, în special la începutul lunii august. Acum oamenii sunt apreciați 
după urmele pe care le lasă și dacă acestea au și forme egoiste le vom vedea și pe 
acestea mult mai clar, mult mai evident și mult mai bine. 

9 iunie este, de altfel, și o zi în care secretele personale sunt atât de accesibile 
celorlalți, lucrurile care au fost ascunse cu atâta înverșunare și teama sunt acum 
atât de clare încât nu trebuie, practic, niciun efort pentru ca acestea să fie discutate, 
analizate sau să devină subiect de bârfă pentru toată lumea. 

De asemenea, pentru că planeta Jupiter din Leu este implicată acum într-o 
relație interesantă cu Soarele, guvernatorul Leului, ne va fi clară senzația că ne 
implicăm în ceea ce ne face dreptate, în ceea ce ne sporește privilegiul la locul de 
muncă, în societate sau în familie. Este adevărat că Jupiter din Leu îi îndeamnă pe 
oameni să se aștepte mai mult de la ceilalți decât oferă, să considere că merită mai 
mult și să vină doar cu argumente legate de nedreptăți ale trecutului. Pentru că 
astăzi se împlinește și faza de Ultimul Pătrar, ne aflăm în fața ultimei mari încercări 
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legată de ajustarea sistemului de valori la sistemul de grup din acest ciclu lunar. 
Din această cauză, mulți vor dezvolta o anume rezistență în fața acestor 
compromisuri sociale. Este posibil ca acestea să nu fie rele, compromisul de acum 
să fie doar renunțarea la părerile personale în favoarea celuilalt fără să avem 
deocamdată garanția că acesta are dreptate. Până la sfârșitul săptămânii vom vedea 
că recomandările celorlalți, părerile lor sunt cu adevărat mai bune. 

De asemenea, sentimentul de neapartenența le va vorbi oamenilor acum 
despre drepturi, despre o anume tristețe ce va fi vizibilă și în ziua următoare ca și 
cum prin exprimare personală se ajunge numai acolo. Se atrage, așadar, atenția 
asupra lăcomiei pentru că aceasta a fost o problemă majoră și în ultimele luni, dar 
va fi și în continuare până la finalul anului. De aceea apelul la înțelepciune ne va 
salva acum din tot felul de situații, chiar și din cele limită când am putea foarte ușor 
să cădem în păcatul de a vedea demonul ca fiind îngerul care ne scoate din orice 
încurcătură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici prin ceea ce 
gândim și simțim în momentul acesta, nu prin faptul că acestea sunt validate de 
experiențe sau privilegii câștigate anterior. Cu alte cuvinte, este important acum că 
știm o informație, nu ca am învățat-o de la o persoană foarte importantă și 
cunoscută. Lupta cu această formă de orgoliu va face diferența între oamenii 
înțelepți și cei care doar vor să pară înțelepți. 

 
Miercuri, 10 iunie 

Miercuri 10- 6-2015 14:13    Luna(Pis) --> Aries 

Miercuri 10- 6-2015 14:44    Luna(Ari) Tri [Sag] Saturn 

Miercuri 10- 6-2015 16:03 Mercury [Gem] Sex (Leo) Venus 

Miercuri 10- 6-2015 22:03    Luna(Ari) Sex [Gem] Mercury 

Miercuri 10- 6-2015 22:32    Luna(Ari) Tri (Leo) Venus 
 

Este reparată o ruptură. Se face apel la marile biografii. Se îndrăznește mai 
mult, dar pașii sunt mici. Victoria de acum nu durează. Aplauzele trebuie să fie de 
aproape pentru a fi auzite. Surprizele se țin lanț. Viața capătă un gust mai bun. 

 
10 iunie ne va vorbi despre tristețe. Lucrurile se orientează acum către o 

finalitate rapidă, nu pentru că dintr-o dată avem spirit practic și știm ceea ce 
dorim, ci pentru că umblăm după onoruri, după victorii, după rezultate 
spectaculoase. Pentru că le cerem rapid, pentru că dorim întâlnirea acestora într-un 
timp foarte scurt victoria de acum nu poate dura și succesul momentului se va risipi 
foarte repede, poate chiar până la finalul acestei săptămâni. 

Lucrurile acestea însă devin dovezi ale unor bucurii stranii, ciudate care au 
fost privite în ziua anterioară ca dovezi de dizarmonie, de inconstanță sau de 
ingeniozitate. De această dată, pentru că Mercur se află în mers retrograd, ceea ce 
ne bucură este răstălmăcit și nu mai este privit ca o dovadă de generozitate, ci ca o 
dovadă de risipă. Este posibil ca această dispunere interesantă dintre Venus și 
Mercur să declanșeze memoria într-un mod cu totul special fie că ne aducem 
aminte de anumite evenimente care s-au consumat în anul anterior sau chiar la 
începutul acestui an, fie că facem apel la memorie ancestrală sau la marile depozite 
informaționale care se găsesc în biblioteci. Citim, consultăm sau ne însușim 
exemple din marile biografii și dorim să reparăm ceea ce s-a rupt în ultima 
perioadă sau s-a stricat. 
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Așa cum lesne se poate înțelege, vor trece la faptă, vor acționa la modul 
concret doar cei care au suficiente rezerve, oamenii care au bani în cont, rezistență 
fizică, sănătate sau rezultate spectaculoase obținute pe linie profesională. Ceilalți 
mai mult vor vorbi despre asta și dacă retrogradarea lui Mercur pune în dificultate 
construi la unui mesaj original, insistând mai mult pe reproducere sau imitare, 
relația bună care se construiește între Lună și Venus aduce tuturor un sentiment 
puternic de încredere în sine și confort. Cu alte cuvinte indiferent ce vom decide vor 
simții bine cu acest mesaj și chiar dacă în mare parte conduita va putea fi 
modificata lucrurile acestea nu vor avea atât de multă forță, nu vor avea atât de 
multă greutate pe zona publică pentru a produce schimbări atât de mari. 

Pentru că se realizează acum o legătură specială între zodiile Gemeni și Leu, 
momentul 10 iunie va fi marcat de teatru, de disimularea sentimentelor, de 
teatralizarea lor sau de exprimare pe un nivel complet diferit față de cel al realității. 
Din nou, cei care au suficient de multă putere, un bagaj informațional solid vor 
pune în această reprezentație un mesaj profund pe care să-l transmită celorlalți. De 
partea cealaltă îi găsim pe oamenii care joacă teatru pentru că nu au o identitate 
asupra căreia să lucreze, nu au un sistem propriu de valori și împrumutând ideile 
altora, comportamentul celorlalți, preiau din ceea ce văd în jur pentru a se simți 
bine. Acum însă se va întâmpla ca în celebrul citat al lui Lucian Blaga: "Te poți 
împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele." 

Prin urmare, 10 iunie ne încurajează să privim lucrurile cu mai multă 
încredere și cu mai mult curaj pentru a le repara. Este adevărat, rezultatul va 
depinde mult de puterea personală, de gradul de sensibilitate sau de curaj. Nu toți 
cei care imită reușesc să ajungă la un rezultat concludent. Nu toți cei care joacă 
teatru neapărat și transmit ceva. Unii se maimuțăresc, imită personaje reale fără să 
aibă un mesaj clar de oferit celorlalți. Se limitează doar la a fi imitatori, unii dintre 
ei chiar buni, și rolul lor doar acesta este. 

Apoi relația bună care se construiește acum între Venus și Mercur retrograd, 
fiind, de altfel, ultimul aspect la care participă Mercur prin această calitate, arată că 
ne interesăm acum de valori, care nu trebuie neapărat să fie scrise, consemnate 
într-o mare biografie, prinse cu mare măiestrie într-o peliculă cinematografică. Tot 
ceea ce este povestit, aflat prin diferite mijloace capătă o mare însemnătate și prin 
intermediul acestora viața se poate schimba. Vorbim însă de modificări de 
amploare, nu de transformări ce ar putea să dea sens unor evenimente programate 
doar până la finalul acestei săptămâni și asta nu pentru că nu ar fi posibile, ci 
pentru că Mercur, prin mersul retrograd, le face pe acestea imposibil de realizat. 
Asta înseamnă că momentul acesta se va remarca mai mult la capitolul surprize. Se 
poate vorbi și despre o îmbunătățire a stării de confort, ca și cum ne bucurăm 
dintr-o dată, suntem veseli, sărim într-un picior, răspundem la glumele celorlalți și 
greutățile care au venit spre noi până în ziua anterioară inclusiv parcă nici nu mai 
exista. Știm însă că deviza generală a acestei săptămâni ne îndeamnă să lucrăm în 
echipă și să ne menținem nivelul de acțiune. Procedând în modul acesta nu 
modificăm ținta inițială, deci nu poate fi vorba despre o valorificare a potențialului 
personal sau a ceea ce avem în jur în momentul acesta pe Mercur retrograd, ci ne 
umplem timpul crezând, bucurându-ne împreună cu toți cei pe care-i considerăm 
adversari însă dintr-o postură victorioasă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede că tot ceea ce 
înseamnă surpriză este și noroc. Este o zi care ne protejează de marile pericole însă 
nu prin atitudinea superficială de acum, nu prin ceea ce credem că ne ușurează 
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viața acum sau ne face să râdem. Există o mână a destinului care ne protejează în 
momente de genul acesta când ne rătăcim cu totul. 

 
Joi, 11 iunie 

Joi 11- 6-2015  0:30     Sun (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Joi 11- 6-2015  1:07    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 

Joi 11- 6-2015 15:29    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 

Joi 11- 6-2015 21:13    Luna(Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Joi 11- 6-2015 23:44    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 
 

Se combat greșelile trecutului prin independență. Se vorbește prea mult 
despre pedeapsa celorlalți. Se ignoră caracterul compromițător al propriilor 
greșeli. Cel care critică prea mult suferă că este ignorat. În orice element rău 
exista un bine potențial. Succesul vine prin cultivarea creativității. În forță 
persistă la aceeași intensitate și bine și rău. 

 
Deși mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie se așteaptă ca în ziua 

de 11 iunie lucrurile să fie spectaculoase de la sine, ele devin eficiente doar prin 
aplicarea unui procedeu sau printr-o raportare nouă la comunitate. Mercur se află 
acum în ultima sa zi de retrogradare și intervine din zodia Gemeni cu un mesaj 
confuz. Am văzut că în ziua anterioară acest mesaj confuz l-a ținut pe individ 
departe de informațiile esențiale și l-a zăpăcit îndemnându-l să facă ceea ce i se 
părea mai ușor păcălindu-l că dacă face lucrul acesta îi va fi foarte bine. În ziua 
anterioară ne-a fost bine pe ceea ce am ales să facem însă astăzi, pe aceeași filieră, 
plătim un preț cam mare. Momentul 11 iunie ne aduce împlinirea unui sextil între 
Soare și Uranus, un unghi foarte important care administrează valorile trecutului, 
secretele pe care le-am ascuns cu mare grijă sau cu motivele de performanță, și 
întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului moment destul de delicat prin care se 
activează din nou atât aspirațiile îndrăznețe pe care individul le-a alimentat în 
ultimii ani, cât și conflictele pe care le-a susținut, agresivitatea pe care a hrănit-o în 
tot acest timp. 

Pentru că momentul acesta al informațiilor dezvăluite împotriva dorinței 
personale, împotriva plăcerilor personale urmărite în zilele anterioare se situează 
într-o zonă ciudată relațiilor sociale va fi acum pus la încercare spiritul de echipă, 
deci lucrul în grupul de apartenența va trece printr-o criză sau va fi oprit. Greșelile 
personale vor fi investigate, așezate într-o altă ordine decât am fost obișnuiți în 
zilele anterioare și pentru că lucrul acesta este unul foarte serios, spre deosebire de 
ceea ce am făcut în ziua anterioară, vom avea impresia că tot ce înseamnă sarcină 
profesională sau obiective personale ne duc către o cădere liberă, către o întoarcere 
la vechile obiceiuri, cele care și-au primit de la începutul anului și până acum o 
pedeapsă. Direcția spre care se îndreaptă informațiile sau demersurile sociale în 
mijlocul săptămânii ridică acum un nou semn de întrebare. Acum oamenii se vor 
întreba dacă sunt ignorați pe bună dreptate ori dacă nu cumva sunt pedepsiți la fel 
cum au fost în trecut. Astfel, în loc să se preocupe în a duce mai departe un mesaj 
sau în a-și vedea de treburile pe care le au de rezolvat, își pun acum tot felul de 
întrebări despre rostul muncii lor sau despre nivelul beneficiarilor. Pentru că este 
vorba de Uranus, este posibil ca o parte din aceste informații să fie corecte pentru 
că oamenii sunt astăzi inspirați, însă nu se știe dacă printre aceste elemente 
minunate, printre aceste idei inspirate oamenii nu pun și de la ei, nu adaugă păreri 
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personale sau obsesii pe care nu le-au lăsat în urmă nici măcar în încercările 
trecutului apropiat, cele care au fost destul de dure. Astfel, secretele sunt acum 
afișate, dezvăluite, puse la dispoziția celorlalți însă puțini vor fi aceia care vor 
dispune de discernământul necesar pentru a le observa, analiza sau pentru a le 
folosi așa cum sunt ele și nu prin adăugirile sau interferențele momentului. 

Cu toate acestea relația bună dintre Soare și Uranus arată și o deschidere 
către ceea ce înseamnă pentru un individ libertatea, nu putem să ne referim acum 
la libertate ca la o expresie socială. Acum este vorba despre un sextil între Soare și 
Uranus, deci despre o realizare cu un puternic impact personal. Astfel, cel care 
suferă că este ignorat arată că nu se preocupă de lucrurile care sunt importante, ci 
de altele, așa cum am văzut în ziua anterioară, spre exemplu de spectacol, de 
lucruri superficiale sau lipsite de valoare. În încercarea lor de a le obține și astăzi 
vor da peste critici, peste refuz sau peste un obstacol, la fel cum s-a întâmplat în 
trecut. Reinventarea unui obstacol, în redesenarea unui traseu inițiatic, plin de 
pericole, la fel ca în trecut, îi va îndemna pe unii să își folosească libertatea de 
expresie de acum pentru a se separa de cei care îi chinuie, îi critică sau îi încearcă. 

Dacă în privința omului comun lucrurile acestea înseamnă și protecție în fața 
unui pericol sau în fața sursei durerii, pentru cel care lucrează cu energia sau care 
se află într-un proces de cercetare accelerată lucrul acesta în sine este un pericol. 
Inițiatul nu are de ce să fugă de pericol. Faptul că este inițiat arată că dispune de 
toate instrumentele necesare pentru a privi viața dintr-o altă perspectivă, pentru a 
lucra cu informații la un alt nivel. Pericolul activează o zonă a ființei care s-a 
construit prin mijloacele comune. Asta înseamnă că, până la un punct, individul nu 
trebuie să se îndrăgostească de sursa suferinței, ci trebuie să coalizeze cu aceasta 
pentru a-și modifica în propria ființă ceea ce strigă de durere. Strigătul de durere 
nu reprezintă semnul distrugerii, ci semnalul unei zone care nu dorește să fie 
transformată. Pentru un om comun procedeul acesta ar însemna masochism, 
dragoste de suferință, însă inițiatul transformă tot acest proces complicat într-o 
purificare a ființei realizată concomitent pe mai multe planuri. Stimulul poate fi în 
planul fizic la modul cel mai evident, dar cauza sa să vină din subtil. Pentru că este 
inițiat știe unde să meargă și va acționa în cunoștință de cauză. Lucrurile acestea 
speciale vor fi acum accesibile oricui. Din această cauză ziua de 11 iunie va fi 
încărcată de risc sau tulburătoare în cazul în care avem de-a face cu oameni comuni 
care sunt curioși din fire și vor și ei să știe mai multe, chiar dacă nu pot 
deocamdată. Procesul inițierii nu reprezintă neapărat aderarea la un grup obscur în 
care se vorbește într-o limbă nepământeană, ci abordarea sistemului de valori 
dintr-o altă perspectivă, adică îndemnul pe care-l tot facem de ani de zile aici și 
care vizează schimbarea modului de a gândi pentru a-l face pe acesta mult mai 
permisiv pentru informațiile care plutesc peste tot în univers și care, după cum 
vedem și astăzi, sunt accesibile oricui. Dacă îndeplinim aceste condiții și le folosim 
pe acestea pe calea de mijloc, nu doar prin armonia și echilibrul pe care le-am 
cunoscut în stările comune de conștiință, suntem inițiați și deja lucrăm la un nivel. 

Prin urmare, 11 iunie este o zi de mare bogăție. Pentru că ne aflăm în 
continuare în perioada de retrogradare a lui Mercur, practic ultima zi din acest 
interval de trei săptămâni care ne-a zdruncinat atât de mult, nu toată lumea va avea 
acces la această bogăție. Unii vor sta cu punga de bani în mâini și vor striga în gura 
mare că sunt săraci și trebuie ajutați pentru că ei nu mănâncă monezi, ci pâine. 

Ecuațiile astrale aferente zilei de 11 iunie activează traume mai vechi, scheme 
de lucru pe care ar fi trebuit să le lăsăm în trecut, nemulțumiri sau procedee care în 
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trecut au provocat multă suferință și care acum sunt aduse în prezent doar acolo 
unde există ignoranță. Ignoranța este ceea ce ne face astăzi să suferim mai mult sau 
să credem că suntem marginalizați. 

Astăzi sunt încercați de oamenii care au hotărât să se pună în slujba celorlalți 
deoarece aceștia vor observa că informațiile vin foarte ușor și în volum foarte mare, 
dar că au în continuare probleme în a le formula, în a le explica sau în a le prezenta 
celorlalți așa după cum le sunt solicitate. Dar nu ar trebui să dispere pentru că 
această relație bună dintre Soare și Uranus, care încurajează independența și 
inspirația, va fi activă până săptămâna viitoare, însă Mercur își va reveni la mersul 
direct începând cu noaptea de joi spre vineri. Deci este suficient ca astăzi aceste 
informații să fie colectate și vom avea răstimpul necesar până la finalul săptămânii 
sau poate chiar în prima parte a săptămânii următoare să le repartizăm sectoarelor 
cărora le sunt destinate. 

11 iunie este o zi în care foarte ușor schimbăm impresii și pentru că se pune 
mult accent pe patrimoniu, aceste impresii sunt încălcate de experiențele ultimelor 
luni. Este foarte posibil ca aceste experiențe să fi fost marcate de abuzuri, 
nemulțumiri față de colegii de serviciu, familie sau cunoscuți, față de sistemul 
social în care trăim sau față de o abordare personală. De aceea, avem ocazia acum 
să emitem păreri obiective despre ceea ce s-a întâmplat în trecut însă vom fi destul 
de subiectivi atunci când vom folosi aceste elemente în calitate de concluzii dacă 
acestea susțin o opoziție a individului față de grupul de apartenență. Prea puține 
lucruri din cele care vin spre noi astăzi se adresează comunității. Succesul și eșecul 
momentului se adresează cu precădere puterii personale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a trăi mesajul interior cu mare 
intensitate. Nu ar fi deloc indicat să zdruncinăm structura acestuia doar pentru că 
acum cei din preajmă nu participă, nu înțeleg acest mesaj sau resping. Până la 
sfârșitul săptămânii sau până în mijlocul săptămânii următoare lucrurile se vor 
așeza așa cum trebuie. 
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Vineri, 12 iunie 
Vineri 12- 6-2015  1:22     Sun (Gem) Sex (Ari) Moon 

Vineri 12- 6-2015  1:32 Mercury <Gem> S/D 

Vineri 12- 6-2015  2:42    Luna(Ari) Sex (Gem) Mars 

Vineri 12- 6-2015  3:34   Mars (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Vineri 12- 6-2015  5:47    Luna(Ari) Tri (Leo) Juno 

Vineri 12- 6-2015 12:08 Neptune <Pis> S/R 

Vineri 12- 6-2015 12:15Venus(Leo)Sex[Lib]North Node 

Vineri 12- 6-2015 16:07    Mars (Gem) Squ (Vir) Lilith 

Vineri 12- 6-2015 17:16    Luna(Ari) --> Taurus 

Vineri 12- 6-2015 21:54   Sun (Gem) Squ (Pis) Chiron 
 

Retrospectivă. Neputința de a controla o dorință retroactivă. Apar 
modificări la nivel global care schimbă optica vieții individuale. Adevărata 
schimbare a lumii este amânată. Grijile lumii trebuie lăsate deoparte. Liniștea 
vine din bucurii mici. Se reiau anumite discuții. Oamenii se raportează la valori 
corecte. Dorința poate atinge cote alarmante. Se poate acționa pe mai multe 
fronturi. Fondul problemelor este marcată de dorințe neîmplinite, de frustrare. 
Fondul realizărilor este marcat de creativitate. Se alege un traseu în mare viteză. 

 
12 iunie este una dintre cele mai bogate zile în evenimente astrale aferente 

lunii iunie sau acestei perioade. Acum Mercur își va reveni la mersul direct, iar 
Neptun își va iniția mersul retrograd realizând astfel o importantă și majoră 
schimbare a modului de a gândi și de a reacționa având foarte clar senzația că ne 
aflăm în fața unei schimbări importante, pe hotarul dintre bine și rău sau dintre 
definițiile trecutului și certitudinile viitorului. 

Pe lângă aceste schimbări ce apar în deplasarea celor două corpuri cerești, în 
această zi Marte se va afla într-o relație negativă cu Chiron și cu Luna neagră, iar 
Soarele într-o relație negativă cu Chiron. Apoi, Venus își va definitiva relația 
pozitivă pe care o construiește cu Capul Dragonului și prin intermediul căreia va 
media tendința Nodurilor, unghi pe care-l pregătește de ceva vreme. Luna se va afla 
acum pe ultimul segment al zodiei Berbec urmând ca în a doua parte a zilei să 
treacă în Taur. 

Prin ceea ce se prefigurează a se consuma în această zi nimic nu este sigur, 
toate lucrurile se răstoarnă și nu pentru că ne-am obișnuit cu ele în ultimele trei 
săptămâni, ci pentru că există o presiune socială care ne îndeamnă să nu mai stăm 
pe gânduri, să acționăm în viteză, rapid pentru a nu se vedea că în ultima vreme am 
greșit și am complotat împotriva celor care pe viitor ne vor fi colaboratori. Dar 
lucrurile se separă într-un mod aparte. Într-un fel se manifestă Mercur direct în 
Gemeni și în alt fel se va manifesta Neptun retrograd în Pești, tocmai de aceea 
acum, în ziua în care se produc cele două evenimente, conștiința individului va fi 
zdruncinată de lucruri care trebuie să se rezolve în mare viteză sau de necesitatea 
de a face front comun, nu pentru a lupta împotriva unui adversar comun, ci pentru 
a ascunde că până acum am conspirat împotriva celor care, începând de săptămâna 
viitoare, ne vor deveni aliați. 

Așa după cum se poate constata direcțiile acum sunt contradictorii, la fel 
cum vor fi și grupurile de persoane ori proiectele în care acestea se implică. Pe de o 
parte, avem acei oameni care își fac griji pentru stabilitatea grupului de 
apartenență, pentru îndeplinirea țintelor de viitor sau pentru menținerea 
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prestigiului. Apoi, de parte cealaltă, îi găsim pe cei care se preocupă doar de 
interesul personal, cei care vor să se folosească de aceste frământări sociale, de 
preschimbările grupului în care s-au integrat pentru a obține un avantaj direct și 
pentru a se impune. Acești oameni nu privesc cu ochi buni realizările celorlalți și 
vor dori să calce în picioare sentimentele celor care sunt acum în suferință ori care 
trec prin probleme cauzate de dezvăluiri ale unor demersuri făcute pe ascuns. Dacă 
Marte va avea de împlinit două careuri, unul cu Chiron și altul cu Luna neagră, la 
fel și Soarele, înseamnă că lucrurile acestea, care încep să prindă contur sub forma 
unui careu în T pe semne mobile, pot tulbura conștiința individului fără să ducă 
nicăieri. Faptul că Mercur revine la mersul direct arată că dintr-o dată suntem 
lucizi, vedem mult mai clar sau înțelegem mult mai ușor cum și unde am greșit 
până acum, dar judecata va fi astăzi mult mai criticată decât alte elemente ce vin 
din zona intima. 

Cu alte cuvinte, multitudinea de unghiuri care se împlinesc în ziua de 12 
iunie și care ar putea să sperie un pasionat de astrologie, grupează toate aceste 
direcții pe segmentul păcat-virtute, dorință-abținere. Cine înțelege că lucrurile sunt 
coordonate după aceste scheme, după acest balans, nu va fi tulburat de minciunile 
ce vor fi așezate la picioarele fiecăruia, de tentațiile de a porni un război împotriva 
celui slab doar pentru că ne lipsește din palmares, o victorie de genul acesta. 
Lucrurile acum nu vor mai fi atât de acide sau de tulburătoare pentru că vor fi 
raportate la un etalon corect. 

De asemenea, se poate ca toată această construcție astrală să se transforme 
într-o mare problemă dacă individul nu va dori să facă o astfel de discriminare, 
dacă din faptele pe care le-a făcut până acum se înțelege că iubește prea mult 
războiul, intriga sau bârfa. Dacă este orientat în felul acesta 12 iunie ne oferă 
multiple ipostaze prin care să-și definească și aceste dorințe inferioare. Există însă 
un ecou puternic al acestor fapte și acestea vor veni spre noi undeva prin luna 
octombrie, când vor fi împlinite dezideratele concrete ale unor acțiuni inițiate în 
această perioadă. Acești oameni care vor folosi energia zilei de 12 iunie pentru 
război, pentru confruntare sau pentru a se bucura pe seama suferinței celorlalți, 
sunt cei care au avut până acum mari probleme cu creativitatea și, de asemenea, cu 
înțelegerea. Revenirea la mersul direct al planetei Mercur le arată acestora nu că au 
avut parte de experiențe minunate, ci că au fost umiliți atunci când au fost 
împiedicați să nu se exprime în modul acesta. 

Prin urmare, 12 iunie dorește să fie una dintre cele mai importante zile ale 
acestei săptămâni și, implicit, ale acestei perioade, însă se pare că va deveni doar 
pentru cei care sunt orientați în mod negativ sau care arată că pentru ei trezirea la 
realitate înseamnă a regreta că au fost constrânși la un moment dat să mai facă și 
fapte bune. 12 iunie poate deveni momentul în care se reactivează o schemă 
negativă însă pentru că tot în spațiul acestei zile pe care o analizăm se consumă și 
unghiul minunat dintre Venus și Capul Dragonului, fapta în sine a celor răi, dar și 
posibilitatea ca toată lumea să vadă acest lucru, constituie un mare noroc. Pentru 
că săvârșind o astfel de faptă se separa apele, răul nu mai este acoperit de bine, iar 
văzând-o va face ca privitorul să obțină o mai mare încredere în sine și să nu 
încadreze aceste ființe în categoria celor mai evoluate. Înțelegem de aici că faptele 
rele vor fi făcute doar de ființele inferioare și nu ar trebui să se supere aceste făpturi 
penibile dacă și în această zi primesc o asemenea etichetă. 
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Pe baza acestor confruntări grijile lumii vor fi lăsate deoparte și dintr-o dată 
să ne intereseze doar propria integritate, adică să ne protejăm de cei răi și de 
faptele lor. 

Pentru că ne aflăm în săptămâna în care oamenii sunt îndemnați să cultive 
spiritul de echipă, vom constata cu precădere în această zi că forțele acestea reușesc 
să-și dea mâna, reușesc să găsească puncte comune, să-și unească forțele, fie 
pentru a ascunde faptul că fiecare element care participă acum la această 
construcție a activat anterior pe baza aceluiași motiv, fie pentru a declanșa o 
cruciadă împotriva celor slabi. Un om care este cu adevărat puternic, prin 
atitudinea sa se protejează de ceilalți și are forța de a împlinii și partea cealaltă a 
mesajului aferent acestei săptămâni, adică să-și mențină nivelul de acțiune. Dacă în 
cazul acestor ființe pozitive întâi se va constata menținerea nivelului de acțiune și 
apoi pe baza acestui proces se va lucra în echipă, în cazul celor răi lucrurile vor fi 
orientate invers. Aceștia vor căuta oameni cu care seamănă pentru a se ajuta unii pe 
alții să-și mențină nivelul de acțiune abordat individual până acum. 

În rest, elementele aferente acestei zile le vorbesc oamenilor despre o 
încredere în sine șubrezită, ce invocă mai curând bătălii pierdute, întâlniri de tristă 
amintire sau rememorare a unor întâmplări ale vieții petrecute în prezența unor 
oameni care nu mai sunt printre noi. Accentuarea zodiei Gemeni volatilizează însă 
aceste percepții și până la urmă cel care este pozitiv va reuși să meargă mai departe 
prin creativitate, nu se va lăsa modificat de această retrospectivă. Cel care este 
orientat negativ va fi și de această dată reper luat de altul prin neputința sa de a-și 
controla această dorință retroactivă. În timp ce persoana pozitivă își amintește 
pentru că dorește acest lucru, cel rău devine captiv propriilor eșecuri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne speria de agitația din 
jur. Cel care este pozitiv va ști din primul moment că elementul care se agită are de 
ascuns răutatea faptelor făcute până acum ce ar putea să fie dezvăluită celorlalți. 
Stabilitatea ne ajută să fim mai puternici prin lucrurile bune pe care le-am făcut 
până acum. De altfel, acestea sunt cele care contează astăzi, dar care vor conta și 
de-a lungul întregii săptămâni. 

 
Sâmbăta, 13 iunie 

Sambata 13- 6-2015  5:12    Luna(Tau) Squ (Leo) Venus 

Sambata 13- 6-2015  8:34     Sun (Gem) Squ (Vir) Lilith 

Sambata 13- 6-2015 10:04    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 

Sambata 13- 6-2015 18:38    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
 

Apar primele repercusiuni asupra vieții individuale în urmă a deciziilor 
grave, rele, adoptate la nivel global. Viața de familie trece printr-un zdruncin. 
Puterea de creație este din nou încercată. Se fac destăinuiri. Liniștea este prea 
scumpă. Se face un sacrificiu pentru a păstra o armonie. Ideile mari sunt criticate 
pentru a fi desființate. 

 
În 13 iunie lucrurile se mai limpezesc puțin. O parte din problemele care au 

venit spre noi în ziua anterioară se mai păstrează încă pentru că unghiurile nu s-au 
rarefiat atât de mult încât și problema în sine să se transforme în altceva ori să 
dispară. În plus față de ceea ce-am avut de traversat până acum, în 13 iunie apar 
primele repercusiuni ale acestor evenimente complicate asupra vieții individuale. 
Am luat decizii grave, la nervi sau sub presiunea unor factori exteriori și acum 
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vedem cat de greșit a fost. Aceste decizii nu se referă la ceea ce s-a consumat doar 
în ziua anterioară, ci la ceea ce am traversat în ultimele trei săptămâni, cât timp 
Mercur a fost retrograd. Acum Mercur se află în mers direct însă nu are un cuvânt 
important de spus decât prin intermediul problemelor prezente, decât prin 
intermediul subiectelor puse acum în discuție și care sunt cu precădere legate de 
segmentul afectiv. Pe de o parte avem o problemă de atitudine pe care trebuie să o 
rezolvăm urgent și apoi avem o problemă de patrimoniu pentru rezolvarea căreia 
trebuie să cerem ajutor în exterior. Dacă din ziua de ieri ne-a rămas interesul 
pentru creație și pentru fapte bune atunci soluțiile vor veni rapid și cea mai mare 
parte a zilei va fi rezervată unui proces de introspecție. 

Dintre toate aceste aspecte, relația proastă dintre Soare și Lună neagră 
devine o relație proastă între mesajul individului și ecoul social. Nu există ceva 
anume care să fie inventat în această zi, care să apară inopinat, care să nu-și anunțe 
revenirea cu sulițe și trâmbițe. Ceea ce se află în această zi, ceea ce se destăinuie sau 
se face public a fost pregătit din timp și face parte în cele mai multe din cazuri 
dintr-un plan periculos de afectare a integrității individului sau de modificare a 
percepției acestuia asupra lumii și vieții. De aceea se poate constata că astăzi ideile 
mari vor fi criticate cu scopul de a fi desființate fără a se gândi nimeni că poate ar fi 
indicat să se pună ceva bun în loc. 

Elementul cel mai dureros ce se va consuma în această zi va veni din familie. 
Acolo, prin relația proastă pe care Luna și Venus o împlinesc, se descoperă că 
părțile implicate au activat în ultimele trei săptămâni pe tronsoane diferite. Niciuna 
dintre părțile implicate nu dorește să accepte astăzi că a greșit sau că a făcut alegeri 
proaste sub presiunea unui factor exterior. Apoi, pentru că avem o confruntare 
între o zodie feminină și una masculină, între o zodie ce se remarcă prin viteză de 
reacție și versatilitate și una care se remarcă prin metoda și analiză, aceste 
probleme care vin din familie sau care devine foarte dureroasă prin raportare la o 
problemă personală se complică prin raportarea la un sistem de valori extrem de 
personal și de subiectiv ce a fost zdruncinat în ultimele trei săptămâni. Cu alte 
cuvinte, suntem puși în situația să rezolvăm ceea ce nu am putut face în ultimele 
trei săptămâni și, în plus, mai trebuie să facem lucrul acesta și în prezența 
persoanei care nu trebuie să știe că am trecut prin așa ceva. La exterior toate aceste 
frământări interioare vor părea elemente de stimulare, minciună, agresiune 
gratuită sau stres fără justificare, adică un careu între Soare și Luna neagră. 

Prin urmare, 13 iunie este o zi complicată care are ingrată misiune de a 
aduna toate reziduurile ultimelor perioade și de a le așeza într-o ordine ori de a le 
analiza pentru a se constata dacă printre acestea mai există și lucruri bune care 
trebuie salvate. În această zi se va lucra cu speranța, cu convingerea că dacă suntem 
atenți, dacă suntem prudenți atunci procesul acesta de inventariere va fi realizat în 
mare viteză și fără consecințe negative. 

Din nefericire, caracterul negativ al acestei zile vine din faptul că dorința de a 
ascunde conținutul problemelor ce ne atrag atenția acum ne consumă mult din 
vitalitate și, în felul acesta, ni se diminuează viteza de lucru. Prin această diminuare 
a vitezei de lucru se constată că momentul de față lucrează de fapt cu două tipuri de 
probleme. Prima dintre acestea este dată de sinceritatea pe care am avut-o față de 
partenerii de dialog, apoi cea de-a doua vizează o hotărâre importantă pe care 
trebuie să o luăm în raport cu evenimentele ce urmează să se consume în lunile de 
vară. Dacă în privința primei probleme, dacă avem oameni sinceri în jur, oameni 
care până acum ne-au dovedit prietenie și căldură sufletească momentul acesta de 
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sinceritate va putea fi depășit ușor, însă în privința celei de a doua, proiectele de 
viitor au nevoie acum să se bazeze mult pe creativitate, adică pe ceea ce am protejat 
în zilele anterioare. 

Pentru că toate aceste lucruri se bazează pe un mare efort intern exterior 
multe dintre acestea nu vor fi clar formulate și nici prezentate în așa fel încât cei 
din preajmă să le înțeleagă, episoadele zilei de 13 iunie vor trece drept minciuni 
majore sau decizii adoptate împotriva celor mai dragi din preajmă. De aici și 
caracterul foarte delicat al acestei zile și de aici vine și riscul de a nemulțumi pe 
toată lumea, indiferent ce hotărâre vom lua. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a oferi astăzi explicații cât mai 
clare, mai pertinente și mai bogate în informații chiar dacă avem impresia că 
partenerul de dialog a înțeles, chiar dacă acesta spune că a priceput ideea și nu este 
nevoie de o asemenea abundență de informații. Relația proastă dintre Soare și 
Luna neagră susține cu precădere înțelegerea răsturnată a lucrurilor, tocmai de 
aceea este nevoie de o mare diversitate de informații pentru ca posibilitatea 
răstălmăcirii să fie foarte mică. 

 
Duminică, 14 iunie 

Duminica 14- 6-2015  1:06    Luna(Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica 14- 6-2015  6:10    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 14- 6-2015  7:03    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 

Duminica 14- 6-2015 10:31    Luna(Tau) Squ (Leo) Juno 

Duminica 14- 6-2015 18:55 Sun (Gem) Con (Gem) Mars 

Duminica 14- 6-2015 20:51    Luna(Tau) --> Gemini 

Duminica 14- 6-2015 20:53    Luna(Gem) Opp [Sag] Saturn 
 

Conflictul dintre grupuri este susținut de conflictul dintre persoane. Se pune 
prea mult accent pe relații care nu au viitor. Nesiguranță. Este agresat un 
element tradițional. Se vinde un bun pentru că nu i se cunoaște valoarea. Forță în 
exprimare. Originalitate. Dorința de a străluci cu orice preț. Drumurile sunt 
agresate de o forma stranie de neastâmpăr. Nu sunt respectați timpii de lucru. Se 
fac surprize plăcute. Drama vieții de cuplu se menține. Victoria vine acolo unde 
nu este acceptat compromisul. O zi plină de surprize este o zi care umple un gol, 
dar viața are nevoie de mari realizări, nu de un plin de o zi. 

 
Finalul săptămânii împlinește o parte din dezideratele asupra cărora am 

lucrat, mai la vedere, mai pe ascuns, de-a lungul întregii săptămâni. Acum avem 
curajul să punem degetul pe rană, să spunem mult mai clar ce gândim, să întinde 
mâna și să ne luăm ceea ce considerăm că ne trebuie și, în plus, să facem lucrul 
acesta într-un mod original și interesant. Soarele se va întâlni cu Marte într-o 
conjuncție și lucrurile, la fel ca și în ziua anterioară, nu ne vor surprinde prin 
caracterul lor inopinat, ci mai curând prin intensitatea la care ajung. Mulți 
consideră că au văzut în ziua anterioară cam tot ceea ce ar fi trebuit să vadă. Acum, 
când Soarele atinge conjuncția perfectă cu Marte, drama vieții personale, lucrurile 
nespuse devin dintr-o dată foarte importante și persoane aflate în conflict își 
acordă acum atenție sporită unul altuia, se invită insistent unul pe celălalt să-și 
spună durerile sufletului ori să se exprime așa cum au dorit de-a lungul săptămânii 
și poate nu au avut ocazia. 
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Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Taur urmând să treacă în 
zodia Gemeni în seara acestei zile, încercând să lege prietenii interesante cu cauzele 
problemelor mai vechi, să-și recupereze energia, să-i îndemne pe oameni să se 
odihnească ori să aprecieze ceea ce până acum au respins în mod vizibil la ceilalți. 
Momentul acesta însă este deficitar la capitolul recuperarea energiei și orice 
intenție sau procedeu aplicăm acum nu dă rezultate imediat pentru că cere o 
perioadă mult mai mare de timp pentru a ajunge la ceea ce ne propunem. Cu alte 
cuvinte, momentul acesta de final al săptămânii se transformă într-un mare gol în 
care în mare viteză alegem să spunem tot ceea ce ne-a enervat sau ne-a nemulțumit 
de-a lungul săptămânii. 

Elementul cel mai frumos al acestei zile vine după ce ne-am călcat pe suflet și 
am deschis un dialog. În mod cu totul surprinzător, ni se părea că suntem 
îndemnați să purtăm un dialog cu persoanele pe care nu le suportăm, pe un subiect 
pe care nu l-am agreat niciodată sau de care nu avem acum chef ori într-o perioadă 
a zilei pe care dorim să o rezervăm altor activități. Cu alte cuvinte, dacă alegem să 
comunicăm, să ne deschidem către o persoană din preajmă atunci în mod sigur 
vom face lucrul acesta împotriva tuturor forțelor exterioare. Dacă am împlinit 
lucrul acesta înseamnă că surprizele momentului nu sunt negative și se va 
preîntâmpina o problemă de comunicare ce este rezervată acestei zile și care se va 
răsfrânge asupra întregii săptămâni următoare. Cu alte cuvinte, ceea ce nu facem 
astăzi nu vom putea face nici săptămâna viitoare, iar ceea ce nu forțăm în 
momentul acesta nu va putea fi împlinit nici săptămâna viitoare, nici dacă 
dispunem de un context pozitiv, mai puțin apăsător sau mai puțin enervant decât 
cel de astăzi. În felul acesta, ultima zi a săptămânii devine o zi de luptă cu timpul 
pierdut, cu defectele personale, cu dezordinea afectivă sau poate, în cazul unora, cu 
viciul afectiv cel care ne pune să ne luptăm cu persoanele asupra cărora am 
proiectat toate aceste lucruri negative. Conjuncția Soarelui cu Marte, ce ne aduce în 
mod indubitabil o mare forță, o putere concentrată, tradusă mai curând prin 
termen, cuvânt, ton sau atitudine, ar putea să fie asemănată cu explozia unui balon 
și cam atât. Asta se întâmplă pentru că într-un fel ne vedem succesul personal sau 
binele și în altfel este văzut din afară. 

Prin urmare, 14 iunie ne aduce în fața unei probleme de viziune. Deși 
conjuncția Soarelui cu Marte ar trebui să ne vorbească despre putere de expresie, 
curaj și inițiativă, ne va vorbi mai curând despre cât de intensă este dilema 
personală, cât de mult ne luptăm cu un adversar invizibil sau cu oameni care nu au 
nimic împotriva a ceea ce gândim și simțim, dar care primesc, adesea nemeritat, 
proiecțiile propriilor noastre probleme. 

Pentru că lucrurile acum se consumă după ce am avut de trecut prin tot felul 
de tensiuni și ipostaze încurcate, mulți vor avea impresia că trebuie să facă astăzi 
exact ceea ce nu le place, spre exemplu că sunt invitați la un dialog pe un subiect pe 
care nu-l agreează, cu o persoană pe care n-o simpatizează ori într-o perioadă a zilei 
aleasă foarte prost. 

De partea cealaltă oamenii care sunt pozitivi și care până acum au reușit să 
facă față unor agresiuni exterioare își îndreaptă acum atenția către structura 
afectivă și când vor să se exprime prin sentimente ori când lucrează pe acest nivel 
constată că ajung foarte aproape de zona în care să creadă că în ultima perioadă s-
au apropiat doar de oameni care le fac probleme și vor crede că dacă se vor menține 
în această zonă riscă să cadă în patima de a iubi doar oamenii bolnavi, răi sau 
fățarnici. Dacă ajung să gândească în felul acesta ori dacă se apropie de zona în care 
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să fie tentați să emită astfel de judecăți este clară că, pentru a nu se pierde cu firea 
și a nu face mai multe greșeli decât au făcut în ultimele trei săptămâni, au nevoie să 
se mențină pe nivelul de acțiune asupra căruia au lucrat. Este posibil ca aceste idei 
să-i mai fi curtat de-a lungul acestei săptămâni, însă nu au avut această intensitate 
și, de asemenea, nu au avut nici curajul să și le exprime ca atare. Deci, dacă ele au 
mai apărut, indicat ar fi să fie lăsate în stadiul acela. 

La modul comun, 14 iulie ne îndeamnă să facem mișcare, să vorbim, să ne 
exprimăm și la fiecare pas să întâlnim un obstacol, o forță similară cu ceea ce 
simțim și dorim să facem doar că nu există cu aceasta nicio sincronizare. Așadar, 
conjuncția Soarelui cu Marte de anul acesta nu are succesul de altădată. Acum nu 
sunt respectați timpul de lucru și din această cauză totul va părea haotic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că un căutător al 
adevărului va urmări în permanență să fie bun, să fie corect cu cei din jur, să 
dăruiască din binele pe care-l simt și trăiește, dar, pe lângă toate acestea, trebuie 
să-și conserve propria energie. A vorbi puțin, a opri dialogul interior, a realiza 
periodic curățarea afectivă, adică eliminarea reziduurilor ține de practica pe care 
un inițiat nu o va ocoli. Aceasta este, de altfel, și direcția spre care ne vom îndrepta 
acum. Dacă din diverse motive vom face altceva și nu vom ține cont de această 
recomandare astrală atunci să ne așteptăm ca și următoare săptămână să fie 
dominată de inadvertențe specifice acestei zile. 
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15 - 21 iunie 2015 este săptămâna semnalelor de transformare pe care le 
întâmpinăm cu stres, respingere, acuzații și a înapoierii unei datorii. Există câteva 
evenimente astrale ce vor face această săptămână să se mențină pe linia 
episoadelor spectaculoase și a frământărilor sociale, cele pe care le cunoaștem 
foarte bine. Chiar de la începutul acestui interval ne vom confrunta cu un model 
greșit de putere, situație susținută din punct de vedere astral prin revenirea lui 
Saturn retrograd în zodia Scorpion. Știm că din octombrie 2012 și până în 
decembrie 2014 această planetă s-a aflat în zodia Scorpion și de aproximativ 
jumătate de an tranzitează zodia Săgetător, familiarizându-ne cu noțiunile, cu ideile 
îndrăznețe, cu proiectele care depășesc bariere ale puterii, înțelegerii sau 
comunicării tradiționale, îndemnându-i pe oameni să spere la performanțe 
impresionante. De ceva vreme se află și în mers retrograd și performanța, cea care 
ar fi trebuit, prin poziția sa în Săgetător, să devină un element de normalitate, o 
preferință în gândurile fiecăruia, devine un element acuzat, blamat, transformând 
totul într-un teatru ieftin care, în loc să promoveze valorile, le subminează, 
înlocuindu-le cu abuzurile și vulgaritatea. Am avut ocazia ca, prin retrogradarea lui 
Saturn prin Săgetător, să vedem că această zodie atât de minunată, capabilă de 
performanțe impresionante, are și o latură animalică aceea cu care este bine să nu 
te pui. Acum, când Saturn va trece în Scorpion, ne vom aduce aminte de exemplele 
de putere, chiar și de instrumentele pe care le-am preferat în intervalul octombrie 
2012 - decembrie 2014. Nu putem vorbi deocamdată despre un avantaj, pentru că 
retrogradarea lui Saturn nu indică o metodă anume, cu toate că această planetă 
este prin excelență una care cere lucrurilor să fie clare și celor implicați seriozitate 
maximă. Nu putem vorbi aici nici despre eficiență, cu toate că Saturn în 
retrogradare, indiferent de zodie, trezește obsesia impecabilității, însă am putea 
vorbi despre amintirea acestora, despre urmările pe care le-au produs fără voia 
noastră, cel mai devreme începând cu 2 august, după ce Saturn își va reveni din 
această deplasare retrogradă. La momentul acela, având o deplasare directă în 
Scorpion ar putea să selecteze din perioada 2012 - 2014 ceea ce a fost bun pentru a 
reproduce. Deci, iată că schema de acțiune a vibrațiilor astrale nu poate fi oprită. 
Ceea ce nu poate fi accesat acum în mod direct va ieși la lumină peste doua luni, 
semn că întotdeauna avem în preajmă o realitate astrală care activează din umbră, 
chiar dacă nu o putem vedea. 

Până atunci vor ieși la suprafață lucruri pe care trebuie să le curățăm din 
grupul de apartenență, din propria structură sau poate chiar din rasa umană în 
ansamblu. Este de la sine înțeles că acest interval de șapte zile nu va putea să 
rezolve problema în ansamblu la care se referă Saturn, nici prin mesajul pe care l-a 
lansat (și care este încă activ) din Săgetător, dar nici referitor la tranzitul său prin 
Scorpion. Problemele acestea, cu precădere cele din zona socială, sunt mult prea 
mari, prea complicate și dacă dorim să le înțelegem atunci este nevoie să facem o 
corelație cu vibrațiile jupiteriene pentru a le analiza pe acestea prin semnele de 
generație. Prin ceea ce reprezintă la un moment dat, cel puțin cu judecata de acum, 
nu ajungem la niciun rezultat bun. 

Apoi, săptămâna în curs ne va oferi posibilitatea de a ne aminti de lucruri 
îndrăznețe, de a face pe ultima sută de metri modificări sau schimbări, ajustări în 
schema de acțiune ori să intervenim asupra unui factor pe care-l considerăm rău și 
să ne întoarcem din drum. Săptămâna aceasta nu este ușoară la capitolul înțelegere 
și dacă ne-am programat ca în acest interval să ne decidem în privința unui traseu 
ne va veni foarte greu să punem dinainte lucrurile bune și cele rele pentru a face o 
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analiză obiectivă. Obiectivitatea lipsește în această săptămână tocmai de aceea 
semnalele de transformare pe care le întâmpinam acum ne lasă impresia că suntem 
în fața unui stres teribil, ca avem de înfruntat o respingere din partea unui factor 
sau din partea unei sume de factori și că n-am scăpat încă de acuzații. Pentru a 
înțelege mult mai bine ceea ce se va întâmpla cu precădere în primele șase zile ale 
acestei săptămâni va trebui ca în fiecare dintre aceste zile să raportăm 
evenimentele curente la ideea că acolo unde există o solicitare cu siguranță există o 
datorie pe care am uitat să o înapoiem sau nu am dorit să facem asta. Dacă vom 
respecta solicitarea aceasta, adică să dăm înapoi și, prin asta, să uniformizăm 
valorile, vom dezamorsa un conflict și nu vom mai ajunge nici măcar să-l vedem 
pornit. Acesta poate fi unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei săptămâni: să 
ne protejăm de ceea ce nici nu se știe cât de periculos poate deveni. 

În ultima zi a săptămânii Soarele va trece în zodia Rac, nu înainte de a 
consuma încă vreo câteva etape ce derivă din conjuncția sa cu Marte. Curajul va fi 
exprimat acum în nenumărate moduri, deși el nu are decât un singur chip. A 
inventa măști pe care să le schimbăm în funcție de eveniment, de starea vremii sau 
de ora din zi, arată lașitate, nu flexibilitate, deci, până la urmă, acest curaj nu mai 
este ce a fost cândva, ci doar o umbră palidă. Dar nu trebuie să privim lucrurile 
doar prin această conotație tragică. Luna nouă ce se împlinește în 16 iunie va avea 
asupra tranzitului Soarelui prin zodia Rac din 21 iunie, cel puțin în prima perioadă, 
un impact special. Această fază a Lunii ar trebui să ne liniștească, să ne ofere 
motive de bucurie sau de combatere a grijilor inutile. În realitate, schema pe care 
va lucra Luna nouă din 16 iunie va face trimitere cu precădere la o ambiție 
personală. Pentru a se menține pe aceeași linie a demersurilor publice, grupurile 
mari vor trebui să coabiteze cu grupurile mici și să se opună cu vehemență celor 
care sunt pe același nivel pentru a nu exista nici măcar un singur motiv ca acestea 
să se ridice cu un pas mai sus. 

Apoi unghiurile pozitive la care participă Marte și Mercur, adică în cele ce 
sunt construite cu Junon și cu Axa Dragonului arată că totuși acest interval nu este 
sortit eșecului. Dacă dăm tribut energiilor cu care am coabitat până acum, dacă 
înapoiem o datorie, dacă ne dezvelim de ceea ce lumea aceasta materială și 
complicată ne cere cu insistență, reușim să facem lucrul cel mai important pentru 
această perioadă. Echilibrul înseamnă în această săptămână înseamnă sănătate și 
victorie. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne opune 
transformării prin atitudine negativă și de a permite ca anumite reacții personale să 
se orienteze către uniformizare. Dacă asta înseamnă a înapoia o datorie, a permite 
celorlalți să-și ia ceea ce consideră că le aparține atunci să acceptăm cu respect față 
de univers, cu tărie de caracter, cu maturitate și verticalitate pentru că există 
dincolo de ceea ce vedem sau înțelegem acum o ordine despre care vom afla abia în 
luna august. 
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Luni, 15 iunie 
Luni 15- 6-2015  3:36  Saturn [Sag] --> Scorpio 

Luni 15- 6-2015  5:29    Luna(Gem) Con (Gem) Mercury 

Luni 15- 6-2015  7:40    Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 

Luni 15- 6-2015 12:41    Luna(Gem) Sex (Leo) Venus 

Luni 15- 6-2015 14:01    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 
 

Se revine la un model greșit de putere. Valorile sunt schimbate. Moralitatea 
nu mai este prioritară. Norocul este judecat după cât de mult avantaj obține. Se 
cere mai mult spirit practic. Sentimentele sunt lăsate de izbeliște. Realizările 
sociale motivează încrederea în sine. Creativitatea este înlocuită cu reproducerea. 
Dinamica socială intră într-un ușor regres. 

 
În noaptea de duminică spre luni, adică în noaptea de 14 spre 15 iunie, se 

pregătește o surpriză de proporții. Prin retrogradare, Saturn, despre care știm că, 
din 23 decembrie 2014, se află în Săgetător, intră din nou în Scorpion. Numai ce 
ne-am obișnuit să lucram cu ideile, să cerem dreptate, să credem că dacă facem 
apel la norme, reguli sau principii este suficient pentru a așeza lucrurile ori 
situațiile într-o anumită ordine, că trebuie să renunțăm la ele. Revenim din nou la 
lupta pentru putere folosind de această dată mijloace periculoase, infecte, vulgare, 
agresive. Cu revenirea lui Saturn în Scorpion se revine la un model mai vechi de 
putere care este, de altfel, unul foarte greșit. Nu trebuie să ne mire dacă dintr-o 
dată vom face apel la instrumente de lucru pe care le-am iubit foarte mult în anul 
anterior sau poate chiar în 2013, la sentimente pe care le lăsasem definitiv în urmă 
pentru că Saturn, intrat acum în Scorpion, răscolește episoade ce se întind pe toată 
perioada sa de tranzit prin acest semn (5 octombrie 2012 – 23 decembrie 2014). De 
această dată nu contează exact momentul la care face apel Saturn din intervalul de 
tranzit prin Scorpion pentru că, fiind acum în mers retrograd, lucrurile acestea nu 
cer o atât de mare precizie pe situații legate de segmente, perioade, termene, ci 
asupra a ceea ce oameni au făcut în acel interval, asupra lucrului, asupra 
elementului personal activ atunci. Deci reperul nu este în exterior (timpul), ci în 
interior (puterea). 

Revenirea lui Saturn în zodia Scorpion va face acum trimitere și la o 
moralitate foarte acuzată sau care nu se mai încadrează prezentului ori nu 
corespunde pretențiilor de acum. Această moralitate nu mai poate susține 
realizările sociale ale prezentului pentru că acestea au nevoie de alte motivații, de 
alte instrumente de încredere sau cer o altă determinare.  

Luna se află acum în zodia Gemeni și reușește să realizeze o dispunere destul 
de interesantă față de Mercur, Venus și Neptun, dar și față de Axa Dragonului. 
Dacă în relația cu Mercur este neutră, în relația cu Venus pozitiva, iar cea cu 
Neptun negativă, raportul pe care Luna îl ridica acum cu Axa Dragonului le 
vorbește oamenilor despre preferințe ce sunt acum nerealiste, deci de pretenții 
care, în general, nu sunt absurde, dar acum, da! Nu este un fapt obișnuit ca Luna, 
aflată într-o relație pozitivă cu Axa Dragonului, să lanseze astfel de mesaje. Dar 
pentru că Saturn, întorcându-se în Scorpion, trezește abuzul de putere, dorința de 
îmbogățire, de a ridica tonul sau de a impune o autoritate ori de a o cere înapoi, în 
cazul în care a fost pierdută de la începutul anului și până acum, schemele acestea 
sociale în care se implică Luna creează mari confuzii. Mercur din Gemeni nu va 
reuși să întrețină niciodată neutralitatea, el fiind interesat de mobilitate și de 
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acumulare. Venus din Leu nu va ține cont niciodată de binele celuilalt, ci doar dacă 
acesta face parte din propriul său bine. Neptun din Pești, aflat și el  în mers 
retrograd, nu va reuși niciodată să se adapteze unei dinamici venite din zodia 
Gemeni pentru că însăși cuadratura în care se implică arată că există un conflict 
între două elemente ce lucrează la intensități diferite. Dintre toate acestea, niciun 
aspect nu face referire la o dimensiune socială, ci mai curând la o problemă 
interioară. Din această cauză Luna, în relația sa de acum cu Axa Dragonului, nu 
primește niciun sprijin, deci nu va putea să lanseze oamenilor invitația de a face 
apel la repere solide pentru că acestea ba nu sunt văzute, ba sunt văzute dar nu se 
potrivesc nevoilor de grup, ci doar nevoilor individuale. De aici și clara senzație că 
toată această dinamică socială intră într-un ușor regres. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne atrage atenția asupra unor lucruri 
aflate deja într-un derapaj ce ne pot afecta imaginea socială fără să ne dăm seama, 
fără să ne întrebe, fără să ne avertizeze și fără să țină cont dacă lucrurile acestea 
sunt sau nu încadrate în ceea ce ne interesează ori în ceea ce am cerut. Maniera în 
care intervine ecuația astrală aferentă zilei de 15 iunie lucrează mult cu 
sentimentele restrictive, cu abuzul de putere și cu nevoia de a demonstra că dețin în 
continuare controlul asupra unor zone, chiar dacă, la vedere, lucrul acesta nu este 
perceput în mod direct. Având încă activă dorința de putere, unii s-ar putea acum 
să-și ceară înapoi lucrurile pe care le-au pierdut pe bună dreptate, pentru că n-au 
fost în stare să le administreze ori pentru că așa trebuia să se întâmple. 

Revenirea lui Saturn în Scorpion prin retrogradare va face acum un transfer 
de autoritate în interiorul vieții private, nu între persoane, aducând o încredere 
falsă și punând în dificultate individul care crede că de la începutul lunii și până 
acum a sporit în ochii celorlalți sau a câștigat pe ascuns manipulându-și adversarul 
și făcându-l să se compromită singur. Deci intrarea lui Saturn în Scorpion face 
trimitere și la o luptă, însă ea seamănă mai mult cu o confruntare între ologi. Asta 
înseamnă că nu poate fi vorba de curaj doar pentru că simțim dintr-o dată că avem 
putere în a ne cere drepturile într-un alt mod sau că ne amintim de ceea ce am 
pierdut și profităm de șansa de a găsi în jur vreo câțiva oameni care să ne asculte 
poveștile de vitejie. 

15 iunie este ziua lui "Am fost și eu cineva pe vremuri" însă nu va ține mult 
pentru ca imediat ce acest ciclu lunar, în care se consumă evenimentul la care 
facem referire, se va termina, adică în după-amiaza zilei următoare, când se va 
împlinii Luna nouă, lucrurile vor începe să se așeze pe o altă bază. Deocamdată 
startul acesta este unul greșit prin reperele pe care ni alegem, nu prin provocările 
pe care ni le lansează. Luna din Gemeni aduce o mare mobilitate, iar celelalte 
elemente sau structuri ale ființei, celelalte instrumente de lucru ce ne-au fost 
accesibile în ultimele luni, devine acum complet inutile, ba mai mult, îi lasă 
impresia individului că nu se pricepe să facă nimic și că, în realitate, are două mâini 
stângi. Este adevărat, dispunerile la care participă Luna sunt în mare parte pozitive, 
însă ele se adresează unor direcții nespecifice, adică le vorbesc oamenilor despre 
bogății pe care nu le-au avut niciodată, dar pe care le văd în poze, despre calități pe 
care le-a avut numai în vis, niciodată în realitate sau despre puteri pe care le-au 
deținut doar în poveștile vânătorești pe care le-au iubit atât de mult. De aici și 
foarte clara senzație că dinamica socială a acestei zile intră într-un ușor regres. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să ne întoarcem la 
amenințări mai vechi. Saturn nu revine în Scorpion pentru a ne transforma în lăzi 
de gunoi, pentru a ne face mutația la container, ci pentru a ne arăta că a sosit 



Săptămâna 15 – 21 iunie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 11 iunie 2015, ora 7:10 

momentul să facem din nou curățenie acolo pe unde credeam că nu mai este 
nevoie. Așadar, nu doar mintea va fi folosită, ci și capacitățile creatoare, dacă le 
avem. 

 
Marți, 16 iunie 

Marti 16- 6-2015  5:13     Sun (Gem) Sex (Leo) Juno 

Marti 16- 6-2015  6:07    Luna(Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Marti 16- 6-2015  7:45    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Marti 16- 6-2015 10:43    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Marti 16- 6-2015 12:02    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Marti 16- 6-2015 16:08    Luna(Gem) Con (Gem) Mars 

Marti 16- 6-2015 16:35    Luna(Gem) Sex (Leo) Juno 

Marti 16- 6-2015 17:08     Sun (Gem) Con (Gem) Luna(New Moon) 
 

Mare forță în exprimare. Se depășește o limită a înțelegerii sau a fricii. Se 
fac asocieri de suprafață. Mânia dintre adversari se amplifică. Direcțiile 
conflictului și beneficiului capătă noi dimensiuni. Obstacol în conturarea zonei de 
confort. Anturajul susține o ambiție individuală. Iese învingător cel care are mai 
multe resurse. Grupurile mari coabitează cu cele mici, dar declara război celor 
situate pe același nivel cu ele. 

 
Împlinirea sextilului Soare-Junon arată că ne aflăm într-un moment de 

cumpănă. Dacă unghiul acesta s-ar fi împlinit după ce Soarele și Luna ar fi inițiat 
un ciclu lunar atunci aceste parteneriate, strategiile de viitor sau gândul că, dacă ne 
apropiem de o persoană puternică, ne va fi mai bine pe viitor, s-ar fi așezat într-o 
altă albie și nu ar fi alimentat conflictele la care ne-am referit în analiza aplicată 
zilei anterioare. Astfel, momentul acesta ne invită să medităm asupra prieteniilor 
pe care le aveam, ne lansează o provocare legată de asociere însă nu ne permite să 
ne desfășurăm prea mult pe motiv că nu mai avem timp pentru așa ceva, nu mai 
este loc de proiecte de durată, pentru că ideile sau inițiativele acestea nu mai 
corespund nevoilor prezente. Asta înseamnă că avem de trecut un obstacol și acesta 
nu trebuie neapărat să fie dat de o necesitate socială, el poate fi întruchipat și de o 
persoană, de un individ, poate chiar un prieten mai vechi care, opunând rezistență, 
oprind acest demers, distruge un vis cu gândul că face un mare bine. Referitor la 
raporturile și schimburile dintre persoanele, în momentul acesta în care Soarele se 
împrietenește cu Junon și ar trebui să ne ofere posibilitatea unei relansări sau a 
unei deschideri către o mare realizare, ne aducem aminte care este raportul dintre 
zodiile Săgetător și Scorpion, legând această informație strictă de tranzitul lui 
Saturn, cel care de curând a revenit în Scorpion. În mod normal, între Scorpion și 
Săgetător există o înțelegere bazată pe teritorii. În timp ce Scorpionul domină 
elementele abisale, Săgetătorului are nevoie să lucreze la suprafață sau pe nivele 
foarte înalte. Atunci când lucrurile se inversează se impune schimbarea unor 
obiceiuri, schimbarea modalităților de hrană, schimbarea anturajului nu doar prin 
adaptarea individului la anumite forțe sau realități care se găsesc în noul mediu, ci 
și prin transformarea acestuia ca urmare a presiunii pe care individul o pune pe 
anturaj. De aici și senzația că individul își vede de treaba, cere lucruri pe care nu le 
merită sau pe care nu le va obține niciodată, lăsând chiar impresia că profită de 
acest ultimatum pentru a obține avantaje pe atenția celorlalți. Desigur, nu putem 
vorbi despre ceea ce se întâmplă acum în mijlocul lunii iunie fără să facem trimitere 
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la începutul anului, la finalul lunii ianuarie, atunci când situațiile de atunci ne-au 
lansat provocări, ne-au vorbit despre ceea ce urmează să se consume în timpurile 
acestea. Astfel, cea mai mare parte din ziua de 16 iunie, până la conjuncția Soarelui 
cu Luna, scoate în evidență această idee de ultimatum, de încheiere de ciclu, de 
finalitate. 

Este de la sine înțeles că lucrurile acestea inversate pe care le vom prezenta 
ca fiind noile modele, noile obiceiuri sau noile strategii nu sunt altceva decât niște 
kitsch-uri ordinare, niște obstacole pe care trebuie să le privim și să le înghițim ca 
și cum fac parte din zona de confort. De asemenea, momentul de față, cel până 
când se va împlinii Luna nouă, face referire și la crizele prin care trec acum 
grupurile mari care, la toată această zăpăceală, la toată această întoarcere la o 
formă mai veche de putere, poate chiar într-o perioadă când nu dețineau o putere 
atât de mare ci o putere mai mică, ca și cum nu pot merge mai departe sau nu-și 
pot menține omogenitatea propriilor structuri decât dacă vor coabita cu grupurile 
mici. Acolo unde nu se reușește lucrul acesta se declară un război, iar situația va 
deveni și mai tensionată, fără însă a se consuma printr-un eveniment tragic. 

Luna nouă care se împlinește pe zodia Gemeni ar trebui să fie acum un sol de 
pace însă nu face decât să pună o și mai mare greutate pe aceste grupuri arătându-
le nu numai că sunt în fața unei dezbinării, dar va trebui să se și adapteze unor noi 
norme despre care încă nu știu nimic. Temerea că aceste norme noi vor amplifica și 
mai mult conflictul intern, fragmentarea sau lupta aceasta surdă din interior face 
din 16 iunie un început nefast din care vor ieși învingători doar uzurpatorii, 
mincinoșii și fățărnicii. Este adevărat forța aceasta care vine prin trasarea de noi 
direcții, prin oglinda ce este pusă în fața tuturor, indiferent că sunt mari sau mici, 
este o invitație la echilibru, armonie și la pace, însă pentru că vine pe fondul unei 
agitații interne cei care vor vedea că aceasta ar trebui să fie ținta fiecărei persoane 
sau fiecărui grup se va gândi că mult mai ușor este să le cumpere, decât să le obțină 
pe merit. 

Prin urmare, 16 iunie ne lasă impresia că putem să alegem, pentru că ne 
așază la picioare o multitudine de variante și cu ajutorul acestora se spune că 
putem să facem noi asocieri sau să construim noi grupuri ori noi exemple de 
putere. În realitate, lucrurile acestea susțin o etapă finală ce s-a derulat cel puțin în 
ultimele patru săptămâni. De asemenea, nu ne putem separa acum în mijlocul lunii 
iunie nici de evenimentele care s-au consumat pe finalul lunii ianuarie, când 
încercam să ne reprezentăm în minte sau să deducem după cum se înfățișau 
lucrurile cam care ar fi putut să fie realitatea pe care o trăim în momentul de față 
pentru că suntem în săptămâna semnalelor de transformare pe care le întâmpinăm 
cu stres, respingere și acuzații, momentul acesta de final ne va bulversa foarte mult 
și dacă la nivel individual lucrurile acestea vor fi relativ ușor de înțeles și aplicat, pe 
zona publică vor crea un val de nemulțumire sau și mai multe frământări interne 
doar pentru că oamenii refuză să accepte că unele lucruri nu mai pot merge mai 
departe în forma aceasta. Se va constata însă și o încrâncenare, o înțelegere 
nespusă între oameni situați pe același nivel. Relația bună dintre Soare și Junon 
arată că aceste persoane care seamănă își dau mâna, se strâng într-o horă teribilă și 
par un grup și mai mare, și mai divers, și mai puternic. Totul este însă o iluzie și cu 
cât lucrurile acestea cer să fie văzute mai clar, cu cât se face mai mult o 
demonstrație de putere cu atât mai intense sunt frământările interne . 

Luna nouă care se împlinește pe 16 iunie vine însă cu o invitație la pace. 
Dorul de normalitate va fi atât de mare în 16 iunie și, prin impactul pe care-l 
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produce, și în zilele următoare, încât unii vor fi dezarmați complet și vor renunța 
definitiv la o anumită formă de agresiune, la un război, la un conflict sau la o 
interdicție. Asocierile zilei de 16 iunie sunt predictibile, ele se bazează mult pe 
afinități legate de resurse ori pe cele legate de sensibilitatea pe care o au unii 
oameni la același tip de tentație. Apoi, faptul că Luna se află într-o conjuncție cu 
Marte cu puțin timp înainte să se împlinească Luna nouă arată că lucrurile acestea, 
oricât de dure sau de zbuciumate ar părea sunt importante pentru echilibrare. În 
felul acesta, împlinim în 16 iunie și partea a doua a devizei generale aplicată acestei 
săptămâni, adică, înțelegând contextul în care ne aflăm și dând dovadă de un dram 
de înțelepciune, vom considera că a sosit momentul să înapoiem o datorie. 
Înapoind această datorie se echilibrează forțele, înțelegem cât de importantă este 
armonia și oprim anumite demersuri. Nu se știe dacă lucrurile acestea vor fi vizibile 
și pe spațiul public, însă schimbarea individului promite ca, pe viitor, să putem 
spera și la schimbarea grupurilor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că ceea ce este 
negativ, superficial sau zbuciumat în această zi este lipsit de importanță. Toate 
aceste elemente alunecoase, caustice sau lipicioase au rolul lor în marea schema a 
săptămânii în curs și implicit a lunii iunie. 

 
Miercuri, 17 iunie 

Miercuri 17- 6-2015  1:51    Luna(Gem) --> Cancer 

Miercuri 17- 6-2015  9:58    Mars (Gem) Sex (Leo) Juno 

Miercuri 17- 6-2015 12:55    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Miercuri 17- 6-2015 19:43    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Nostalgii. Se încearcă modelarea relațiilor de acum după șabloane mai 
vechi. Conflictele de idei sunt transformate în discuții în contradictoriu. Toleranța 
se face prin compromis. Pe zona socială apare un nou jucător. Schimburi și 
tranzacții stranii. Mișcarea valorilor lasă impresia unor acumulări noi. 
Vitalitatea scade. Grijă. 

 
Trecerea Lunii în zodia Rac ar trebui să ne aducă sentimentul de împlinire și 

bucurie însă astăzi nu ne va ajunge. Aflându-ne în fața unor persoane care au 
cunoscut succesul am putea avea și noi ocazia să aflăm cum au ajuns la această 
cotă, în ce direcție se va orienta mișcarea valorilor personale prin exemplul lor și 
cât de bine ne vom simți, fie și numai pentru că am aflat de succesul lor. 

Pentru că în această zi Marte din Gemeni se va afla într-o relație bună cu 
Junon din Leu se va lucra asupra toleranței sau asupra dorinței de a impresiona 
chiar și atunci când nu există un element real pentru a face acest lucru. Schimburile 
vor fi prioritare în relațiile de acum, însă se vor dovedi mult prea stranii pentru cât 
de supărați, triști sau îngândurați vor fi oamenii în această zi. Starea proastă, 
tristețea sau apatie sunt susținute din punct de vedere astral de relația proastă care 
există între Luna și Axa Dragonului. De aici vin griji suplimentare, temeri că familia 
se poate destrăma, fiecare luând-o pe propriul său drum și starea aceasta proastă 
nu va trece nici dacă avem garanția că fiecare dintre cei care participă acum la 
despărțire, pe viitor, se va realiza. Maniera aceasta specială prin care se urmărește 
accesul la nivelul următor ne vorbește despre o modalitate proprie prin care un 
individ reacționează la stres, tolerează respingerea sau se apără împotriva unor 
acuzații. 
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Nu este plăcut pentru nimeni, nici măcar pentru cei care au mai trecut prin 
situații de genul acesta, ca structura în care au investit, puterile personale, familia, 
relațiile de prietenie să se destrame. Dacă până aici le-a fost rostul, dacă ambițiile 
personale nu mai pot fi susținute de această structură, atunci este important să-i 
lăsăm pe oameni liberi, să se exprime așa cum doresc, să-și caute împlinirea în altă 
parte și să amânăm pe o altă perioadă a anului discuțiile în contradictoriu. Marte 
din Gemeni va fi dur de exprimare, va face trimitere la anumite întâmplări din 
ultima perioadă cu o luciditate rece, cu discernământ acid și procedează așa doar 
pentru că urmărește să modeleze relațiile, să le transforme în jucării, chiar dacă 
totul este foarte serios și sobru. Prin această poziție simplitatea devine o floare rară 
și apar tot felul de breșe de securitate, tot felul de indivizi sau de elemente ce vor 
profita de această situație, de această separare pentru a revendica un bun, pentru a 
umple un gol sau a capta atenția pe care oamenii nu o mai folosesc pe motiv că sunt 
supărați unii pe alții, așa cum se supără copiii la joacă. 

Prin urmare, 17 iunie este ziua în care descoperim că am avut în 
permanență alături de noi o umbră, o prezență, o persoană care ne-a spionat, o 
grijă pe care nu am putut să o rezolvăm de la începutul anului și până acum și care 
dintr-o dată își face loc. Asta înseamnă, pe de-o parte, că pe scena socială apare un 
nou jucător, iar, de partea cealaltă, sunt explorate, deci devin mult mai evidente, 
breșele de securitate, neînțelegerile dintre oameni, cele care, până în ziua 
anterioară, păreau inexistente. 

Deși privind în ansamblu, această situație arată că lucrurile se simplifică, 
devin mai bune, că sunt utile comunității, grupului, că toată această transformare 
ne orientează către bine, pentru că nu degeaba suntem în faza ascendentă a 
trigonului lui Mercur cu Capul Dragonului, în realitate, acestea sunt acceptate doar 
pentru că există o picătură de toleranță în plus ori nu distrug în totalitate edificiul 
din care se desprind pentru că există o nostalgie a unității, o forță care se menține 
în desfășurare pentru că nu aparține evenimentului fizic ce este combătut acum 
prin această rupere, ci vine dintr-o lume subtilă, dintr-un plan al ideilor ori chiar 
din lumea de dincolo. Prin această relație ciudată între Marte și Junon, din care ar 
trebui să vedem că asocierile sunt de bun augur și lucrurile se orientează către bine, 
înțelegem că există o desensibilizare, una destul de accentuată, prin care oamenii 
vor accepta până și aceste despărțiri care nu sunt firești. Ceea ce se va consuma în 
ziua de 17 iunie este, de altfel, un test al răbdării. De aici putem considera că se 
pornește încă de azi pe acest drum al separării și prin direcțiile Lunii noi din ziua 
anterioară, dar și cu prejudecata că știm absolut totul despre ceea ce urmează să ni 
se întâmple. Desigur, mult mai siguri pe ei vor fi cei pesimiști care arată că știu ce li 
se va întâmpla pentru că nu se așteaptă la nimic bun. Este prea mult să le acordăm 
acestora credibilitate totală deoarece relația de sextil dintre Marte și Junon nu 
susține doar speranța că despărțirea de acum face loc unei prietenii mai frumoase, 
ci și respectul față de lucrurile frumoase ce s-au consumat în prieteniile mai vechi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că un eveniment are 
nevoie la un moment dat să treacă pe un nivel superior și că această trecere se 
poate consuma și prin despărțire, dar despărțirea nu înseamnă și ruperea, asta 
pentru că forța care a ținut două sau mai multe persoane într-un grup s-a bazat cu 
precădere pe un element subtil. 
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Joi, 18 iunie 
Joi 18- 6-2015  4:45    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 

Joi 18- 6-2015  6:52 Mercury (Gem) Tri [Lib] North Node 

Joi 18- 6-2015 14:27    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

Joi 18- 6-2015 17:27    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 

Joi 18- 6-2015 19:17    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 
 

O confirmare negativă amplifică o tensiune. Prietenii își dau unii altora 
feedback pozitiv. Se caută noi soluții la probleme mai vechi. Independenta, 
originalitatea, pionieratul sunt folosite din nou în creativitate. Căldura 
sentimentului reduce gradul de uzură. Se depășește un obstacol prin generozitate. 
Inspirație. Misiune. 

 
Frumusețea și eleganța acestei zile va rămâne în amintirea noastră nu doar 

prin ceea ce se consumă acum, așa cum facem de regulă cu anumite întâmplări pe 
care le-am avut de-a lungul vieții, ci și prin contextul în care se consumă, ca și cum 
acesta este “vinovat” de toate lucrurile minunate la care avem acum acces. Practic, 
întreaga săptămână și, prin intermediul acesteia, întreaga lună, evidențiază 
posibilitatea ca individul să găsească mijlocul cel mai simplu și cel mai fericit prin 
care să pună la punct o problemă la care nu a avut soluții de ani de zile. 

Este adevărat că lucrurile acestea mai curând vor impresiona decât vor 
produce urmări stabile pe o perioadă mare de timp. Nu putem vorbi deocamdată de 
evenimente care să anuleze în totalitate mesajul negativ susținut de relația proastă 
ce există între maleficii Uranus și Pluton, cu care Luna are în această zi relații 
speciale, ci putem vorbi de o îndrăzneală aparte, de acea forță specială pe care 
reușește să o dezlănțuie un element mic atunci când luptă împotriva unui element 
mare. 

Pentru că în această zi elementul definitoriu este dat de trigonul lui Mercur 
cu Capul Dragonului, personajul principal în această piesă de teatru devine destinul 
personal, un proiect în care ne-am implicat și pe care nu am reușit până acum să-l 
ducem la destinație ori o relație pe care vrem să o ducem în etapa următoare. Este 
adevărat, pentru că suntem în continuare în fereastra sextilului dintre Marte și 
Junon, bucuriile de acum par superficiale sau mai curând anapoda, pentru că am 
putea să ne bucurăm și de lucruri care, pe alte conjuncturi, ne-ar înspăimânta, 
acestea având menirea de a reduce gradul de uzură și de a face posibilă producerea 
evenimentului fericit. 

Pentru a înțelege mai bine direcția aceasta aferentă zilei de 17 iunie trebuie să 
privim cadrul acesta ca și cum este format din două mari structuri ce se îmbină. Pe 
de o parte, avem relație pozitivă a lui Mercur din Gemeni cu Capul Dragonului din 
Balanță, sursa satisfacției, mulțumiri sau a deplasărilor eficiente, în pofida 
avertismentelor, schimbărilor de plan sau obstacolelor, iar, de partea cealaltă, avem 
sentimentul de împlinire bazat pe o selecție negativă a evenimentelor, pe 
dezamăgirea că orice am face acest grad de uzură nu va putea fi redus niciodată. 
Între aceste două elemente există direcții, tentații sau simple impulsuri care pot fi 
în mare parte pozitive, dacă ne referim la evenimentele consumate pe spațiul 
public, cele care vizează grupul sau acțiunile făcute în văzul celorlalți, sau în mare 
parte negative adică tentații ce vizează frica de singurătate, frica de boală sau grija 
că la un moment dat problemele acestea vechi s-ar putea să se întoarcă. Binele și 
răul întruchipate de cele două direcții interacționează prin intermediul acestui 
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liant. Este adevărat, fiecare dintre cele două părți, pentru a se deplasa către celălalt, 
își va alege una dintre cele două direcții. Rezultatul va fi în mod indubitabil unul 
pozitiv pentru că orice intervenție din oricare dintre cele două părți arată 
mobilitate, iar în această zi, tocmai pentru că Mercur din Gemeni realizează o 
relație pozitivă cu Axa Dragonului (semn de mișcare către un nou plan al valorilor), 
mobilitatea devine condiția esențială pentru ca lucrurile bune, indiferent cât de 
profunde sau de superficiale sunt, să se poată împlini. 

Prin urmare, 18 iunie devine una dintre cele mai frumoase și spectaculoase 
zile ale acestei săptămâni. Prin ceea ce ni se întâmplă acum se poate eclipsa chiar 
revenirea lui Saturn la zodia Scorpion, chiar apelarea la un nou model de putere cel 
care ar putea să domine întregul spectru al percepțiilor prin tradiție, prin ceea ce 
știm că putem face, prin obișnuință și prin posibilitatea de a extrage din acest haos 
ceva util. Maniera prin care cuvântul, mesajul, o deplasare sau misiunea unui 
individ se suprapune peste această zăpăceală socială va face din 18 iunie o zi a 
succesului personal, putând deveni și o zi a mulțumirii și a satisfacției. 

Ceea ce se va consuma acum trebuie privit prin trăsăturile ambivalente. Pe 
de o parte, avem această dorință de a impresiona ori de a face un lucru să 
funcționeze, de a trece pe un nivel superior o schemă personală ce nu s-a putut 
prezenta pe sine celorlalți pentru că i-a lipsit elementele absolut esențiale, cum 
sunt creativitatea și comunicarea. Prin această relație pozitivă anumite lucruri bune 
să întâmplă de la sine. Altădată, pe alte conjuncturi, nici nu am crezut că acestea 
sunt posibile, iar acum ajungem la împlinirea lor, le vedem pe acestea atingând 
etapele finale într-un chip miraculos, prin aportul unei forțe exterioare ceea ce ne 
va aduce o foarte mare satisfacție. Apoi, de parte cealaltă, avem relațiile proaste ce 
se construiesc între Lună, Pluton și Uranus. Despre maleficii Uranus și Pluton știm 
că își mențin această relație proastă în limita toleranței până în vara anului 
următor, când aceasta, pentru o anumită perioadă, se va dizolva, va dispărea și o 
parte din problemele ce au fost active ani de zile se vor transforma în soluții 
imediate sau chiar vor dispărea. Careul, la un moment dat, se va reface, însă 
ruptura va produce suficient de multe evenimente. Nu este cazul încă de pe acum să 
ne gândim la ceea ce se va consuma în anul următor. Este însă cazul să avem puțină 
încredere, să fim mai optimiști, mai siguri pe lucrurile bune pe care le deținem, pe 
seriozitatea unui mesaj, pe caracterul echidistant al unei opinii, chiar dacă toate 
lucrurile acestea bune, ce vin din zona personală, sunt acum combătute dur. Omul 
superior va putea să facă lucrul acesta apelând la o înțelepciune de viață, aceea care 
spune că dacă ai încredere în Dumnezeu, dacă nu-ți pierzi credința, dacă rămâi în 
continuare o persoană fidelă faptelor bune atunci, până la urmă, binele în care crezi 
va deveni mai puternic. Ființele comune se vor arăta însă nemulțumite de ceea ce 
nu se consumă de la sine ori de ceea ce se consumă de la sine, dar ele nu văd. Între 
aceste două elemente, cele date de relația bună dintre Mercur și Capul Dragonului 
și careul în T pe semne cardinale format între Lună, Uranus și Pluton, se interpun 
două elemente absolut esențiale ce fac aceste două părți să comunice între ele: 
tentația și înțelepciunea. La modul comun, prin tentație vom crede că problemele 
sunt mai importante, iar prin înțelepciune soluțiile merită mai multă atenție. În 
realitate, lucrurile acestea se combină într-un mod cu totul aparte în așa fel încât va 
activa și, prin activare, va duce pe un nivel superior, trăsătură definitorie a acestei 
zile, aceea dată de mobilitate. Practic, elementul benefic susținut cu precădere de 
relația bună dintre Mercur și Axa Dragonului are nevoie de mobilitate pentru a se 
împlinii. Indiferent că astăzi vom fi convinși că facem fapte bune sau rele, că facem 
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un pas important în evoluția personală ori că distrugem un bun, acțiunea în sine 
reprezintă condiția ca binele să învingă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere că puterea 
poate susține acum conștiința a ceea ce credem cu toată ființa că este posibil. 

 
Vineri, 19 iunie 

Vineri 19- 6-2015  8:56    Luna(Can) Tri [Sco] Saturn 

Vineri 19- 6-2015  9:26    Luna(Can) --> Leo 

Vineri 19- 6-2015 20:47    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Vineri 19- 6-2015 22:36    Luna(Leo) Sex (Gem) Mercury 
 

Privire critică orientată spre relațiile mai vechi. Demonstrare. Argument. 
Cel slab se justifică prea mult. Risipirea resurselor duce la coborârea nivelului de 
vibrație. Este afectată o demnitate socială. Ceea ce cere soluție urgentă trebuie 
aplicat. Sentimentul apartenenței la un grup sporește mândria de a fi într-un 
anumit fel. 

 
Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Rac și va avea de împlinit un 

trigon frumos cu planeta Saturn, cea despre care știm că, de curând, a intrat în 
zodia Scorpion. În mod normal, prin natura unghiului ce se împlinește acum, 
relația aceasta dintre Lună și Saturn ar trebui să sublinieze expresivitatea de pe 
zona publică, o deschidere față de frumusețea și comunicarea unei persoane ce nu 
s-a exprimat până acum, descoperirea unui talent și, prin utilizarea acestora, 
consolidarea unor demersuri sau întărirea unor relații de parteneriat. Pentru că 
Saturn se află acum pe ultimul grad din zodia Scorpion lucrurile acestea sunt 
folosite în mod egoist, pentru a spori puterea de influență și avantajul personal, în 
detrimentul interesului de grup. 

Vorbim, așadar, aici, despre seriozitate și despre ușurința cu care extragem 
din experiențele vieții exact ceea ce ne avantajează în momentul acesta, fără să 
ținem cont dacă este adevărat, dacă este util celorlalți ori dacă toate acestea 
corespund demnității și binelui colectiv. 

Încă din dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Leu și va găsi o soluție 
la toate aceste impulsuri dure, negative sau compromițătoare orientate împotriva 
anturajului. Mediind tendința Nodurilor și participând la un triunghi minor 
împreună cu Mercur și Capul Dragonului, Luna va da sens unor impulsuri 
personale și ne va ajuta să trecem pe un alt nivel, să transformăm greșeala într-o 
lecție de viață, un episod neplăcut, compromițător într-unul încărcat de 
semnificații. Luna în Leu nu are o profunzime anume, este mai curând atentă la 
putere, expresivitate sau satisfacție existând chiar posibilitatea de a coborî nivelul 
și de a respinge un demers ori de a nu respecta părerea unui colaborator. De altfel, 
lucrurile, după cum sunt construite în această perioadă, încurajează lupta 
împotriva argumentului celuilalt. Accentuarea zodiei Leu arată că “Argumentul 
meu este mult mai important decât argumentul tău” și toate demersurile se bazează 
mult pe această formă de egocentrism. Cu Soarele în conjuncție cu Marte pe zodia 
Gemeni și cu acest marcaj interesant pe zodia Leu, momentul prezent va fi dominat 
de decizii spectaculoase, mișcări ciudate pe scena vieții sociale, din nefericire, unele 
dintre ele complet lipsite de esență ori de viitor, dar din care se va înțelege că 
preocuparea omului de acum este în a-și mențină privilegiile. Nu poate fi ignorată 
din această ecuație astrală nici mândria și știm că din aceste zodii, Gemeni și Leu, 
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transpare acest sentiment al preamăririi valorilor personale în detrimentul 
valorilor celorlalți. De aici pot apărea și reacții din partea celorlalți orientate către 
constrângerea exprimării personale. De aici pot apărea și atitudini de apărare din 
partea individului, cel care strigă cât îl țin plămânii că atunci când nu-i este 
respectată mândria, stima de sine sau imaginea socială pe care și le atribuie, se 
luptă împotriva interesului său. 

Prin urmare, 19 iunie este o zi în care ne dezicem de bunul simț sau de 
faptele care ar fi putut să le vorbească celorlalți despre reguli morale, verticalitate 
sau respect. De această dată, ceea ce ar fi trebuit să sublinieze o bună comportare în 
societate scoate în evidență, întărește sau consolidează interesul personal, binele 
individului până dincolo de limita bunului simț, adică se va lucra mult prea mult pe 
ceea ce-l interesează doar pe individ, fără să se preocupe că, lucrând în această 
manieră, s-ar putea ca rezultatul să afecteze integritatea grupului sau imagine 
acestuia. Iată cum este suficientă doar o schimbare de cadru astral, adică Luna să 
treacă din Rac în Leu, pentru ca balanța valorilor să se schimbe. De vină nu este 
Luna, doar pentru că își schimbă zodia, ci echilibrul destul de fragil. Accentuarea 
celor două zodii, Gemeni și Leu, înseamnă acum a da prea multă importanță 
interesului pentru explorarea valorilor personale, cultivarea unui egoism disimulat 
și separarea interesului personal de interesul de grup pentru a produce efecte 
imediate, pentru a susține mai mult satisfacția egoistă a unui individ care, în 
realitate, nu s-a preocupat niciodată de binele grupului, ci doar de binele său, iar 
acum doar se vede mai bine lucrul acesta. De aceea, Luna, trecând în zodia Leu, va 
pune o greutate în plus pe această balanță fragilă. 

Totuși, elementele acestea de echilibristică, frământările acestea sau apelul 
ostentativ pe care un om educat îl va face la bun-simț, chiar dacă va vedea că 
demersul său cere foarte multe resurse, are un scop bun. Se va urmări promovarea 
pe mai departe a regulilor de bună practică, a echilibrului psiho-emoțional, a iubirii 
față de valorile perene și a respectului față de oameni și față de rezultatele muncii 
lor. Acest moment în care se accentuează zodiile Gemeni și Leu este doar un episod 
în care vom fi martorii unor derapaje sociale susținute de interesul pe care anumiți 
indivizi îl au împotriva interesului de grup. Nu ar trebui să ne mire lucrul acesta 
pentru că Luna neagră se află de mult timp în zodia Fecioară și tot ce înseamnă 
structuri administrative, sociale sau ideea în sine de moralitate parcurg momente 
de zdruncin sever. Acum se vede mai bine ceea ce a existat de mult timp. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne alia împotriva binelui, 
doar pentru că momentul acesta ne convinge că așa trebuie procedat. Momentul 
acesta nu este mai important decât cadrul general, chiar dacă factorii de 
destabilizare, ființele penibile care au lucrat până acum în umbră pentru 
preamărirea egoismului lor susțin cu vehemență lucrul acesta. Cine protejează 
acum bunul simț va reuși să găsească soluții cu totul speciale la problemele cu care 
se confruntă, adică va da un sens pozitiv medierii pe care Luna o face Axei 
Dragonului. 
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Sâmbăta, 20 iunie 
Sambata 20- 6-2015 11:02    Luna(Leo) Con (Leo) Venus 

Sambata 20- 6-2015 23:37    Luna(Leo) Con (Leo) Jupiter 
 

Sentimentele se încălzesc. Îndrăzneală. Curaj. Victorie prin atac direct. 
Desprinderea de o parte din grijile trecutului. Revitalizare prin foc. Dorința de a 
demonstra puterea. Adjudecarea unui loc privilegiat. Se schimbă o prioritate 
pentru a se menține o legătură fragilă, dar caracterul delicat al relațiilor se 
menține. Durerea este transformată în demnitate. Dispreț față de categoriile 
inferioare. 

 
În 20 iunie se accentuează discrepanța între cum am fi putut fi și cum 

suntem în realitate. Bariera dintre cele două direcții a fost foarte vizibilă în ziua 
anterioară și persoanele care au reușit să se mențină pe o linie a binelui și 
verticalității morale vor avea parte astăzi de o expresivitate specială, de o 
deschidere către ceea ce înseamnă căldura sufletească și profunzimea gândirii. De 
partea cealaltă, oamenii simt că li se încălzesc sentimentele doar atunci când se află 
în fața unei nedreptăți, doar când trebuie să combată o ilegalitate ori să clarifice o 
anumită problemă. Maniera aceasta fragmentată prin care vom interveni asupra 
demersurilor personale, dar și asupra celor publice, se bazează mult, nu pe faptul că 
Luna va împlinii astăzi două conjuncții, una cu Venus și cealaltă cu Jupiter, ci 
pentru că acestea nu vor putea să participe la dinamica socială decât printr-o 
comandă pe care o primesc din partea conjuncției Soare-Marte. Există o dorință în 
a motiva, există o ambiție teribilă pe care toți oamenii o vor manifesta în această zi, 
există un impuls care îi face pe aceștia să fie tot timpul pe poziție de atac, într-o 
încordare continuă, fie pentru că vor să se bucure de câteva momente de liniște, de 
un demers public pe care și l-au programat din timp, fie pentru că destinul va face 
în așa fel încât să-i pună în această zi în preajma persoanelor care îi enervează ori le 
creează un disconfort pentru a le testa răbdarea. Nu le convine ceea ce aud, ceea ce 
văd la ceilalți, nu sunt mulțumiți de nimic din ceea ce au în jur, dar nici nu sunt în 
stare să pună în loc ceva mai bun. Starea în sine va fi elementul definitoriu al 
acestei zile și tocmai de aceea acest hotar interesant care împarte oamenii în două 
categorii după răspunsul la provocările zilei anterioare, pare să fie elementul 
definitoriu al preocupărilor de acum, dar și al demersurilor care vor veni spre noi 
începând cu ziua următoare când Soarele va intra în zodia Rac. 

Momentul acesta de gol, de vid sau de receptivitate maximă în care individul 
se simte obligat să ducă mai departe o decizie pe care a adoptat-o față de el însuși 
sau față de cei din aceeași structură, se bazează mult pe protejarea unei facilități 
intime, de menținerea anumitor tipuri de relații și pe desconsiderare. A sfida un 
element pe care-l considerăm inferior produce, în propria viziune, un efect benefic, 
adică cei din jur se vor uita la cel care acuză ca la un element pozitiv. Mijlocul 
acesta de coordonare a ideilor celorlalți, schimbă impresiile și agasează, într-un 
mod disimulat, propria libertate de expresie. În mod firesc, tocmai pentru că Luna 
se află într-un semn al independenței (zodia Leu) fiecare ar trebui lăsat să-și 
exprime punctul de vedere. Luna în Leu lansează însă o frică teribilă pe care o 
resimte un individ nesigur pe poziția sa atunci când se află în fața unui 
contraargument. Dacă apare în jur o forță și din poziția acesteia înțelegem că nu 
este de acord cu o anumită autoritate sau cu ideea exprimată, va trebui să ne 
așteptăm ca, pe baza acestui factor care se declară pe sine cel mai puternic, 
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individul să tremure de frică la ideea că neprevăzutul de acum, adică Uranus, care 
trimite un trigon interesant către planetele din Leu, ar putea să schimbe balanța 
valorilor în favoarea celuilalt. Asta se întâmplă pentru că cel care se declară foarte 
puternic susține aceasta atitudine în mod abuziv tocmai pentru că nici el nu crede 
în ceea ce promovează. De aici și marele gol al momentului de 20 iulie. 

Prin urmare, 20 iulie ar trebui să ne încălzească sentimentele și să ne 
aducă o revitalizare puternică ca o consecință a faptului că suntem puțin mai siguri 
pe ceea ce gândim, pe ceea ce facem sau pe ceea ce am ales să așezăm în jurul 
nostru ca elemente accesibile oricând. Demersurile în care suntem implicați devin 
astfel elementele care lezează încrederea în sine și slăbesc coeziunea de grup. 
Încrederea în sine acum se construiește prin argumente false și baza acesteia 
devine un factor caustic, o sumă de idei care în trecut au ridicat multe semne de 
întrebare. Celui care investighează sau urmărește un anumit fenomen social nu-i 
trebuie decât un dram de inteligență în plus pentru a vedea că totul este un imens 
balon de săpun. Accentuarea zodiei Leu prin adăugarea acestui tipar și faptul că 
Soarele se află acum pe ultimul grad al zodiei Gemeni în conjuncție cu Marte, fac 
din ecuația astrală aferentă acestei zile o anexă a tulburărilor de comportament 
ascunse în spatele unor demersuri mai mari sau ocultate intenționat, o expresie a 
unei dezordinii de care până și persoana în cauză se teme. 20 iulie devine astfel și o 
zi a furtului, a distrugerii bunului celuilalt dacă acesta nu dorește să împartă cu cei 
din jur ceea ce este solicitat. Cu alte cuvinte, expresivitatea aceasta care vine din 
zodia Leu nu se calibrează pe energiile benefice decât dacă s-a stabilit acest lucru 
încă din ziua anterioară când ne-am întâlnit cu hotarul, cu evenimentele, cu 
noțiunile sau cu impulsurile care au separat grupurile sau au ridicat un semn de 
întrebare în conștiința individului și, prin însăși existența acestui semn de 
întrebare, un demers unitar s-a oprit și a fost fragmentat pe mai multe elemente 
care tulbură sau acordă mai multă credibilitate valorilor exterioare, părerilor 
celorlalți, demersurilor în care aceștia sunt implicați. Lucrurile acestea vor 
comporta o schimbare substanțială, accentuându-se prin specificul lor sau 
coalizând în structuri de grup, începând cu ziua următoare, când Soarele va intra în 
zodia Rac. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respinge ideea de separare, 
de a nu alimenta gândul care ne pune împotriva unor oameni, împotriva 
demersurilor acestora sau care instigă anumite structuri pentru a submina 
autoritatea adversarilor. Echilibrul pe care-l păstrăm prin alegeri deliberate, prin 
hotărâri clar exprimate ne protejează de un val de evenimente negative ce ar putea 
să se bazeze pe faptele de acum și care va fi declanșat de intrarea Soarelui în zodia 
Rac din ziua următoare. 
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Duminică, 21 iulie 
Duminica 21- 6-2015  0:07    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 

Duminica 21- 6-2015 13:08    Luna(Leo) Con (Leo) Juno 

Duminica 21- 6-2015 15:56    Luna(Leo) Sex (Gem) Mars 

Duminica 21- 6-2015 19:11    Luna(Leo) Squ [Sco] Saturn 

Duminica 21- 6-2015 19:37     Sun (Gem) --> Cancer (Summer Solstice) 

Duminica 21- 6-2015 20:00    Luna(Leo) --> Virgo 

Duminica 21- 6-2015 20:02     Sun (Can) Sex (Vir) Moon 
 

Nu se respectă o regulă. Întârziere. Relațiile noi duc la uitarea celor vechi. 
Dezordinea mentală vulnerabilizează statutul social. Se vinde în pierdere un 
produs care nu va rezista în timp. Sentimentul că s-a pierdut o susținere. 
Patrimoniul este văzut altfel. Succesul vine prin abordarea unor noi reguli 
disciplinare. Atenție la măsură! 

 
Trecerea Soarelui în zodia Rac ar trebui să rezolve o mare parte din 

problemele pe care le-am avut de-a lungul acestei săptămâni schimbând pur și 
simplu direcția sau aducând elemente noi care vor pigmenta atât de mult fondul 
general încât să avem impresia că am pornit pe un drum nou ori că lucrurile nu mai 
sunt atât de dramatice ci, cel puțin o parte dintre ele, se vor rezolva de la sine. 

Dar înainte ca Soarele să treacă în zodia Rac va avea de împlinit un unghi 
negativ cu Saturn și încă vreo câteva pozitive cu Uranus, Junon și respectiv Marte. 
Schema aceasta la care participă Luna pregătește intrarea Soarelui în zodia Rac 
doar pentru a păstra amintirea a ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul acestei 
săptămâni ori de-a lungul acestei luni. Avem nevoie să nu uităm ceea ce a fost 
esențial pentru că pe aceste elemente esențiale, unele dintre ele care ne și definesc, 
se vor construi demersurile următoarelor patru săptămâni. 

Referindu-ne strict la momentul în care Soarele trece pe zodia Rac putem 
spune că impactul său asupra comunității prin conjuncția cu Marte, pe care a ținut-
o activă toată această săptămână, capătă o coloratură aparte. Nu se respectă o 
regulă, este depășită limita unei asocieri și din această cauză mulți vor avea 
probleme cu măsura sau cu înțelegerea. Desigur, reacțiile acestea nu sunt gratuite 
și ele nu sunt bazate doar pe resentimente, ci mai curând pe o teamă, aceea că prin 
schimbarea de vibrație indicată de Soare se pierde un privilegiu, pierdem legătura 
cu informația, uităm ceea ce este important ori ne desprindem de un grup sau de o 
persoană și asta nu ne va face bine. Teama că schimbarea de acum înseamnă 
pierderi sau risipă este foarte intensă și devine practic elementul prin intermediul 
căruia răspundem la un factor de transformare prin stres, respingere sau acuzații, 
adică deviza generală aplicată acestei săptămâni. Dacă avem în vedere că această 
deviză generală a săptămânii are un obiectiv de îndeplinit, acela care vizează 
înapoierea unei datorii, pentru a menține un echilibru nu pentru a marca un gest 
de supunere, atunci înțelegem de ce stresul, respingerea sau acuzațiile ne îndeamnă 
să facem un pas înapoi. Este posibil ca în această primă zi de tranzit al Soarelui prin 
zodia Rac să înțelegem că până acum, cel puțin în ultimele patru săptămâni, am 
lucrat cu elemente nespecifice, care nu ne aparțin, am dus mai departe idei care au 
fost preluate de la alte persoane și ne-am împodobit cu penele altuia crezând că 
putem zbura cu ele. Acum avem posibilitatea să ne vedem propriul patrimoniu și 
caracterul tragic al acestei zile, cel care vine doar din faptul că Luna se ceartă cu 
Saturn, va accentua această senzație de neîmplinire prin ușurința cu care vedem 
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eșecul personal sau golurile din toată această construcție. Practic, nu ne vom 
învinui că am preluat de la alții anumite elemente și le-am promovat, ci că nu am 
reușit cu ajutorul acestora să ne construim elemente originale, să avem și noi, la un 
moment dat, unele asemănătoare celor pe care le-am folosit acum, chiar dacă nu 
atât de puternice sau eficiente. 

O altă componentă care vine din această trecere a Soarelui pe zodia Rac 
vizează reamintirea sentimentului de unitate. Vom avea impresia cum că ceea ce nu 
am respins, distrus sau aruncat la gunoi este un element eminamente pozitiv prin 
intermediul căruia structura în care ne-am integrat devine mai puternică. Adică 
suntem uniți în cuget, în sentimente, în idealuri sau în demersuri cu cei pe care-i 
avem. Practic, având această idee în minte ajungem să și simțim că facem parte 
dintr-o familie, una mai mare, una socială, pe care astăzi nu o vom mai critica așa 
cum am făcut până acum. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni ne vorbește despre succes într-
un mod atât de particular și de contorsionat încât, din afară, cel care a încerca să se 
laude cu ceva personal va fi privit ca un ciudat, ca o persoană rătăcită ori ca un 
mitoman. În realitate, ne va lipsi acum eficiența discursului, poate chiar și 
motivația de a-i convinge pe cei din jur că este frumos, real și profund ceea ce 
trăim. Este mult mai important începând chiar cu după-amiaza acestei zile că ne 
vom simți ca făcând parte dintr-o familie mai mare. Unii se vor declara ca având o 
anumită etichetă și vor face acest lucru înainte ca o persoană din anturaj să 
procedeze așa, însă cu o altă conotație. Spre exemplu, își vor pune eticheta de 
ciudați, având și puterea să râdă sau să fac o glumă pe seama lor, înainte ca o 
persoană din jur să spună același lucru despre ei însă cu un alt ton. 

Împreună cu intrarea Soarelui în zodia Rac se produce un zdruncin în viața 
personală și trecem de pe un segment mobil, flexibil, ce ne-a încurajat să ne 
exprimăm, pe un segment care transformă toate lucrurile banale într-o mare 
greutate, nu pentru că se schimbă percepția, ci pentru că pe lângă acel lucru banal 
există o suită întreaga de alte episoade ce nu sunt împărtășite celorlalți și care fac 
parte din problema în sine. Trecem de la o viață bazată pe relaxare, destindere sau 
libertăți, la o viață trăită pe mai multe fronturi. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală vor resimți această modificare ce apare în ecuația astrală ca pe o 
necesitate de a adopta noi regulă. Regula acum nu mai sperie, ci devine o sarcină pe 
care oamenii o vor privi cu maximă seriozitate și, în plus, vor fi conștienți de faptul 
că succesul depinde de cât de serioși pun aceste reguli în aplicare. Pentru că în 
seara acestei zile Luna va intra în zodia Fecioară s-ar putea ca regulile acestea să 
inspire o anume teamă că anturajul ar putea să judece și mai mult dacă va fi 
implicat în noile reguli pe care individul și le stabilește. Unii se vor gândi că a sosit 
momentul să se oprească din a vorbi despre ei înșiși sau din a le împărtăși celorlalți 
din ceea ce trăiesc pentru că marea problemă a prezentului devine dintr-odată 
vulnerabilitatea. Lansând acest gând de separare a individului de comunitate arată 
cu adevărat o vulnerabilitate și, așa cum este de așteaptat, aceasta va fi explorată. 
Vulnerabilitatea nu se depășește din exterior spre interior, ci din interior spre 
exterior, adică nu este cazul să avem acum, la început de tranzit al Soarelui prin 
zodia Rac, această atitudine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta inocența. Inocența 
nu înseamnă vulnerabilitate, ci puritate, la fel cum puritatea nu este naivitate și 
îmbrățișând aceste două stări nu suntem la cheremul celorlalți, nu suntem nici de 



Săptămâna 15 – 21 iunie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 11 iunie 2015, ora 7:10 

batjocura lor și nici un paria al societăți, ci etaloane de normalitate într-o mare de 
mesaje tulburătoare, într-o epocă obscură care nu respectă decât ceea ce îi întreține 
dezordinea. 
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22 - 28 iunie 2015 este săptămâna sensurilor bidirecționale, a arcușurilor 
care nu mai cântă și a bucuriilor false. Acest interval de șapte zile face trimitere la 
lucruri destul de ciudate din dinamica socială, la promisiuni pe care individul și le-
a formulat și care, de la începutul anului și până acum, au început să prindă viață. 
Multe din secvențele pe care le-am parcurs de-a lungul lui 2015, ce invocă aceste 
episoade, se referă la anumite impulsuri, finalizării, descinderi sau la acțiuni 
concrete ce se împlinesc. Avem acum ocazia să descoperim că originea lor poate fi 
situată cu luni în urmă sau chiar la începutul anului. 

Ceea ce se va consuma de-a lungul acestei săptămâni va semăna cu un vis 
urât, cu o schemă periculoasă pe care am lăsat-o în urmă sau despre care am crezut 
că s-a liniștit pentru că am făcut un pact cu un personaj puternic, am căzut la o 
înțelegere cu o structură care s-a ridicat dintr-odată, însă vom vedea că ne-am 
înșelat. Prima zi a săptămânii se pare că va fi una dintre cele mai frumoase și 
spectaculoase din această perioadă, nu doar din această săptămână. Din nefericire, 
binele acesta nu va fi atât de vizibil, deși caracterul său se va menține, intervenind 
și asupra evenimentelor astrale de la începutul lunii următoare.  

Apoi, cu ziua de marți încep problemele. Mercur se va afla într-o relație 
proastă cu Neptun, Chiron va intra în mers retrograd și vom uita de profunzimile 
sufletești, de faptele bune, de moralitate, iar Marte, tot în ziua de 24 iunie, va intra 
în Rac, zodie unde se află în cădere (cea mai rea poziție a lui Marte). Și pentru că nu 
este suficient, disconfortul care vine din împlinirea acestor unghiuri lasă urme 
adânci asupra conștiinței individuale trezind gândul de răzbunare ori dorința de a 
ne desprinde complet de un demers pe care nu am reușit să-l finalizăm, deși am 
încercat în repetate rânduri. Mijlocul săptămânii arată că ne-am săturat de aceste 
demersuri, vrem să renunțăm, vrem să uităm totul și să nu ne mai intereseze ceea 
ce va fi de acum încolo, să nu mai conteze riscurile la care ne expunem și nici ceea 
ce vom pierde la modul concret. Dar nu acesta este finalul. În 27 iunie Soarele se va 
afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și apar semne de întrebare față de 
alegerea pe care am făcut-o, indiferent care este ea. Dacă în mijlocul săptămânii am 
renunțat, pasul următor va fi o îndoială legată de această întâmplare. Dacă decidem 
să nu renunțăm ne vom îndoi că demersurile viitoare ne vor aduce succesul pe care 
îl căutăm. Oricum am face, nu vom avea liniște. Orice hotărâre vom lua, va trebui 
să trecem și prin această încercare a îndoielii. 

Apoi, unul dintre cele mai spectaculos și mai ciudate aspecte ale acestei 
săptămâni se va consuma în ziua de duminică. Saturn și Junon se vor afla într-o 
relație negativă și se încalcă o promisiune, întindem mâna să ne luăm lucrurile care 
nu ne aparțin ori ne implicăm în acțiuni de culisă, în evenimente despre care cei 
din jur nu vor afla deocamdată nimic, cele care sunt marcate de dorința de putere. 

Nu doresc să repet ceea ce am inserat în observațiile celor șapte zile pentru 
că nu vreau să scot o anumită informație din context, însă, ca o trăsătură generală, 
sectorul personal, viața intimă adică individul în sine, ca structură, ca forță, ca 
element de bază în toate aceste demersuri are nevoie în această săptămână să-și 
demonstreze abilitățile, curajul, inteligența și superioritatea. În egală măsură, va 
trebui să facă lucrul acesta fără să folosească instrumentele adversarului, adică nu 
trebuie să convingă adversarul cu argumentele sale, nu trebuie să-l bată pe acesta 
cu armele sale, ci va trebui să fie original și, dacă este cazul, să și îndure, să lase de 
la el și să se gândească tot timpul la calitatea vieții sale și la ceea ce trăiește în 
prezent. Înțelegem de aici că maniera prin care vom întâmpina toate aceste 
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evenimente s-ar putea să ne zdruncine puțin însă rezultatul, cu precădere în cazul 
celor verticali și onești, va fi unul pe măsură. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu pierde din 
vedere că simplificarea nu înseamnă renunțare, despărțire, distrugerea unui bun, ci 
înseamnă a descoperi esența a ceea ce animă demersul, cheia cu care deschidem un 
seif magic. Vom vedea că acest secret de care ne folosim reprezintă colacul de 
salvare ce ne poate scoate din orice situație, oricât de încurcată ar fi, pentru că 
marea problemă a acestei săptămâni va fi dată de ușurința cu care lucrurile se 
combină pentru a se încurca și asta fără un rezultat clar. 

 
Luni, 22 iunie 

Luni 22- 6-2015 13:30    Luna(Vir) Squ (Gem) Mercury 

Luni 22- 6-2015 15:41    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 

Luni 22- 6-2015 16:44 Jupiter (Leo) Tri (Ari) Uranus 
 

Deviație prin cuvânt. Se taie legătura cu o sursă a puterii. Grijile mărunte 
sunt văzute prea mari. Se pierde o informație importantă. Calitatea vieții depinde 
de impresiile celorlalți. Se caută un nou echilibru. Noii lideri se bucură de 
privilegiile funcțiilor. Greșeli din imprudență. Nu mai există cale de întoarcere. 
Calea și finalitatea trebuie să se împrietenească. Întoarcerea din drum înseamnă 
dezertare. Succesul vine numai de pe drumul care este parcurs acum. Marile 
transformări interioare sunt probate prin căldura contactului. 

 
Am lăsat în urmă o săptămână foarte încărcată și ne așteptăm ca, măcar în 

acest interval de șapte zile, lucrurile să se așeze pe o altă bază ori măcar să fie puțin 
mai liniștite. Chiar din prima zi a acestei săptămâni constatăm că nu este așa. 
Jupiter și Uranus se întâlnesc acum într-o relație foarte bună, într-un trigon pe 
semne de foc și înțelegem din această dispunere că marile transformări interioare 
găsesc acum o explicație ori devin foarte importante pentru grupul de apartenență, 
ceea ce va contravine direcțiilor zilelor următoare. Măsura cu care individul s-a 
impus asupra grupului în săptămânile anterioare reprezintă, așadar, valoarea, 
etalonul cu care acum își impune idealurile. 

Luna se află acum în prima sa zi de tranzit prin zodia Fecioară și are de 
împlinit un careu cu Mercur și o opoziție cu Neptun. Astăzi ne face placere să 
vorbim, să ne supraapreciem sarcinile profesionale, să-i convingem pe cei din jur 
referitor la lucrurile minunate pe care știm să le facem, la cât de importantă este 
sarcina pe care o avem de îndeplinit și la cât de pricepuți suntem atunci când le 
îndeplinim pe toate într-un timp scurt. Fiind în săptămâna sensurilor 
bidirecționale înțelegem că ziua de 22 iunie trebuie analizată, pe de o parte, după 
mesajul ce vine din poziția Lunii și unghiurile pe care aceasta le realizează, iar, de 
partea cealaltă, după trigonul Uranus-Jupiter ce se împlinește în după-amiaza 
acestei zile. Dacă în primul caz ne întâlnim cu greșeli din imprudență, cu tendința 
de a opri un mesaj adică de a tăia legătura cu sursa puterii, în al doilea caz primim 
confirmări ale faptului că succesul va veni numai de pe drumul care este parcurs 
acum. Constatând acest fapt înțelegem valoarea și însemnătatea majoră pe care o 
are acest unghi în contextul lunii iunie, însă s-ar putea să nu ne folosească la nimic. 
Trigonul Jupiter-Uranus ne reamintește ce preț am plătit pentru succesul de acum, 
nu ne judecă și nici nu cântărește dacă acest preț a fost plătit cui trebuie sau a fost 
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evaluat corect, dar la fel de distant acest unghi ne arată că suntem bogați cu ceea ce 
nu are acum căutare pe piață. 

Atunci când însemnătatea unui mesaj personal, atunci când puterea 
individului nu-l duce către transformare sau măcar să înțeleagă ce rol are în grupul 
de apartenență, omul comun va constata că, orice ar face, orice orientare ar avea, 
mesajele care vin spre el îl îngrijorează. Pe baza acestora, grijile mărunte sunt 
văzute ca fiind prea mari și schema de acțiune pe care o aplica până acum din 
inerție nu mai dă rezultate. Aici vom vedea că mesajul astral al zilei de 22 iunie nu 
activează doar pe direcții bifurcate deja, ci și după un mesaj absurd, lipsit de 
căldură sufletească ori incapabil să obțină din jur un răspuns pozitiv. Faptele pe 
care le-am făcut până acum și care erau de mare rezonanță, cuvintele pe care le 
pronunțam cu atâta greutate se pierd acum într-un întuneric adânc și, orice am 
face, nimic din ceea ce conțin nu rămâne. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de evoluție 
accelerată se vor bucura că această relația lui Jupiter cu Uranus îi ajută în 
activitățile lor însă, în egală măsură, se vor simți responsabilizați și mai mult decât 
trebuie. Aceștia vor fi îndemnați să facă un gest mare la nivel social, să lanseze un 
mesaj, să intre într-un grup, să-și facă vocea auzită cu toate că, după cum tocmai 
am văzut, este foarte puțin probabil ca măsurile de acum, faptele pe care un astfel 
de individ le face, să atragă un răspuns clar. Cu alte cuvinte, se bucură pentru că i 
se dă ocazia să activeze la un alt nivel, să-și împlinească unul din dezideratele 
destinului, dar nu are încă răspuns clar, nu știe dacă mesajul ajunge unde trebuie 
sau dacă face tot ceea ce trebuie. Aceste persoane nu trebuie să uite că marile 
transformări interioare sunt probate prin căldura contactului și numai prin căldura 
contactului acest progres individual este oferit ca exemplu comunității. Dacă acolo 
există o căldură echivalentă acest exemplu va fi implementat și nu va fi nevoie ca 
individul care îl lansează să știe ce s-a întâmplat cu mesajul său. 

La modul comun, contextul acestei săptămâni, cele care analizează din punct 
de vedere practic impactul trigonului lui Jupiter cu Uranus activ pe un interval mai 
mare de 7 zile, le vorbește oamenilor despre un semnal pozitiv, despre faptul că în 
sfârșit au motive de speranță. S-ar putea ca aceste motive de liniște să fie o altă 
formă de iluzie, pentru că începând cu ziua de mâine lucrurile se vor schimba și 
aceste schimbări nu sunt tocmai pozitive. Vin unghiuri negative, iar cât de curând 
Marte va ieși din zodia Gemeni și va intra în Rac, o poziție foarte proastă a acestei 
planete. Apoi și Soarele are multe unghiuri negative de împlinit, la fel și Saturn cu 
Junon în ultima zi a acestei săptămâni. Practic momentul acesta reprezintă un fel 
de oază în care constatăm greșelile, le inventariem și ne bucurăm că nu există o 
presiune teribilă din partea anturajului pentru a le rezolva imediat. Presiunea însă 
ar putea veni din interior pentru că suntem într-un amplu proces de transformare 
și unii, mai sensibili din fire, știu că se apropie o perioadă de mare încercare. 

Prin urmare, debutul săptămânii devine un fel de avertisment referitor la 
ușurința cu care oamenii pot cădea în această patimă a bucuriilor superficiale sau a 
mesajelor false. Există un avertisment teribil de important ce trebuie avut în vedere 
de-a lungul acestei zile, indiferent de faptele pe care le vom prefera, indiferent de 
ideile la care vor face apel. Odată ce am pornit pe un drum nu mai există cale de 
întoarcere, transformarea se produce instantaneu și dacă suntem astăzi tentați să 
răscolim prin secretele celorlalți începând cu ziua de mâine alții vor face același 
lucru cu noi. 
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Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Fecioară, ziua aceasta 
poate fi pusă pe seama planurilor de viitor, preciziei, a muncii sau a necesității de a 
obține rezultate imediate printr-o operație planificată din timp. Există însă 
probleme de comunicare, întârzieri cauzate de faptul că poate în momentul acesta 
ne-am fi dorit să facem altceva. Asta înseamnă că vom auzi în jur prea multă lume 
vorbind, plângându-se, căutând să atragă atenția asupra condiției pe care o au. 

Dar, după cum vom vedea, într-un fel se vor contura direcțiile predispuse de 
unghiurile la care participă Luna și în altfel vor fi trasate directivele trigonului 
dintre Jupiter și Uranus. Motivele pentru care ne plângem sau pentru care 
considerăm că suntem obosiți, încorsetați în prea multe reguli inutile sau lipsite de 
valoare nu vor putea să schimbe o problematică socială, aceea care, pentru prima 
dată în ultima perioadă, dă semne că se redresează. Desigur, unghiul acesta 
minunat între Jupiter și Uranus va fi activ chiar și după ce această săptămână se va 
încheia. Asta înseamnă că, împlinindu-se înainte de a se consuma celelalte unghiuri 
pe care le vom analiza în zilele următoare, energia aceasta poate fi un fundal 
interesant, o invitație la a corecta fiecare impuls negativ pe care-l vom întâlni de-a 
lungul acestei perioade. 

Tentații au fost și vor fi în continuare, nu ducem lipsă de așa ceva, însă 
înțelepciunea a fost puțin mai rară. Dacă pierdem din vedere că anumite 
evenimente sociale se desfășoară de la sine, fără să intervenim prin tensiunea 
interioară, fără să amestecăm ce se află pe zona publică cu ceea ce avem în interior, 
nu ne vom tulbura pacea pe care am crescut-o în adâncul sufletului de la începutul 
lunii și până acum. Episoadele care-și ating astăzi finalitatea trebuie să se 
împrietenească între ele pentru ca motivele personale, cele pe care vom fi tentați 
astăzi să le ridicăm pe un piedestal, să nu distrugă realizările ce vor veni acționând 
în singularitate. Totul face parte dintr-o schemă majoră. Așadar, greșelile acestei 
zile vor fi făcute doar din imprudență pentru ca deocamdată nu există o presiune 
atât de mare pe erori de decizie, ci doar pe autocontrol. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea astăzi în păcatul de 
a amesteca problemele personale cu cele sociale. Atunci când greșim și facem acest 
lucru vom vedea că atragem nemulțumirile celorlalți către zona publică la care se 
referă acestea, deși aceștia nu au urmărit să le scoată din interior. 

 
Marți, 23 iunie 

Marti 23- 6-2015  1:23    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 

Marti 23- 6-2015 15:31    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Marti 23- 6-2015 18:36    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Marti 23- 6-2015 21:02 Mercury (Gem) Squ [Pis] Neptune 
 

Se impune un bun. Atitudine refractară față de noutate. Elementele 
preluate acum sunt foarte utile în viitor. Neastâmpăr cauzat de înțelegerea 
prezentului. Primim ceea ce ne este util, nu ceea ce am cerut. Vise bizare. Aspirații 
stranii. Inversiune. Regrete prea mari. Teama de singurătate face casă bună cu 
teama de sărăcie. Ruperea unei înțelegeri înseamnă regres. 

 
Primul șoc al acestei săptămâni va veni chiar în ziua de 23 iunie. Avem prea 

mari așteptări de la evenimentele momentului, chiar dacă nu ni le-am formulat 
până în momentul de față, conștientizăm acum că avem replici tăioase, că nu 
suntem în stare să ne bucurăm de ceea ce avem și lansăm pretenții bizare față de 
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oamenii simpli care nu și-au putut ascunde niciodată slăbiciunile. La vedere, 
fiecare individ va căuta să impună un bun, să le vorbească celorlalți despre lucrurile 
valoroase, importante sau la modă pe care el însuși le vede așa. Pentru că 
procedează în această manieră și dorește neapărat să interacționeze cu cei din jur 
pe baza acestor elemente care sunt, de altfel, intime, arată că el însuși s-a săturat și 
speră ca discutând, implicându-i pe ceilalți în preocupări de această factură, să 
scape de plictiseală sau de această presiune internă. 

Relația proastă care apare acum între Mercur și Neptun le vorbește 
oamenilor despre un refuz. Cu cât mesajul este mai pozitiv cu atât oamenii vor fi 
mai mofturoși, vor considera că acum, când sunt rugați sau invitați să participe la 
ceva bun sau superior, este momentul să lanseze pretenții, să spună că doresc să se 
mai gândească, să mai facă o analiză, să treacă din nou peste informații ori să se 
consulte cu prietenii sau familia pentru a lua o decizie, deși până acum nu au făcut 
așa ceva. Acest element bizar arată că până acum, cel puțin în ultima săptămână, 
oamenii au fost foarte interesați să se mintă pe ei înșiși că sunt puternici, că au 
prieteni, că sunt susținuți ori că nu există nimic în exterior care să-i întoarcă din 
drum. Tensiunea aceasta a avut însă și beneficii. Le-a adus aspirații prea mari sau 
un succese obținute prin atitudini răsturnate. De aici înțelegem că mincinoșii, 
fățarnicii, cei care au fugit din fața adevărului ori s-au ascuns de prea multe ori de 
judecată devin înțelepții momentului. Careul Mercur-Neptun poate arăta și că 
atitudinea aceasta bizară ce vine din partea lor este și semnul unei fricii de 
singurătate care are rădăcini adânci, poate chiar în copilărie, poate în dezamăgiri 
ale vieții pe care nu au știut să le gestioneze corespunzător. 

Dacă la nivelul vieții individuale această relație a lui Mercur cu Neptun arată 
vulnerabilitate față de ceea ce declarăm, față de ceea ce spunem celorlalți că 
reprezintă preferința, interesul, pasiunea, dimensiunea socială a acestor direcții ne 
întoarce din nou către criză. Această criză este așa cum am văzut în ziua anterioară, 
purtătoarea unui mesaj mut, orb sau surd, adică mobilul unor informații care ne 
întristează. Dacă judecăm strict după dispunere astrală a momentului, scena 
aceasta interesantă arată și atracția către o formă de revoltă căreia nu i se cunoaște 
cu precizie rezultatul. Pe baza acesteia se poate rupe o înțelegere și se poate 
declanșa în cascadă o suită de evenimente care să ducă persoana în cauză la 
decădere sau la afectarea imaginii sale sociale. Multe din lucrurile pe care le auzim, 
le observăm sau le înțelegem sunt false și ele au nevoie să fie raportate la un sistem 
de valori verificat în timp, spre exemplu în primele trei luni ale anului. 

Prin urmare, 23 iunie este o zi apăsătoare, încărcată de teamă, marcată de 
aspirații stranii sau dominată de o formă de inversiune prin care se încearcă 
suprimarea dreptului la exprimare liberă pe motiv că aceasta nu conține decât 
venin sau sulițe. Din această cauză 23 iunie poate fi o zi a minciunii sau a luptei cu 
sentimentele false îmbrăcate frumos ce sunt obligate să iasă pe zona publică pentru 
a obține un efect. Nu trebuie însă să luăm lucrurile acestea în ușor. Faptul că este 
Mercur implicat într-o relație negativă cu Neptun, faptul că această relație negativă 
reprezintă o cuadratură nu înseamnă că nu știe nimeni din jur prin ce trecem și 
dacă zâmbim, cu toții vor crede că în spatele acestui zâmbet există o atitudine 
solidă. Cu cât vom atrage atenția asupra zâmbetului cu atât mai clar se va vedea că 
în spatele său nu există nimic. Dacă în această zi s-ar fi consumat unghiurile la care 
participă Luna cu Pluton, Chiron și Luna neagră și nu s-ar fi împlinit careul 
Mercur-Neptun, riscul acestei informări negative nu ar fi fost atât de mare. 
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Cu toate acestea, momentul acestei zile are la bază o relație bună a Lunii cu 
Pluton. Acolo unde există liniște, acolo unde conștiința individului este separată de 
vulgar, tulburare, indecență sau reavoință, această relație proastă a lui Mercur cu 
Neptun se va consuma doar prin a observa o tulburare sau o minciună, o faptă 
proastă sau un element indecent integrat perfect în existența altuia. De asemenea, 
aceste informații negative pe care le vom observa la alții fac trimitere și la teama de 
singurătate, neputința de a construi prietenii profunde sau de a ni le separa de 
plăsmuirile minții, acelea care ne spun că nu avem un rol foarte important în 
grupul de apartenență și că toate problemele pe care le avem vin de acolo. Poate, în 
general, aceste informații ar putea să fie reale, adică presiunea grupului să fie cu 
atât mai mare cu cât forța pozitivă a individului sporește, pe principiul puterilor 
contrare ce acționează, în virtutea legilor firii, una împotriva celeilalte. De această 
dată, însăși această relație negativă dintre Mercur și Neptun arată că lucrurile 
acestea sunt doar plăsmuiri ale minții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă suntem 
informați nu am fost păcăliți. Nu în genul acesta de păcăleală stă suferința zilei de 
23 iunie. Ceea ce trebuie să provoace suferință țipă mai tare, încearcă să atragă 
atenția într-un mod abuziv și insistent oferindu-ne chiar explicații, justificări ori 
indicând în mod precis ce anume ar trebui să asimilam din toate aceste informații. 
Să lăsăm deoparte ceea ce strigă foarte mult, ceea ce este marcat de laudă, 
importanță de sine sau agresivitate gratuită. Clasicul nu se demodează niciodată. 

 
Miercuri, 24 iunie  

Miercuri 24- 6-2015  7:32    Luna(Vir) Sex [Sco] Saturn 

Miercuri 24- 6-2015  8:11    Luna(Vir) Squ (Gem) Mars 

Miercuri 24- 6-2015  8:40    Luna(Vir) --> Libra 

Miercuri 24- 6-2015 14:01     Sun (Can) Squ (Lib) Luna(Half Moon) 

Miercuri 24- 6-2015 14:37  Chiron <Pis> S/R 

Miercuri 24- 6-2015 16:33    Mars (Gem) --> Cancer 

Miercuri 24- 6-2015 20:12    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 
 

Prea multe confirmări negative. Neputința de a lăsa în urmă o dramă. 
Grupul pune o presiune pe individ. Individul își vede sănătatea afectată de 
presiunea grupului. Rație. Se recomanda reducerea unui consum. Noi sentimente 
se înfiripă. Disconfortul este transformat în datorie spirituală. Redobândirea 
confortului devine un nou obiectiv. Conflictele sunt simplificate. Diversitatea este 
redusă la cotele minime. 

 
Una dintre cele mai importante zile ale acestei săptămâni este 24 iunie. 

Acum Chiron va intra în mers retrograd până pe 28 noiembrie, iar Marte va trece 
din Gemeni în zodia Rac, unde va sta până pe 9 august, încercând să simplifice 
conflictele pentru a le controla mai bine și, dacă este cazul, chiar să le sporească în 
intensitate pentru a miza pe un rezultat foarte clar. Retrogradarea lui Chiron nu 
este însă ceva ce poate fi trecut cu vederea, cu toate că acest corp ceresc este doar 
un asteroid. Pentru că este asteroidul spiritualității, valorile pe care le promovează, 
cele legate de transformare personală, de vindecare sau de conectare la ceea ce 
înseamnă hrană spirituală, intră într-un ușor regres și fiecare va resimți o mare 
presiune ce vine din această zonă a impresiilor, observațiilor personale, 
experiențelor de viață ca și cum acestea nu mai sunt valabile, nu mai atrag atenția 
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ori nu mai sunt de actualitate. Cu toții folosim energia asteroidului Chiron și 
aproape că nu ne dăm seama cât de des facem trimitere la stabilitatea lui “eu știu”, 
la puterea lui „eu înțeleg” sau la fascinația lui „eu pot”. Prin retrogradarea lui 
Chiron diversitatea de acum este redusă la cotele minime și oamenii care se află în 
căutarea adevărului se simt constrânși să vorbească despre asta în alt mod, să-și 
vândă bunurile pe care le au, să transforme achizițiile comportate până acum în 
obiecte accesibile oricui. Această uniformizare a valorilor nu este în avantajul celor 
care au muncit pentru ele însă este în avantajul celor leneși sau care nu au fost 
până acum interesați de lucruri de genul acesta. Spun că aceste lucruri sunt 
eminamente negative tocmai pentru că Marte se pregătește să intre în semnul 
căderii sale, în zodia Rac. Primul lucru pe care am fi tentați să-l lansăm este acela 
că bărbații vor fi dezavantajați însă nu trebuie să ajungem la o concluzie pripită în 
cazul de față deoarece fiecare ființă umană este o entitate duală și ambele direcții, 
feminină și masculină, sunt active în cazul tuturor. Se pierde însă la capitolul 
putere, expresivitate, creație sau sinteză și se câștigă la capitolul comunicare, 
dualitate, suspiciune constructivă sau raționalizare. 

La modul comun trecerea lui Marte în zodia Rac arată că fiecare își va 
conștientiza acum picătura de amar ce i-a rămas în gât, nemulțumirile pe care le-a 
acumulat prin faptul că nu a putut trece cu vederea prezența unei persoane 
dezagreabile, de proastă factură, vulgară sau care s-a dovedit la un moment dat 
mult prea zgomotoasă ori periculoasă. Asta înseamnă că idealurile se opresc dintr-
odată și gustul acesta amar tinde să acopere toate celelalte gusturi, rememorarea 
aceasta teribilă este pe punctul de a acapara întregul spectru al percepțiilor pentru 
a dicta o transformare ciudată, o preschimbare a atitudinii din respect în lipsă de 
respect, din atenție în nerăbdare. 

Dar Luna, pentru că se află acum în plin tranzit prin zodia Balanță, oferă 
acestui cadru dramatic straie noi, motivații interesante, sentimente absolut noi, 
unele ce se înfiripă tocmai pentru că există o presiune teribila ce vine din zonele 
cunoscute, din cele explorate până acum. Nu putem stabili foarte clar în această 
prezentare cu caracter general dacă dispunerea aceasta ne duce spre conflict, spre 
ceartă. Există un unghi negativ ce se ridică între Lună și Marte de pe ultimele grade 
ale zodiilor tranzitate ce ar putea sublinia acest lucru. Totuși, nu este cazul să 
cădem în acest păcat pentru că cearta aceasta, conflictul acesta, intensitatea aceasta 
periculoasă despre care ne vorbesc planetele în momentul acesta se consumă doar 
la interior. Aproape că nu mai are timpul necesar să iasă la suprafață (careul Luna-
Marte împlinit la 8:11, ingresul Lunii în Balanță are loc la 8:40) pentru că imediat 
Luna va intra în Balanță și oamenii vor fi dezinteresați, detașați și indiferenți până 
și față de acest motiv al conflictului. Rămâne însă această amprentă teribilă ca 
stare, ca atitudine însă este puțin probabil ca aceasta să fie transpusă în cuvânt. 
Apoi, spre seară, când Luna se va afla în conjuncție cu Capul Dragonului se produce 
o transformare interesantă. O persoană cu autoritate, cu funcție, constată că 
privilegiile sale sunt menținute prin colaborarea cu persoanele despre existența 
cărora nu știe nimeni sau care nu au privilegii. Tocmai de aceea această presiune 
internă se va anula printr-o comandă internă, motivată clar de necesitatea 
momentului. Fiecare va considera că este împotriva statutului pe care-l are, 
împotriva rezultatelor pe care mizează să le pună în aplicare această atitudine 
refractară. 

Prin urmare, 24 iunie devine o zi absolut importantă în ecuația acestei 
săptămâni. Nu ne referim aici doar la faptul că asteroidul Chiron intră în mers 
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retrograd, ci și la faptul că Marte va intra în zodia Rac. Luna își va încheia tranzitul 
prin zodia Balanță și oamenii vor fi puțin mai comunicativ, mai dezinteresați față 
de motivele de conflict sau de dispută, fiind mai practici și mai interesați de ceea ce 
trebuie să obțină la final. 

Este adevărat, retrogradarea lui Chiron nu-i avantajează pe oameni dar nici 
trecerea lui Marte în Rac, tocmai pentru că zodia Rac, pentru Marte, este un semn 
de decădere. Aceste elemente arată că greutățile nu s-au încheiat și că lucrurile 
bune ce au venit spre noi în prima zi a acestei săptămâni, adică succesul din 22 
iunie nu se poate reedita și nu este cazul să raportăm acum dramatismul prezent la 
ceea ce s-a consumat în urmă cu două zile. Conflictele de acum sunt simplificate, 
valorile spre care ne îndreptăm vor fi în mod obligatoriu combinate cu picături de 
amar, schimonosite de sentimente confuze sau de drame ce nu pot fi puse în 
cuvinte însă vor fi în continuare îmbrăcate în straie noi și prezentate ca experiențe 
de viață absolut fabuloase. Sunt câteva perioade din anul în curs spre care 
momentul acesta va face trimitere. Mijlocul lunii martie este unul dintre acestea și 
la fel sunt și episoadele care s-au consumat în mijlocul lunii februarie. Dacă în 
primul caz moralitatea, spiritualitatea și progresul ne-au extras din acea decadă 
sensuri care au nevoie acum de o reinventariere, grija cea mare vine din faptul că 
mijlocul lunii februarie urmărește, referitor la direcția pe care trebuie să o abordăm 
în momentul acesta, să ne întoarcă la o uitare plăcută ceea ce nu va fi deloc utilă 
prezentului. Dacă ne amintim bine, perioada aceea a venit imediat după conjuncția 
lui Uranus cu Coada Dragonului, semn de distrugere, reformulare ori preschimbare 
ale căror efecte nu mai pot fi remediate niciodată. De această dată Uranus este din 
nou în centrul atenției, însă printr-o relație bună cu Jupiter și de aici și senzația că 
experiențele trecute nu pot fi raportate la prezent pentru că acum trăim un alt 
episod. Cine se va încăpățâna să raporteze binele de acum le durerea de altădată, 
transformând-o pe aceasta în ceva cunoscut și accesibil, doar pentru că Marte, în 
ultimele săptămâni, a adunat, picătură cu picătură, o otravă și a pus-o în gât, este 
pe punctul de a face greșeala vieții sale.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la mântuire. 
Mântuirea este o mare enigmă atât pentru creștinul practicant, dar și pentru cel 
care apelează ocazional la servicii religioase pentru că nu este o etapă pe care să o 
poată impune după propriile nevoi. Mântuirea nu este specifică doar acestui curent 
religios, ci, în general, toate celelalte curente vorbesc despre o finalitate pozitivă 
care întruchipează rodul efortului făcut prin practică spirituală. De această dată nu 
ființa în sine se află la final de drum, ci dorințele noastre, ulterior intrând într-o 
perioadă de restricție. A ne îndrepta gândul către o țintă eminamente pozitivă, a 
încerca să ne reprezentăm ce ar însemna pentru statul pe care-l avem acum trezirea 
completă a ființei, funcționarea sa la cotele perfecte la care a fost creată, înseamnă 
a da un sens eminamente pozitiv tuturor acestor elemente minore care plutesc în 
jurul nostru. Prin sensul acesta am putea să le vedem, nu păcălindu-ne, ci 
transfigurându-le. 
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Joi, 25 iunie 
Joi 25- 6-2015  7:07    Luna(Lib) Tri (Gem) Mercury 

Joi 25- 6-2015 14:04    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 

Joi 25- 6-2015 20:14    Luna(Lib) Sex (Leo) Venus 
 

Se stabilesc noi drumuri pentru a combate o nesiguranță. Mânia este 
ascunsă în adâncul sufletului. Rezervă, diminuarea agresivității sunt folosite în 
exercitarea puterii de influență, oamenii sunt păcăliți că un rău a dispărut. Se 
pretinde respect, iar el se întoarce cu noi sarcini de lucru. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Balanță și ambivalența este la ea 

acasă. Pe acest tranzit sensurile bidirecționale date de vocea sufletului care, dintr-
odată, nu mai poate fi auzită, și de impulsurile exterioare ce se comportă de parcă 
sunt adevărata sursă a puterii universale, definesc ziua de 25 iunie. Luna are acum 
de împlinit trei unghiuri, un trigon cu Mercur, un careu cu Pluton și un sextil cu 
Venus. Prin aceste direcții, ce sunt răspândite de-a lungul întregii zile, se trasează 
noi drumuri, sunt combătute schimburile nefavorabile de valori, de bunuri sau de 
idei, ajungându-se la un rezultat absolut ciudat. Minciuna pare să se regăsească 
peste tot, nu pentru că zodia Balanță aduce această desconsiderare față de un 
element util, folositor sau care ne-a declarat dragoste veșnică, ci pentru că relația 
aceasta proastă a Lunii cu Pluton înseamnă reactivarea unui careu în T pe semne 
cardinale ce are planeta Pluton drept focar. Luna, din poziția sa importantă în acest 
careu, împreună cu maleficii Uranus și Pluton, participă la o altă configurație 
numită aripi de pasăre, însă doar în prima parte în zilei, atât timp cât va mai fi încă 
activ careul cu Soarele. Relația aceasta ciudată a Lunii cu planetele din Rac, 
Gemeni și Pești arată că suntem în plin de exercițiu referitor la un demers ciudat și 
că etapa de acum face referire la o verificare, la un examen, la un text în care este 
evaluată puterea de influență și inteligența. 

În contextul acestei săptămâni, în care sensurile nu conlucrează pentru un 
obiectiv comun, ci insistă mult pe valorile lipsite de consistență, profunzime sau 
chiar inteligență, acum descoperim că bucuriile pe care le solicităm sau pe care le 
deținem în momentul acesta mai sunt și false. Asta înseamnă că 25 iunie este o zi 
negativă, în care foarte ușor ajungem să exercităm puterea de influență împotriva 
unui cunoscut, să îi stricăm acestuia valorile și, dărâmându-i edificiul, să facem ca 
nimic din ceea ce-l definește să nu mai stea astăzi în picioare și avem o mare 
satisfacție procedând în felul acesta. Iată, deci, cât de false pot fi bucuriile acestei 
zile! 

Poate trăsătura esențială a acestei zile vine chiar din faptul că statutul pe 
care-l are Luna în cadrul ciclului draconitic, cel care a debutat în seara zilei 
anterioare prin conjuncția sa cu Capul Dragonului, arată ca aceste noi trasee, aceste 
noi direcții sunt de o importanță crucială pentru valorile spirituale. Nu degeaba 
suntem astăzi răscoliți de lucruri atât de rele, nu degeaba suntem puși să facem 
fapte atât de periculoase sau să cerem de la acestea rezultate de o calitate 
îndoielnică. Cei care lucrează cu energia sau care au o mare ușurință în a lucra și cu 
informații abstracte, vor avea încă de dimineață, când trigonul dintre Lună și 
Mercur va fi foarte activ, senzația că aceste lucruri rele nu reprezintă altceva decât o 
purificare a propriei structuri pe care trebuie să o accepte ori să nu încurajeze 
negativitatea, ci sa aibă tot timpul pus deoparte un gând bun, o emanație pozitivă, 
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adică o atitudine de iertare față de tot ceea ce contravine moravurilor, agasează 
bunul simț sau distruge încrederea în sine.  

Cea mai mare păcăleală a acestei zile este aceea care ne face să credem că 
răul a dispărut, în situația în care nimic din jur nu încurajează relaxarea 
destinderea sau echilibrul. Cu toate că Venus mediază acum opoziția Lunii cu 
Uranus ce se va consuma în noaptea de joi spre vineri, faptul că ea se află în zodia 
Leu aduce în acest context prea mult egoism și prea mult interes pentru valorile 
personale în detrimentul celorlalți. Or, în această perioadă echilibrul se obține prin 
faptul că acordăm credibilitate celuilalt, îi trecem cu vederea erorile, nu-l judecăm 
în fața unui tribunal inchizitoriu, indiferent cât de multă dreptate avem, indiferent 
de valorile pe care le protejăm. Așadar, echilibrul acestei zile este cât se poate de 
sensibil tocmai pentru că medierea pe care Venus o face arată că bucuria 
momentului nu se poate construi decât pe nefericirea sau distrugerea celorlalți, 
ceea ce este de la sine înțeles că nu reprezintă un semn de evoluție. Iată un alt 
motiv pentru care bucuriile de acum vor fi false! 

Prin urmare, 25 iunie este o zi încărcată. Lucrurile bune ce vor veni spre 
noi acum vor avea aparența inteligenței, a profunzimilor atât în ceea ce privesc 
informațiile, cât și referitor la stările sufletești. Prin lucrurile acestea care strigă 
foarte tare pentru a fi crezute vom fi păcăliți cel mai mult. 

Prin încercări care se consumă acum suntem îndemnați să iertăm, să 
acceptăm că putem trece cu vederea greșelile celorlalți chiar și atunci când există 
un argument solid în a nu face lucrul acesta. Binele, ce are acum dimensiuni 
reduse, va fi prezentat opiniei publice ca o miniatură veche și doar cei care reușesc 
să-l cunoască sau îl simt fără a intra în contact direct, prin transfer energetic, prin 
deducție sau prin inspirație, reușesc să nu-l piardă. La polul celălalt, ziua de 25 
iunie ne aduce simpatie față de lucruri mici, față de elementele care sunt lipsite de 
valoare și care, prin imitație, vor să ne păcălească că prin acest aspect redus sunt și 
ele importante asemenea lucrurilor bune. 

Dar nu trebuie să uităm că suntem într-o săptămână complicată în care 
sensurile sunt bidirecționale, în care lucrurile esențiale se ascund, nu mai strigă, nu 
ne mai trag de mânecă și elementele produse pot foarte ușor fi încadrate în 
categoria bucuriilor false. Faptul că Venus și Jupiter ar putea să medieze opoziția 
pe care Luna o realizează cu Uranus nu înseamnă că plăcerile, distracția, relaxarea 
sau spiritul justițiar abordate la scenă deschisă rezolvă problemele ce au fost active 
de-a lungul anului. Acum Luna nu doar i se opune lui Uranus, ci realizează 
împreună cu Pluton un careu în T pe semne cardinale. Problema aceasta nu este 
doar una de siguranță, ci de conduită socială și așa cum este lesne de înțeles nu 
poate fi un singur om vinovat de lucrul acesta. Tocmai de aceea uitarea, distracția, 
o întâlnire cu prietenii sau o discuție edificatoare, în care se invocă și se reprezintă 
foarte clar adevărul obiectiv, nu ne ajută să salvăm adevăratele achiziții pe care le-
am comportat de la începutul anului și până acum. Lucrurile acestea chiar dacă par 
banale au nevoie de o mare atenție din partea celui care acționează și, pe lângă 
aceasta, individul trebuie să mai dețină și un dram de înțelepciune sau puțină 
măiestrie în a nu-și da în cap sau în a nu-și face și mai multe probleme. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de modestie. 
Modestia este o virtute, nu o slăbiciune și cine a practicat-o știe că rolul său nu este 
numai de a menține faptele bune, de a susține armonia dintre oameni sau de a da 
sens iubirii ori de a-l ajuta pe individ să exploreze iertarea, ci are și o componentă 
terapeutică. 
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Vineri, 26 iunie 
Vineri 26- 6-2015  1:19    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

Vineri 26- 6-2015  2:21    Luna(Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Vineri 26- 6-2015 17:46    Luna(Lib) Sex (Leo) Juno 

Vineri 26- 6-2015 20:55    Luna(Lib) --> Scorpio 
 

Se insistă pe o direcție fără soluție. Se fragmentează un demers. Istețimea, 
inteligența nu susțin disciplina de lucru sau respectul. Se așteaptă prea mult de la 
cei din jur. Incertitudinea zilei de mâine coboară standardul impus în asocieri. 
Furtul este numit acum inspirație sau documentare. Se dorește cunoaștere, dar nu 
se face nimic pentru asta. 

 
Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Balanță și are de împlinit, în 

noaptea de joi spre vineri, o opoziție cu Uranus și un sextil cu Jupiter, apoi, în a 
doua parte a zilei, cu puțin timp înainte de a-și încheia tranzitul său prin zodia 
Balanță, un sextil cu Junon. Lucrurile acestea vin spre noi cu aparența unui final de 
drum. Și această zi, ca și în ziua anterioară, acest final de drum ne vorbește despre 
lucruri bune reduse ca dimensiune. De partea cealaltă, lucrurile mari încearcă să ne 
convingă că sunt cele mai importante, cu atât mai mult cu cât mesajul lor principal 
ne vorbește despre o fragmentare sau despre un furt de imagine. Inspirația 
momentului nu poate rezolva o problemă majoră, spre exemplu, una legată de 
administrarea bunului social – o mare problemă a acestui an. 

Din anumite puncte de vedere ziua de 26 iunie pare să fie una mult mai 
complicată și mai apăsătoare decât tot ce am avut de parcurs de la începutul 
săptămânii până acum. Asta se întâmplă nu pentru că apar evenimente noi, nici 
pentru că Luna din Balanță se grăbește să pună etichete pe motiv că, după intrarea 
în Scorpion, semnul căderii sale, nu va mai avea timp, ci pentru că nu există un 
bine valoros, evident și puternic pe care să ne sprijinim, iar tendința momentului 
este chiar aceea de a înlocui o faptă bună, o direcție pozitivă pe motiv că nu este 
văzută, deci nu există, de a substitui o calitate absolut remarcabilă cu scopul de a 
defăima sau de a desconsidera o persoană pe motiv că nu deține nicio calitate utilă 
momentului. Se luptă, astfel, împotriva standardului de viață, împotriva planurilor 
de viitor și se face acest lucru prin înlocuirea obiectivelor adevărate cu cele false. 
Cunoașterea acestei zile este și ea falsă, asta și pentru că mintea este zăpăcită, iar 
problemele sunt prezentate în ambivalență, ca și cum nimic nu mai este clar pe fața 
pământului. 

Așadar, relațiile acestea ce se împlinesc în ziua de 26 iunie, în special cele 
bune, devin slugile ambițiilor sau egoismului, elementele prin care un om foarte 
lacom se transformă într-o vedetă. Ele nu își anulează caracterul benefic, ci forța lor 
este folosită într-un sens negativ, este transformată în expresie negativă pentru că 
se lipesc prea ușor de elemente ascunse de caracter ce nu au fost schimbate, 
rafinate sau edificate încă. De aici înțelegem că momentul acesta de final al 
tranzitului Lunii prin zodia Balanță poate însemna o altă formă de finalitate, un 
sfârșit de drum, mai ales că imediat ce va intra în zodia Scorpion, Luna, chiar la 
miezul nopții, va împlinii un trigon cu Marte aflat și el într-o poziție foarte proastă. 
Toate aceste elemente lasă impresia că slujesc un scop negativ și se impune, așadar, 
să nu folosim deliberat istețimea, inteligența, abilitățile practice sau 
disponibilitățile pe care le avem în acest moment față de muncă, cunoaștere sau 
lucru în echipă pentru a susține acest rău ascuns. Să le folosim pentru a-l investiga, 
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pentru a-l descoperi și a-l face public. Practic acesta este și scopul pentru care avem 
de traversat unghiuri atât de complicate. 

Prin urmare, 26 iunie este o zi de mare încercare. La fel ca și sora sa, ziua 
de 25 iunie, momentul acesta scoate în evidență sensurile bidirecționale și bucuriile 
false, toate acestea ascunzând faptul că binele nu mai are grai, nu mai poate da din 
mâini, este legat la ochi și deci nici nu știe cui să se adreseze dacă ar fi să folosească 
alte mijloace de comunicare. Această zi devine astfel și o zi de risipă, de încordare, 
în care incertitudinea zilei de mâine coboară standardul impus în asocieri și acordă 
o mult mai mare importanță valorilor false doar pentru că acestea strălucesc mai 
mult sau strigă mai tare. 

26 iunie este și ziua în care un lider care a depins până acum de un consilier, 
de recomandările celorlalți face o mutare ciudată și își atrage în preajma sa oameni 
din ce în ce mai falși, doar pentru că sunt convingători. Minciuna de astăzi tronează 
și din cauza ei apar schimbării în metoda de lucru, adică este agasată disciplina 
prin faptul că i se oferă acesteia o altă motivație. Începând cu 26 iunie oamenii cred 
că vor munci pentru altceva și că susțin o altă cauză. Ni se spune că binele mai 
vechi s-a demodat și acesta este înlocuit. Tocmai de aceea furtul de acum este 
numit inspirație sau documentare. 

La fel ca în alte ipostaze, similare cu ceea ce trăim acum, răul, dacă este 
deconspirat, dacă este prezentat la scenă deschisă, dacă i se spune acestuia verde în 
față și nu este lăsat să vină cu argumente din ce în ce mai credibile, nu va putea să 
invadeze intimitățile celorlalți și nu își va putea construi o nouă structură prin 
sporirea numărului de adepți, ci va striga atât timp cât îl vor ține puterile până 
când acestea se vor stinge. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi lucizi. Un om lucid va fi 
greu de păcălit. Dacă în această luciditate punem și un strop de informare atunci 
nimic din dezechilibrul personal nu ne poate zdruncina prin vicleniile unui factor 
exterior ce caută în partenerul de dialog ceva compromițător pentru a-l controla. 

 
Sâmbătă, 27 iunie 

Sambata 27- 6-2015  0:00    Luna(Sco) Tri (Can) Mars 

Sambata 27- 6-2015  7:08     Sun (Can) Tri (Sco) Moon 

Sambata 27- 6-2015 14:58     Sun (Can) Squ [Lib] North Node 

Sambata 27- 6-2015 15:56    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Prea multă ezitare. Reținerea este privită ca un element de penitență. Apar 
conflicte generate de nesiguranță. Bunăstarea vine prin prospectarea unei idei, 
prin cultivarea unui spirit de observație. Se dorește reeducarea, redocumentarea, 
recalificarea. Reîmprospătarea vieții prin restricție. Traseul pe care se intră pare 
mult mai întunecat. Zborul este imitat. Agresivitatea inhibată slăbește starea de 
sănătate. Dorința de cunoaștere. Sensibilitatea este adâncită în percepții stranii. 
Nu tot ceea ce este atins este și înțeles. Aplicarea rapidă a elementului novator 
pune în pericol imaginea socială sau calitatea anumitor demersuri. 

 
Careul Soarelui la Axa Dragonului poate aduce cu adevărat probleme, situații 

conflictuale ori semne de întrebare referitoare la bunăstare, înțelegere, cunoaștere, 
sau documentare într-un domeniu în care avem mari carențe. Relația aceasta 
proastă a Soarelui cu Axa Dragonului se referă însă și la comportament, nu doar la 
anumite abilități pe care un individ ar putea să nu le dețină și să nu vadă nimeni 
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lucrul acesta. Nu pentru că trăim într-o săptămână în care conflictul este la tot 
pasul, ci și pentru că Soarele din zodia Rac, acum, agresat într-un mod mult prea 
intens și direct de planeta Marte, cea care se află aici în cădere, trimite semnale 
confuze sau greu de interpretat către un destin care, până la momentul de față, s-a 
preocupat de altceva. Practic, aceasta este și senzația pe care o avem acum, acesta 
este și instrumentul folosit în explorarea acestui unghi cu totul aparte. Nu este 
pentru prima dată când trecem prin așa ceva. Soarele are genul acesta de raport cu 
Axa Dragonului de două ori pe an și tot de atâtea ori sensibilitatea omului intră-n 
criză. Pentru că am văzut și pe alte conjuncturi astrale relația aceasta de careu pe 
care două corpuri cerești sau două elemente astrale o construiesc face referire cu 
precădere la o deficiență internă, la o problemă personală, la un obstacol pe care 
doar individul în sine s-ar putea să-l perceapă. Este și cazul zilei de 27 iulie în care 
restricțiile pe care le vedem nu sunt la fel și pentru ceilalți. Este adevărat, există 
același gen de predispoziție, același unghi ce se aplică tuturor, însă acest unghi face 
cu precădere referire la un mod de interpretare, la o reacție, la procesul intern prin 
intermediul căruia un individ percepe, analizează și înțelege ce se întâmplă cu el și 
cu ceilalți. 

Luna, aflată acum într-o zodie în care nu se simte foarte bine, ridică un unghi 
pozitiv cu Marte dintr-o zodie unde, de asemenea, nu se simte bine și, împreună, 
reușesc să construiască un argument foarte credibil în așa fel încât să implice 
caracteristicile planetei Neptun într-o configurație numită piramidă de apă, semn 
de observație, de introspecție, de înțelegere a psihologiei comportamentale și, de ce 
nu, de observare a gândurilor celorlalți atunci când aceștia se izolează de 
comunitate. Cu alte cuvinte, drama aceasta teribilă care ne vorbește despre izolare 
sau despre desprinderea de un ideal îndrăzneț ne duce către o realizare importantă 
pentru structura internă - un eșec într-un sector produce un succes în alt sector, iar 
acestea două sunt interdependente în așa fel încât dacă nu ar fi existat această 
condiționare aplicată Axei Dragonului, destinului în general, dacă nu am fi fost 
acum în criză pe teama de singurătate sau de deposedare, nu am vedea cum s-au 
îmbogățit alții, cum au depășit anumite obstacole interne și care sunt 
compromisurile pe care le-au făcut de-a lungul vieții. Și așa, încet, ajungem ca în 
loc să ne preocupăm de dramele proprii, de limitele  înțelegerii sau simțirii, ne 
interesăm doar de ceea ce se întâmplă cu ceilalți și rămânem în această zonă. Chiar 
dacă Luna se deplasează foarte repede, chiar dacă mâine nu va mai avea acest 
raport interesant cu planeta Marte, amprenta momentului este mult prea 
importantă și ea va acționa până la următorul aspect al Lunii cu Marte. Acum nu 
doar se construiește o piramide de apă, ci și un triunghi minor între Lună, Pluton și 
Neptun, semn că inteligența are ca baza de pornire instrumentele de îmbogățire, 
demersurile care urmăresc progresul social, sporirea valorii prin muncă, prin 
sârguință sau prin cercetare. 

Prin urmare, 27 iunie este o zi interesantă pentru că poate să ne arate cât 
de flexibile sunt demersurile astrale, cât de importante sunt mesajele care vin 
dintr-o zonă a necunoscutului și cat de multe avem de câștigat dacă ținem cont de 
ele. Valorile prezentului pornesc de la o teamă de eșec, de la o incertitudine, de la o 
dezamăgire pe care o conturăm în raport cu un personaj ce a devenit absolut 
interesant prin ceea ce a câștigat pentru sine și ajungem în punctul în care să 
devenim mai puternici, mai informați, mai siguri pe noi înșine documentându-ne 
despre reușitele lui și ale celorlalți din jurul său și despre compromisurile pe care 
aceștia le-au făcut pentru a merge mai departe. Înțelegem de aici că momentul 
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acesta nu poate fi liniștit. Dacă ne ascundem îndoiala, nesiguranța sau tristețea nu 
înseamnă că ne protejăm de conflictele generate de nesiguranța că ziua de mâine s-
ar putea să ne aducă mai multe obstacole sau mai multe dezamăgiri. Desigur, 
oamenii superficiali, așa cum am văzut de-a lungul analizelor pe care le facem aici, 
de fiecare dată când dau de un obstacol fac un pas înapoi, coboară standardul de 
calitate al relațiilor și se bucură împreună cu ființe de proastă condiție, cu oameni 
vulgari, împărțind  cu acestea atitudini îndoielnice și arătând cu fală celorlalți că 
sunt superiori atât timp cât nu se ceartă cu nimeni, au prieteni peste tot, sunt 
apreciați, nu sunt criticați de cei inferiori cu care coabitează, în timp ce alții trec 
prin grave probleme de comunicare sau de adaptare. 

Relația aceasta a Soarelui din răzvrătitul semn al Racului cu Axa Dragonului 
ce tranzitează acum axa relațiilor (Berbec-Balanță) se referă cu precădere la 
comportament, la instrumentele pe care le folosim cu scopul de a ne ridica 
deasupra celorlalți sau, poate, nu în a le demonstra acestora superioritatea, cât mai 
ales în a ne găsi un loc simplu, liniștit, unul care să nu ne mai dea bătăi de cap. 

De asemenea, ipostază astrală a zilei de 27 iunie vorbește și despre 
seriozitate. Oamenii aceștia plini de succes, ființele acestea care rup orice legătură 
cu cei care ar putea să-i pună dificultate, entitățile acestea penibile care nu se arată 
serioase decât atunci când vor să se descotorosească de un om care le este superior, 
au un mare avantaj în ziua de 27 iunie. Ca și alte ipostaze ale acestei săptămâni, 
momentul acesta le aparține. Sunt privilegiați, se evidențiază față de semeni sau 
devin chiar vedete. Le place foarte mult această imagine chiar dacă mulți dintre ei 
sunt prefăcuți și pozează în ființe modeste, pentru că numai așa reușesc să îi 
amețească de cap pe toți cei care îi bagă prea mult în seamă. Viața este o sumă de 
experiențe și a avea propria opinie, nu a urmări să o impui cu agresivitate celorlalți, 
ci pur și simplu să o susții cu argumente, cu implicare afectivă, reprezintă una din 
condițiile verticalității. Oamenii aceștia de plastilina care nu opun rezistență 
nimănui, care evită orice confruntare directă pot deveni ființele cele mai 
periculoase pentru că această abilitate ciudată le permite să se infiltreze în orice 
mediu, adică să intre chiar pe sub pielea unui om care nu le-ar accepta prezența 
niciun ruptul capului dacă nu ar avea această măiestrie în a se ascunde, în a se 
preface, în a se disimula. Arcușul sufletelor acestor persoane nu mai cântă, poate 
nu a cântat niciodată, și avem darul, obligația sau poate chiar privilegiul ca în 27 
iunie să le vedem pe acestea în plină desfășurare. Indicat ar fi să ne fie de 
învățăminte și să nu trebuiască să mai trecem încă o dată prin ciudățeniile acestui 
moment. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza prefăcătoria, de a 
refuza instrumentele acestei atitudini chiar dacă ele ne conving că nu vin din 
această zonă, ci din cea a diplomației, a flexibilității sau a respectului pentru opinia 
celuilalt. Faptul că lași un cunoscut să greșească în continuare deși nu ți-ar trebui 
mult să-l ajuți, faptul că de dragul confortului alegi o atitudine lingușitoare, lipsită 
de onestitate înseamnă că alegi să faci un rău imens pe care numai o ființă de 
carton sau de plastilină îl poate face. Aceste ființe nu pot fi nici susținători de 
încredere și nici prieteni buni. Ei trăiesc pe energiile altora și în opinia lor a fi 
drepți, verticali, onești înseamnă a se hrăni cu un rău imens pe care ar putea să și-l 
facă lor înșiși. 
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Duminică, 28 iunie 
Duminica 28- 6-2015  1:05    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 

Duminica 28- 6-2015 10:38    Luna(Sco) Squ (Leo) Venus 

Duminica 28- 6-2015 13:36    Luna(Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica 28- 6-2015 14:28    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

Duminica 28- 6-2015 18:23    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Duminica 28- 6-2015 21:25  Saturn [Sco] Squ (Leo) Juno 
 

Problemele de factură relațională se inflamează. Se impune respectarea 
autorității celui puternic. Respectul a devenit un vis frumos. Echilibrul se 
păstrează numai în raport cu sine. Acțiunile sunt lipsite de logică. Magie. 
Intervenție abuzivă asupra unui element pozitiv. Centrele de putere se 
stabilizează în pozițiile adjudecate anterior. Schimbarea este rezervate doar celor 
mici. Beneficiul societății este confundat cu norocul. Norocul adevărat este ascuns 
în puterea de a accepta o modificare personală. Situațiile conflictuale se rezolvă 
prin generozitate. 

 
Problemele acestea de factură relațională nu se limitează doar la spațiul zilei 

de 27 iunie, ele trec și în ziua următoare, adică în ultima din șirul celor șapte 
aferente acestei săptămâni. În 28 iunie Saturn și Junon ating o cuadratură pe care 
o formează de mult timp în limita de toleranță a unghiului. Pe acest fond, Luna din 
Scorpion încearcă să schimbe regulile în timpul jocului. Pentru asta se folosește de 
un ton mieros, de o atitudine dulce, alunecoasă, ce este pusă din punct de vedere 
astral pe o relație bună cu Pluton și pe alte două, tot bune, cu Chiron și respectiv 
Luna neagră. Când aceste metode nu funcționează, când nu obțin rezultatele 
scontate Luna se implică în conflicte deschise cu planetele Venus și Jupiter ce se 
află în continuare în fereastra conjuncției lor. Indiferent de metodele folosite, se 
agasează un bun, iar privilegiile unui individ tind să treacă în planul secund pentru 
a se evidenția rezultatele pe care le-a obținut acesta pentru grup. Din nefericire, 
reprezentantul grupului nu elogiază aceste rezultate pentru ca toată lumea să se 
folosească de ele, ci pentru că acestea deja sunt în domeniul său privat de acțiune, 
adică, deja și le-a însușit. 

Preambulul acestui careu interesant dintre Soare și Junon scoate în evidență 
tendința momentului de a limita dreptul, expresia individului și de a-i coordona 
decizia, hotărârea prin tot felul de tertipuri, unele dure, agresive altele prea dulci, 
frumoase. Asta înseamnă că cel care va dori să-și mențină echilibrul, cel care va 
dori să meargă mai departe într-o formă compactă, cu structura integrală, va trebui 
să păstreze echilibrul și asta doar în raport cu sine. Nimic din ceea ce se desfășoară 
pe spațiul public nu pare să-l avantajeze, ci, dimpotrivă, să-i accentueze ideea că nu 
merită să obțină beneficii din partea grupului pentru că nu a sosit încă momentul. 
Poate, pe viitor, dacă va merge mai departe prin aceste scheme, dacă va contribui 
pe mai departe la prosperitatea grupului, poate și grupul își va arăta indulgența, 
clemența sau disponibilitatea pentru succesul individului. 

Pe acest fond care compromite puterea individuală, relația proastă dintre 
Saturn și Junon arată că pe zona publică marile centre de putere sunt din nou în 
impas. Nu este o surpriză, de câțiva ani buni facem trimitere la acest episod 
interesant despre care istoricii vor vorbi chiar și după ce acest proces de 
reconfigurare a lor se va opri. Frământările ce apar acum în centrele de putere fac 
trimitere la administrarea unui bun într-o zonă tampon. Aceste zone tampon, 
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aceste spații de care se folosește toată lumea și care, practic, nu aparțin nimănui, 
chiar există. Spre exemplu, Elveția este un asemenea spațiu, Singapore, de 
asemenea, și pe lângă acestea mai sunt multe altele, nu neapărat specializate la 
domeniul economic-financiar, ci care își exercită influența și în alte sectoare, ce fac 
referire la resurse, la spiritualitate sau la relaxare. Conflictele care pornesc din 
această ultima zi a săptămânii și care se vor răspândi și asupra începutului de lună 
iulie fac referire la aceste zone tampon pe care una dintre centrele de putere, una 
din forțele implicate, dorește să și-l revendice. 

De altfel, este mai puțin important pentru noi, în tipul acesta de studiu pe 
care îl facem aici, ce se va întâmpla cu imperiile. Imperiile au împărați și aceștia ar 
trebui să le poarte de grijă. Pentru dimensiunea evolutivă a vieții, această relație 
ciudată dintre Saturn și Junon se referă la jurămintele pe care le-am făcut, la 
promisiunile pe care le-am lansat celor din preajmă sau poate chiar nouă înșine, 
despre o victorie, un succes, o poziție sau o mare realizare pe care vrem să o 
atingem în această viață. 

Saturn se află acum în mers retrograd prin zodia Scorpion și în mod sigur 
promisiunea pe care am făcut-o se referă la tentația puterii. Prin ceea ce obținem 
ne vom simți mai puternici deci dorința de putere a fost principalul motor pentru 
care am formulat această cerință sau solicitare. Dacă încercăm să explicăm în alți 
termeni, dacă spunem că motivul a fost altul, cu siguranță ne înșelăm sau mințim 
în mod intenționat. 

Prin urmare, finalul săptămânii în curs aduce unul dintre cele mai 
spectaculoase și interesante evenimente pentru dimensiunea socială și unul dintre 
cele mai absurde pentru cea personală. Dacă în ceea ce privește zona personală a 
reedita o promisiune, a reînvia o aspirație mai veche sau a dezgropa securea 
războiului nu este un lucru nou, am văzut de multe ori în observațiile pe care le 
inserăm în prezentările de aici că acest lucru se întâmplă periodic, aceste pot deveni 
o problemă crucială atunci când pe baza lor se reînnoiesc promisiuni istorice, cele 
care au pus de multe ori două sau mai multe grupuri în conflict. Deocamdată, nu 
putem vorbi despre un conflict la vedere, pentru că este vorba de careu, dar la un 
moment dat cele două planete vor fi în opoziție și pentru că scopul acestor 
prezentări nu este acela de a face previziuni despre mersul istoriei, nu doresc sa 
lansez date precise referitoare la evenimentele care se declanșează acum. Fiecare și 
le poate stabili urmărind acest ciclu Junon-Saturn. Următoarea etapă se va împlini 
atunci când Junon și Saturn se vor afla în opoziție și când un episod aparent banal 
scoate din umbră acest personaj care dorește acum să-și revendice mai mult decât 
merită. 

Întorcându-ne la zona aceasta a evoluției, finalul săptămânii le aduce aminte 
oamenilor că trebuie să evolueze. Conflictul sau tensiunile pe care le parcurg le 
vorbește despre necesitatea menținerii echilibrului nu pentru a trăi bine, nu pentru 
a fi liniștiți și doar atât, ci pentru a obține ceva de pe urma acestui calm. Momentul 
spectaculos al zilei de 28 iunie vine tocmai din faptul că rezultatul imediat apare 
doar acolo unde găsim grupuri mici, ființe care cercetează în mod individual sau 
piticii din poveste. Mai târziu vom vedea că acești pitici din poveste au înghițit o 
poțiune magică și s-au transformat în uriași. Deocamdată nu este cazul să 
anticipam evenimente de genul acesta, le vom analiza la momentul la care ne vom 
întâlni cu ele. Prezentul însă are puterea de a preîntâmpina această mutație a 
piticului în uriaș prin apelul la generozitate. Piticul se transformă în uriaș numai 
prin lăcomie, prin egoism, numai prin zgârcenie, obsesia banului sau a confortului. 
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Atunci când acestea dispar, armonia se restabilește și beneficiul rămâne în curtea 
piticului fără ca acesta să-și dorească să devină mare, foarte mare, imens pentru a-i 
speria pe toți din jur și a rămâne el cu toate bogățiile. Pe baza acestei direcții 
centrele de putere se vor stabiliza pe pozițiile adjudecate anterior însă, după cum 
vom vedea mai târziu, sunt și structuri care nu respectă regulile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne dori lucruri 
imposibile. Dacă nu ne este clar ce ne dorim, dacă nu putem formula de o manieră 
perfect inteligibilă, clară, fără echivoc și, în egală măsură, fără lăcomie atunci să ne 
petrecem ziua în pacea minții și în liniștea sufletului. Semințele răului din această 
zi pot germina foarte ușor. Va trebui să avem grijă pentru că dacă punem în pământ 
astăzi semințe ale răului va trebui ca mai târziu să ne hrănim cu fructele lor. 
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29 iunie - 5 iulie 2015 este săptămâna curajului de a vorbi în altă limbă și de 
a cânta un cântec nou. Așa cum înțelegem și din denumirea sintetică aplicată 
acestui interval, cele șapte zile la care ne referim aici sunt cât se poate de ciudate. 
În primul rând, săptămâna ne vorbește despre efortul individului de a se face 
remarcat. Apoi, ne spune mai multe despre faptul că nu există în jurul său persoane 
care să poată înțelege mesajul așa cum este transmis, să poată fi evaluat pe măsura 
cunoștințelor sau măcar să nu fie judecat pentru că a ales să procedeze în felul 
acesta sau să gândească așa. Ulterior, în cazul persoanelor care sunt mai lucide din 
fire, soluția momentului va veni prin originalitate. Cine va ști un cântec nou va 
trebui să-l cânte pentru că numai așa va reuși să atragă atenția celor din jur și să 
marcheze momentul acesta printr-un element personal, adică să spună celorlalți că 
are un mesaj și așteaptă ca aceștia să se hotărască să-l primească. 

Dacă lucrurile sunt atât de încurcate nu înseamnă că această săptămână nu 
are ce să ne ofere, nu înseamnă că este săracă în evenimente astrale. Dimpotrivă, 
intervalul acesta cuprinde câteva evenimente absolut esențiale pentru ceea ce 
înseamnă direcția astrală a anului 2015. Este vorba despre intrarea lui Junon în 
zodia Fecioară, dar și de împlinirea careului dintre Marte și Axa Dragonului. 
Celelalte unghiuri au o anumită periodicitate, unele dintre ele adresându-se mai 
curând încercărilor personale, obiectivelor individuale cele care mobilizează toate 
valorile personale pentru a se face cunoscute. Pe lângă acestea, chiar dacă 
unghiurile acestea se produc mai des, adică în fiecare an, faptul că se împlinesc 
toate în această săptămână înseamnă mult pentru această schemă, pentru această 
ecuație astrală și, în consecință, cere individului un efort suplimentar pentru a nu le 
risipi. Este vorba despre trigonul Venus-Uranus, ce se împlinește în 29 iunie, ca un 
ultim aspect important al lunii iunie, despre conjuncția minunată a lui Venus cu 
Jupiter, semn de noroc și expansiune, de Luna plină  din 2 iulie, ce are ca fundal 
unghiuri pozitive construite între Soare și Neptun, pe de o parte, și Mercur cu 
Uranus, de partea cealaltă, sau sextilul dintre Mercur și Venus ce se împlinește în 
ultima zi a săptămânii. Acestea sunt pigmentate cu câteva aspecte negative care au 
drept misiune deturnarea intenției bune și transformarea acesteia într-un factor de 
defăimare sau de subminare a autorității. De aceea orice încercare de a construi o 
imagine mai buna se lovește acum de urechile surzilor sau de ochii orbilor. 

Cea mai mare greșeală pe care am putea s-o facem în această săptămână este 
să ne descurajăm în fața acestui obstacol invizibil și să cădem în patima fricii de 
singurătate. Frica de singurătate va fi acum explorată mai mult decât este cazul și 
va fi ajutată de alte elemente negative, spre exemplu abuzul de încredere, plăcerea 
de a invada intimitatea celui slab, teama că secretele împărtășite compromit, 
spaima în fața sărăciei. 

Unul dintre cele mai rele elemente ale acestei săptămâni este, din capul 
locului, relația proastă pe care Marte o are cu Axa Dragonului. Pentru că Marte are 
acum o calitate specială, el fiind guvernatorul Cozii Dragonului, raportul acesta 
activează o karma negativă, adică lucrează cu elemente foarte agresive, cu decizii 
categorice, cu tot ce implică duritate, distrugere, sau compromitere, cu scopul de a 
face loc elementelor bune. 

Doar cei care sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată, care nu au 
nicio problemă în a lucra cu instrumentele abstracte, care pot vedea dincolo de 
aparențe vor alege în cunoștință de cauză să nu se implice în tulburări de această 
factură. Dintre aceștia, cei mai vulnerabili sunt începătorii pentru că ar putea greși 
să nu facă alegerea aceasta în mod delicat, ci în văzul tuturor și cei din jur să 



Săptămâna 29 iunie – 5 iulie 2015         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 iunie 2015, ora 5:17 

privească detașarea acestora ca pe un semn de sfidare. Cine sfidează va trebui să fie 
deosebit de puternic pentru că în această săptămână oamenii nu prea știu sa aleagă 
și toată aversiunea va fi îndreptată către aceste persoane în orb, fără discernământ. 
Se pot certa prietenii între ei, oamenii care s-au iubit o viață întreaga doar pentru 
că la un moment dat un cuvânt a sunat altfel sau a existat o mică discontinuitate 
într-un mesaj. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a participa la 
fenomenul social care ne atrage cel mai mult însă de a ne gândi de mai multe ori 
înainte de a lua o decizie, de a ne spune părerea, pentru că mult mai important 
acum este să trecem dincolo de aparențe decât să acționăm luați de val. Tentația 
cea mai mare ne va spune că dacă nu acționăm acum pierdem o oportunitate. 
Mesajul astrelor trece însă dincolo de acest joc al subiectivismului, insistând pe 
ideea că mult mai important în această săptămână va fi să trecem dincolo de 
aparențe. 

 
Luni, 29 iunie 

Luni 29- 6-2015  4:46    Luna(Sco) Con [Sco] Saturn 

Luni 29- 6-2015  5:01    Luna(Sco) Squ (Leo) Juno 

Luni 29- 6-2015  6:17    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Luni 29- 6-2015  9:30   Venus (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Luni 29- 6-2015 16:16    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 
 

Se descoperă o nouă speranță. Optimism. Mai multă încredere în relații 
vechi. Se constată o greșeală săvârșită din imprudență în ultimele săptămâni. 
Nevoie de mișcare. Se dorește exprimarea pe mari spații. Expansiune. Apel la 
dreptate doar ca informație. Sfaturile se întorc împotriva celui care le oferă. 
Rezerva este semn de înțelepciune. Puterile ascunse își fac simțită prezența prin 
căldură. 

 
Unul dintre evenimentele spectaculoase ale acestei săptămâni se va consuma 

chiar în prima zi: trigonul Venus-Uranus. În felul acesta, se reactivează o punte de 
legătură între ambițiile personale și idealurile sociale. Momentul acesta se consumă 
când deja Luna se află în zodia Săgetător, deci lasă în urmă conjuncția cu Saturn 
împlinită în noaptea de duminică spre luni, invitându-i pe oameni să spere mai 
mult, să aibă mai multă încredere că relațiile vechi se pot schimba în relații noi și să 
nu mai fi atât de porniți pe cei care le-au greșit în ultimele două săptămâni. Apare, 
așadar, dorința de a ne extinde către un nou orizont de cunoaștere, de a ne 
preocupa de evenimente care să ne îmbogățească experiența de viață, patrimoniul 
informațional, să ne facă să ne simțim mai puternici și mai siguri pe ceea ce 
deținem în momentul acesta. Chiar dacă Luna se află într-o relație bună cu Axa 
Dragonului, ea nu va putea să medieze tendința Nodurilor și multe din 
evenimentele acestei zile, chiar dacă sunt marcate de entuziasm, expansiune și 
optimism, ele nu vor putea să repare o problemă urgentă, ci mai curând să o facă 
mult mai vizibilă pentru omul obișnuit și, prin ceea ce vede că deține sau că va 
obține, individul să devină mult mai responsabil și mai prudent. 

Este adevărat, orice cunoscător al fluxurilor astrale, fie că este la început, fie 
că este avansat, știe că atunci când Luna trece prin Săgetător nu prea se poate vorbi 
despre prudență. Asta înseamnă că prudența ar putea să fie o altă informație pe 
lângă multe altele ce le observăm în această zi. De altfel, una din prioritățile 
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momentului nici nu este aceea de a deveni foarte atenți la ceea ce se consumă în 
jurul nostru, de a fi foarte responsabili, de a da înapoi sau de a ezita până în 
punctul în care să nu mai acționăm. Cu toate că rezerva acestei zile este un semn de 
înțelepciune, momentul de față nu ar putea să valorifice o ipostază marcată de 
înțelepciune, decât în cazul evenimentelor majore, în cazul întâmplărilor care au 
nevoie de mult timp, mai mult de o săptămână sau chiar de o lună, pentru a se 
împlini. Asta înseamnă că și apelul la dreptate, ca o consecință a prudenței, va fi 
abordat tot ca și cum ne aflăm în fața unei informații pe care o vedem, o investigăm 
și o punem undeva într-un raft că, poate, vreodată, vom avea nevoie de ea. 

Pe acest fond, relația minunată care se împlinește între Venus și Uranus îi 
invită pe oameni să fie mult mai ambițioși, să-și depășească o limită a emoției sau a 
gândirii în ideea că în viitor va fi nevoie de o atitudine de genul acesta și este bine 
ca, până atunci, să exersăm. Pentru omul comun aceasta este o invitație la 
deconectare, la distracție, la a se simți bine cu toate că ansamblul situației, cadrul 
social, arhitectura generală a contextului nu s-a schimbat cu nimic. Încă ne aflăm 
pe finalul acestei luni marcată de necesitatea de a dovedi stabilitate și putere. Doar 
în cadrul acesta restrâns, ce imită prudența, se poate vorbi de deschidere, libertate 
de expresie sau independență. Cu alte cuvinte, ne rezervăm dreptul ca-n această zi 
să fim liniștiți și să nu mai interacționăm cu tensiunea generală. Dorim să-i lăsăm 
pe alții să fie îngrijorați și noi să ne întoarcem la liniștea pe care am pierdut-o. 
Căldura contactului, liniștea sau atenția pe care le avem acum și de care ne vom 
folosi în relațiile cotidiene, este cel mai clar semn că putem face lucrurile acestea cu 
un rezultat bun. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne ajută să ne redescoperim o 
atitudine despre care am crezut că nu a supraviețuit furtunii din săptămâna 
anterioară. Această atitudine este marcată de un optimist reținut, de expansiune 
într-o zonă unde prea puțin se ajunge fără acordul celui în cauză, despre o 
deplasare a emoției către un dezarmant sector al sincerității. Oamenii pot fi astăzi 
sinceri împotriva lor, împotriva stabilității grupului sau împotriva unei imagini 
corecte pe care s-au străduit în ultimele două săptămâni să o mențină. Nu este o zi 
potrivită să dăm sfaturi, să părem înțelepți pentru că am face-o cu acea doză de 
sinceritate care contravine agitației exterioare. 

Nu trebuie să uităm că, fiind pe finalul lunii iunie, încă ne aflăm într-un 
interval destul de tulburător, cel care ne zdruncină conștiința și încearcă să ne 
convingă că duritatea și răutatea celorlalți este o realitate de care nu vom scăpa 
prea curând. Momentul zilei de 29 iunie este, așadar, dominat de colectarea de 
informații, acumularea de valori sau momentul în care primim nenumărate 
răspunsuri la probleme pe care le-am ridicat cu mult timp în urmă și despre o parte 
din ele chiar am uitat la ce se referă. Cine este atent la mesajele pe care le primește 
în 29 iunie va înțelege și tristețea, disperarea, entuziasmul sau marea curiozitate în 
care se afla în urmă cu aproximativ o lună de zile. 

Ceea ce este bun, corect și înțelept se transferă de la o persoană la alta, dintr-
o epocă istorică în alta sau dintr-un departament în altul prin căldură. Dacă un om 
face un gest și îl însoțește pe acesta cu un ton adecvat, cu un zâmbet cald, cu grija 
că partenerul de dialog să recepteze așa cum trebuie ce are de oferit, atunci ne 
aflăm în fața unei situații absolut remarcabile. Prin această deschidere suntem 
invitați să participăm la evenimente speciale, multe dintre ele desfășurându-se în 
paralel cu agitația cotidiană, cea care este pe finalul lunii iunie marcată de 
distrugere sau autodistrugere. 



Săptămâna 29 iunie – 5 iulie 2015         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 iunie 2015, ora 5:17 

Avem puterea în această prima zi a săptămânii să ne opunem unui factor 
negativ și să înțelegem din răspunsurile pe care le primim că am mai făcut lucrul 
acesta și altădată și, în mod sigur, nu am primit niciun răspuns sau demersurile în 
care ne-am implicat nu au apucat sa ajungă la finalitate. Poate nici acum nu se va 
ajunge la finalul pe care le-am intenționat de atât de multe ori. Important este ca 
acum, abordând același tip de acțiune, s-ar putea să constatăm că personajele, 
actorii sunt alții și, prin particularitatea existenței acestora, situația prezentă se 
poate schimba într-un mod foarte plăcut, agreabil și eficient. Mai simplu spus, totul 
devine mai ușor prin calitatea oamenilor cu care colaborăm. Este posibil ca 
observând acest lucru mulți să ajungă la concluzia că s-au îngrijorat degeaba pentru 
confruntarea cu evenimentele programate în această zi. Totul a devenit dintr-o dată 
simplu. Asta se întâmplă, nu pentru că evenimentul în sine ar fi trebuit să fie altfel, 
ci că factorul uman a produs schimbarea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de lucrurile bune 
pe care până acum nu ni le-am permis, fie pentru că le-am fi expus unui factor 
coroziv ce ar fi venit din partea unor persoane de proastă factură, fie pentru că nu 
am știut să ne exprimăm liber. Libertatea pornește, așadar, din sinceritatea cu noi 
înșine. 

 
Marți, 30 iunie 

Marti 30- 6-2015  0:11    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 

Marti 30- 6-2015 13:15    Luna(Sag) Opp (Gem) Mercury 

Marti 30- 6-2015 18:57    Luna(Sag) Tri (Ari) Uranus 

Marti 30- 6-2015 20:44    Luna(Sag) Tri (Leo) Venus 

Marti 30- 6-2015 21:15    Luna(Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Marti 30- 6-2015 21:17    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 
 

O acțiune rapidă este soldată cu o victorie. Eșecul apare acolo unde se 
dorește reeditarea ei. Spontaneitate. Încălcarea unor reguli morale pentru un 
scop constructiv. A curăța o problemă înseamnă a o reîntâlni. Sentimentul că 
unele relații nu pot merge mai departe. Energie debordantă. Noroc. Avantaj. 
Calitatea vieții se modifică prin stabilirea unei ținte. Respectul față de propriile 
valori nu este împărtășit. 

 
Schema astrală care se aplică zilei de 30 iunie arată încheierea unei etape. 

Acțiunea rapidă va fi soldată cu o victorie, nu doar pentru că am acordat 
momentului prezent o importanță specială, ci pentru că ecuația astrală a zilei de 30 
iunie ține cont de ceea ce s-a consumat de-a lungul acestei luni. Acum vedem cât de 
importanta fost să nu evităm un conflict direct, dar nici să nu ne pierdem în 
revendicări penibile, ci să le explicăm pe acestea destul de clar, obiectiv și nu 
exclusiv în avantaj propriu, ci și în avantajul grupului. Pentru că Luna se află acum 
în plin tranzit prin zodia Săgetător, momentul acesta este în continuare dominat de 
ușurința de a spune ceea ce gândim, de a ne exprima fără îngrădire, spontan, prin 
sentimentele pe care le apreciem cel mai mult. Cu toate că, din Săgetător, Luna i se 
opune acum lui Mercur din Gemeni, fiind, de asemenea, implicată și într-o relație 
de careu cu Neptun, aspect ce se împlinește în noaptea de luni spre marți, Luna va 
participa la desenarea unei configurație numită Careu în T pe semne mobile. De 
asemenea, împreună cu Mercur, Uranus și conjuncția Venus-Jupiter de pe zodia 
Leu, Luna participă la o configurație numită Zmeu. Indiferent de segmentul în care 
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alegem să ne petrecem ziua, indiferent că ne implicăm în evenimente conflictuale 
sau că urmărim să transformăm o idee într-un proiect, iar proiectul într-un mare 
edificiu social, ne bazăm pe aceeași dorință de a argumenta o idee, pe acest conflict 
între noțiune și argument, între procesul de acumulare de informații sau valori și 
cel de sinteză. Unii vor fi chiar bulversați dacă vor avea privilegiul să se implice în 
ambele tipuri de evenimente. Pentru a vedea că lucrurile nu sunt chiar atât de 
compromițătoare, pentru a constata că nu sunt acuzați pe nedrept și nici exploatați 
aiurea de oameni foarte lacomi, vor ajunge la o concluzie interesantă. Vor observa 
că trăsăturile faptelor personale, poate chiar calitatea vieții în ansamblu, care 
depinde de aceste acțiuni, se modifică prin stabilirea unei ținte. Faptul ca astăzi 
avem o energie debordantă, că putem să facem mai multe lucruri în același timp, că 
avem respect față de ceea ce vedem sau atingem în mod concret, constituie un mare 
avantaj pentru ca lucrurile acestea minunate să se poată împlini. Există însă și o 
mare frustrare, aceea care apare în situațiile de mare anvergură, cele care ne spun 
că dacă în momentul de față a existat o sumă de factori care a favorizat împlinirea 
unui demers, realizarea în sine poate compromite o relație, poate atrage atât de 
multe invidii sau poate răni atât de multe orgolii încât prudența, un element 
misterios care ne întâmpină în aceste ultime două zile ale lunii iulie, să se 
transforme, în cazul acelor ființe orientate negativ, în decizie referitoare la a nu se 
mai lăsa antrenate în genul acesta de evenimente care îi ajută pe alții să fie 
victorioși. În felul acesta se poate traduce, în contextul acestei săptămâni, respectul 
față de propriile valori, acela care nu este împărtășit pe deplin pentru că se exprimă 
acum într-o altă limbă, cea pe care doar persoana în cauză o înțelege. 

Ultima zi a acestei luni le poate vorbi oamenilor și despre limita puterii 
personale, despre tendința de a invada intimitatea celuilalt fără a produce pagube, 
doar pentru a indica punctele vulnerabile, doar pentru a scoate în evidență 
dezordinea care se afla acolo sau pentru a li se face recomandări, deși nu au cerut 
acest lucru. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor acorda mai mult credit relației proaste dintre Lună și 
Chiron și nu își vor încălca anumite reguli, nu vor invada intimitatea celuilalt pe 
motiv că știu mai bine decât ei ceea ce aceștia au nevoie. Pentru că totul este 
confuz, iar prudența este un element misterios al acestui final de luna iunie, nu 
putem stabili din această analiză cu caracter general dacă atitudinea lor vine să-i 
pedepsească pe ceilalți sau să arate lumii o anume formă de prudență, pe care cei 
din jur, comunitatea în ansamblu, nu este în stare să o vadă fără ajutor. 

Prin urmare, ultima zi a lunii iunie ne aduce în fața unui resort teribil. 
Acesta este punctul în care se adună demersuri pe care le-am crezut fără izbândă în 
ultima perioadă, solicitări pe care le-am lansat față de un for superior în urmă cu o 
lună sau poate cu mai mult. Așadar, momentul acesta este marcat de conflicte între 
vechea moralitate și nouă realitate, între ideile mai vechi, create pe o anume 
necesitate socială, și ciudățeniile prezente, cele care îi spun omului dacă e liniștit, 
tulburat, dacă nu se poate separa de torționarii mai vechi, dacă dintr-o dată au în 
jurul lor oameni speciali. Momentul 30 iunie este încărcat de o energia aparte. 
Luna din Săgetător îi antrenează pe toți, indiferent că le pune dinainte probleme 
sau bucurii. Avem ocazia acum să ne modificăm în bine calitatea vieții și asta doar 
dacă nu luăm de decisiv evenimentele bune sau rele ce se consuma acum, ci dacă ne 
stabilim noi ținte, adică suntem activi, dar prudenți. 

În egală măsură, ultima zi a lunii iunie poate fi și o zi de cunoaștere. Acum 
înțelegem că anumite lucruri primesc răspuns chiar dacă acestea vin cu întârziere și 
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arată că suntem în stare să lansăm provocări față de cei din jur sau față de societate 
ori chiar față de noi înșine și, în plus, avem și suficient de multă răbdare încât să 
așteptăm să se împlinească. Există însă și demersuri de care am uitat și s-ar putea 
ca răspunsul acum să ne prindă nepregătiți. Chiar și-n această zonă, 30 iunie ne 
vorbește despre noroc sau despre respect. Deci nu totul este pierdut, ci doar cele 
care sunt abordate cu imprudență. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de tot 
ceea ce sporește binele, optimismul, încrederea în sine, creativitatea. Dacă alegem 
să nu procedăm în felul acesta vom demonstra că preocuparea principală nu a fost 
aceea de a obține răspuns la solicitări mai vechi, ci de a ne risipi în evenimente 
ciudate. 

 
Miercuri, 1 iulie 

Miercuri  1- 7-2015  1:26    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Miercuri  1- 7-2015  1:58    Juno (Leo) --> Virgo 

Miercuri  1- 7-2015 10:57   Venus (Leo) Con (Leo) Jupiter 

Miercuri  1- 7-2015 12:06    Luna(Sag) --> Capricorn 

Miercuri  1- 7-2015 12:23    Luna(Cap) Tri (Vir) Juno 

Miercuri  1- 7-2015 20:30    Luna(Cap) Opp (Can) Mars 

Miercuri  1- 7-2015 21:22    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 
 

Eleganța se preschimbă în forță. Intuițiile funcționează mult mai bine. Se 
cere ridicarea standardului de viață. Nimic nu mai este sigur. Avem nevoie de 
repere noi. Disconfortul inspiră teamă. Norocul este susținut de creativitate. 
Șansă. Oportunitate. Indiferență față de suferințele celorlalți. 

 
Există și în momentul de față și vor exista, cel puțin până la finalul acestei 

luni, multe necunoscute față de ceea ce se va consuma în prima zi a lunii iulie. Din 
punct de vedere astral, ca evenimente, astăzi Junon va intra în zodia Fecioară, iar 
Venus va avea de împlinit o conjuncție cu Jupiter pe zodia Leu. În mijlocul zilei, 
Luna va trece în zodia Capricorn și va avea de împlinit trei unghiuri, un trigon cu 
Junon, o opoziție cu Marte și un careu cu Axa Dragonului. 1 iulie devine, astfel, o zi 
de atitudine. Pe lângă faptul că am avut de trecut cel puțin în ultima perioadă prin 
evenimente complexe, marcate de trecerea asteroidului Junon pe ultimul grad al 
zodiei Leu, ne-am pregătit și pentru evenimente spectaculoase, cele care sunt acum 
concentrate pe conjuncția lui Venus cu Jupiter. 

Ecuația astrală a acestei zile seamănă cumva cu momentul în care se schimbă 
ora. De această dată nu se întâmplă un astfel de eveniment care enervează pe toată 
lumea, care dă peste cap ritmul biologic, ritmul organelor, schemele de adaptare, 
programul de regenerare al corpului, ci se produce o schimbare de evoluție ce va 
putea fi integrată destul de greu schema cunoscută. Dacă pe zodia Leu, Junon i-a 
apropiat pe oameni pe motivul mândriei, al gloriei sau al importanței de sine, în 
Fecioară oamenii se vor simți compatibili prin muncă, prin respect sau prin suma 
greșelilor pe care o au tot timpul accesibil în minte, printr-o culpă de care nu se pot 
desprinde. Combinația aceasta de greutate și noroc are darul de a schimba 
standardul de viață. Chiar dacă Junon lasă în urma un semn foarte expresiv, faptul 
că acest ingres în Fecioară se produce când Venus se afla în conjuncție cu Jupiter 
pe zodia pe care tocmai a lăsat-o în urmă, arată că modificarea aceasta se produce 
cu foarte multe regrete. Astfel, și datorită acestei construcții, dar și datorită trecerii 
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Lunii pe profundul semn al Capricornului, oamenii se vor gândi acum la destin, la 
karma, la ceea ce ar trebui să reprezinte o importantă lecție de viață cu scopul ca pe 
viitor să nu mai facă așa cum au făcut în trecut, să nu-și mai piardă vremea cu 
lucruri lipsite de importanță, să nu se mai declare împotriva celor care ar putea 
îndeplinii un rol pozitiv în comunitate doar pentru că nu-și pot stăpâni acum 
invidia sau teama de marginalizare. 

Cu alte cuvinte, se va vorbi acum despre bunul simț, despre grabă, despre 
teama de a nu repeta o greșeală mai veche și pe baza acesteia să respingem o 
ipostază socială care ne-ar putea avantaja. Norocul acesta social depinde însă foarte 
mult de ceea ce am reușit să salvăm în ultima perioadă. În ultimele luni, fiind prea 
mândrii de ceea ce știm să facem, de ceea ce putem, de ceea ce am considerat că 
este de datoria noastră să facem, ne-am deformat percepția asupra realității 
centrând totul pe ”eu”, ”al meu” și acum, norocul acesta se bazează foarte mult pe 
ceea ce am declarat, pe ceea ce am spus că putem face sau suntem. Cine a mințit 
anterior acum va trebui să facă o vrajă, sa apeleze la magie albă, la magie neagră, la 
magia gri sau verde, la forțele naturii, la spiriduși sau pur și simplu pentru a se 
conforma ori să recunoască minciuna. Indiferent de decizie, momentul aceasta 
devine o mare oportunitate, o șansă extraordinară de a arăta celorlalți care 
contează că minciuna a fost spusă dintr-o necesitate, în special pentru că adevărul 
ar fi construit o multitudine de evenimente compromițătoare. Este posibil ca o 
parte din aceste gânduri, tocmai pentru că au la bază un comportament susținut pe 
minciună, să fie incomplet. Adică, oamenii să evite să spună adevărul și să le fie 
frică în continuare de posibilele consecințe. Este posibil ca această grijă să fie reală 
și disconfortul pe care-l invocă un astfel de om să reprezinte de fapt o intuiție pe 
care o are față de un episod viitor când după ce și-a pus sufletul în mâinile celorlalți 
primește în schimb o mare indiferență. 

Dacă ar fi să ne referim doar la conjuncția lui Venus cu Jupiter atunci am sări 
într-un picior de bucurie că, în sfârșit, un element personal, oricare ar fi, ar putea 
să fie valorificat la o altă scară, ar putea fi semnul reprezentativ al creației 
personale. În realitate, elementul acesta care vrea să primească un nume, care vrea 
să fie trimis în vacanță sau recompensat cu medalii onorifice nu este decât un 
purice pe care nimic nu-l mai poate face celebru, poate doar dacă, la un moment 
dat, cineva l-ar transforma într-un personaj din poveștile copilăriei. Asta înseamnă 
că nu avem cum să ne bucurăm atât de mult de această conjuncție între benefici 
pentru că aduce un noroc fragmentat sau condiționat de îndeplinirea unor sarcini 
în raport cu grupul de apartenență sau în raport cu o promisiune pe care am făcut-
o. Acolo unde aceste condiții sunt îndeplinite avem de-a face cu un succes 
fulminant, cu o explozie teribilă, cu crearea unui nou traseu, a unui nou curent, cu 
o invenție spectaculoasă, cu un ajutor teribil făcut unui om care va fi apoi toată 
viața recunoscător. 

Prin urmare, prima zi a lunii iulie arată că lucrurile se schimbă, dar nu așa 
cum ne-am dorit sau nu așa cum au fost anunțate în ultimele săptămâni, dar se 
schimbă într-un mod vizibil. În primul rând, evenimentele astrale arată că Junon, 
trecând în zodia Fecioară, va avea de această dată un cuvânt de spus în relațiile 
dintre oameni aducând pe firmamentul vieții sociale alte motive de asociere. Nu va 
mai conta atât de mult mândria sau originea nobiliară, oamenii nu se vor mai lăuda 
atât de mult cu ceea ce sunt, cât de importanți se vor simți cu ceea ce fac sau cu 
ceea ce vor face. De aici înțelegem cât de complicată poate fi următoarea perioadă, 
în ce mod se poate schimba standardul de viață sau toate direcțiile spre care ne 
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orientăm. Dacă am pus preț pe muncă, dacă am lucrat intens, dacă am fost serioși 
prin studiul pe care l-am făcut, prin respectul pe care l-am cultivat față de oameni 
sau față de rezultatele muncii lor, atunci dezvăluirile pe care le facem acum sunt în 
consonanță cu ceea ce înseamnă creșterea și dezvoltarea socială, adică suntem în 
ton cu această modă astrală. 

Nu încape discuție, vor exista suficient de mulți oameni care, folosind 
vibrația negativă a lui Junon din Leu, au fugit de muncă, au considerat că dacă 
aplică legea leneșului, cel care se plânge toată ziua și strigă atunci când este pus la 
lucru, își conservă energia, își păstrează imaginea de om inteligent, adică nu este 
luat de prost pentru că este pus la muncă, obținând rezultate maxime cu efort 
minim. Pentru că Junon trece în Fecioară lucrurile acestea nu mai sunt posibile și 
va fi nevoie să ne construim noi repere. Este adevărat, pentru că schimbarea 
aceasta se produce brusc și nu ne protejează de tensiunea care, din inerție, se mai 
păstrează din luna anterioară, se poate vorbi și despre un disconfort creat pe teama 
că nu vom putea niciodată să înțelegem sau să ne investigăm evenimentele viitoare, 
pentru că ele vin dintr-o zonă complet nouă. 

Dar nu putem să vorbim despre această conjuncție a lui Venus cu Jupiter 
fără să menționăm și faptul că intensitatea norocului, avantajul patrimonial pe 
care-l supraestimăm, privilegiile pe care le fluturăm dinaintea tuturor ni se par 
acum foarte importante și pentru că suntem în faza ascendentă a Lunii pline, cea 
care se va împlinii mâine. Această Lună plină deja începe să-și facă simțită prezența 
imediat ce Luna a intrat în Capricorn, răspândind în jur raze ce acordă o mare 
credibilitate depozițiilor celor două luminarii în contextul acesta agresiv. Între 
acesta apare o mare discrepanță între necesitatea momentului, cea care impune 
clarificări legate de rolul pe care-l avem în familie, la locul de muncă, în viața unui 
prieten, atât cel pe care ni-l declară acum, cât și pe cel care l-am îndeplinit până 
acum prin fapte sau prin promisiuni și șansa pe care o avem acum de a vorbi despre 
realizările pe care le-am comportat în ultimele luni, chiar dacă acestea nu mai sunt 
nici de actualitate și poate nici nu mai interesează pe nimeni. Cu alte cuvinte, 
preocuparea principală a acestui moment este dată de faptul că banii din salariu s-
au terminat și nu avem de ce să ne bucurăm că, la un moment dat, vom moșteni un 
castel din Franța. Adică, nu dăm vrabia din mână pe cioara de pe gard. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu renunța la idealul care se 
conturează în această zi. Cu toate că acesta, în prima zi a lunii iulie, nu reușește să-
și construiască încă o formă concretă, nu are un rezultat concret care să poată 
compensa nemulțumirile sau neajunsurile ce vin din alte sectoare, s-ar putea ca pe 
viitor el să ne schimbe substanțial viața. Dacă anulăm din start șansa unei 
schimbări pozitive nu va mai veni. Pentru a supraviețui în momentul de față este 
indicat să căutăm soluții rapide la problemele curente, fără însă a distruge marile 
idealuri, marile pasiuni. 
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Joi, 2 iulie 
Joi  2- 7-2015  0:09     Sun (Can) Tri [Pis] Neptune 

Joi  2- 7-2015  4:56    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 

Joi  2- 7-2015  5:17     Sun (Can) Opp (Cap) Luna(Full Moon) 

Joi  2- 7-2015 12:52    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

Joi  2- 7-2015 13:05 Mars (Can) Squ [Lib] North Node 

Joi  2- 7-2015 21:47 Mercury (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Joi  2- 7-2015 22:57    Luna(Cap) Squ (Ari) Uranus 
 

Discurs lapidar. Dorințele nu sunt controlate. Ambiții prea mari. 
Seriozitatea este aprobată acolo unde există un rezultat pe înțelesul tuturor. 
Invidie. Răutate. Cercetarea este abordată pentru sine. Sensibilitatea coexistă cu 
durerea. Se merge mai departe prin sacrificiu. Înțelegerile sunt cumpărate la colț 
de stradă. 

 
Soarele se află acum într-o relație foarte bună cu Neptun, Marte într-o relație 

foarte proastă cu Axa Dragonului, iar Mercur într-o relație foarte bună cu Uranus, 
toate acestea activând în paralel cu Luna plina care atrage în această ecuație și 
planeta Pluton, cea care foarte curând va avea de împlinit opoziție cu Soarele, însă 
nu în această săptămână, ci în următoarea. Înțelegem de aici că ziua de 2 iulie va 
avea o mare importanță pentru dimensiunea socială, atât de mare încât realizările 
personale să treacă în planul secund. Este posibil ca oamenii sa arate în momentul 
acesta că au ambiții prea mari, că trebuie să testeze seriozitatea celorlalți, dacă au 
avut parte până acum de invidie, de răutate, de dovezile suspiciune și se hotărăsc 
dintr-o dată să adopte decizii categorice împotriva acestora. Momentul de față 
poate însemna și constatarea faptului că starea de vitalitate este situată la cotele 
minime și orice provocare conturată cu precădere pe zona publică s-ar putea să nu 
fie susținut de ceea ce individul are de spus, de făcut, de împlinit sau de 
argumentat. 

Înțelegem de aici că unghiurile care se vor împlinii, cu precădere în a doua 
parte a zilei, relația proastă a lui Marte cu Axa Dragonului și relația bună a lui 
Mercur cu Uranus se adresează acestui moment de conștientizare, acestei secunde 
de deziluzie în care ne uităm în buzunar și nu mai vedem nimic, rafturile din 
cămară sunt goale și s-ar putea să nu avem niciun prieten în preajmă la care sa 
apelăm ori pe care să-l solicităm, dar să fim refuzați pe motiv că am lansat o cerere 
tardivă sau vorbim într-o limbă pe care, dintr-odată, nimeni nu o mai înțelege. 

Una dintre cele mai dificile direcții ale acestui moment nu este Luna plina 
care se împlinește în dimineața acestei zile, ci careul lui Marte cu Axa Dragonului. 
Luna plina, în câteva zile își va diminua influența directă, urmând ca până la 
următoarea (pe 31 iulie, când va fi și Blue Moon) să beneficiem de ceea ce a creat în 
tot acest interval, de o continuare pe un nivel superioare a ceea ce acum nu pare să 
aibă deloc sorți de izbândă. Relația negativă a lui Marte cu Axa Dragonului va ține 
mai mult și asta înseamnă că ziua de 2 iulie, momentul când această relație devine 
cea mai intensă, reprezintă începutul unui mare rău. Este posibil ca acest început să 
fie foarte vizibil pe motiv că anumite condiții ne sunt impuse altfel sau sunt mai 
dure, mai agresive, că ne este cerută o datorie înapoi, se schimbă desfășurătorul 
unui proiect sau se face o precizare, deși nu era momentul oportun. În fața acestui 
rău nici relația bună a Soarelui cu Neptun, semn de inspirație și sensibilitate, nici 
relația bună dintre Mercur și Uranus, semn de inteligență și comunicare, nu 
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reușesc să găsească o soluție. Dacă Marte ar fi trecut prin Coada Dragonului, 
opoziția lui Marte cu Capul Dragonului ar fi creat evenimente sociale de care un 
personaj bine intenționat s-ar fi folosit pentru a ajuta, pentru a rezolva tot ceea ce 
este rău și vine din această zonă. Așa s-a întâmplat la începutul lui martie 2015 și la 
fel se va întâmpla la finalul anului 2016. Pentru că acum avem de-a face cu un 
careu, schema aceasta riscă să rămână în interior, să fiarbă, să nu fie văzută de 
nimeni în stadiul în care mai poate fi reparată și să se transforme într-un monstru 
ce, la momentul la care va fi văzut, să nu mai poată fi învins. 

Abia în mijlocul săptămânii realizăm, prin evenimente sau prin conexiunile 
pe care le facem asupra a ceea ce am avut de parcurs în primele trei zile ale 
săptămânii, că nu ne înțelegem cu cei din jur, că poate, la modul superficial, 
informația se transmite însă mesajul în sine, emoția sau poate conținutul nonverbal 
al informației nu ajunge la destinatar și dacă insistăm pe un feedback atunci ni se 
spune că vorbim într-o altă limbă. Pentru că există în această săptămână o 
multitudine de aspecte pozitive, tot în această zi conștientizăm că poate pe alocuri 
este foarte bine că nu suntem înțeleși prin ceea ce transmitem în momentul de față, 
prin ceea ce încercăm să înnobilăm, prin ceea ce încercăm să valorificăm din ceea 
ce am acumulat până acum. Bucuria vine în momentul în care reușim să ne 
smulgem din acest context agresiv și să vedem foarte departe și în timp, și în 
adâncimea ideilor, dar și din punct de vedere relațional. În 2 iulie conștientizăm că 
ne aflăm cu adevărat în săptămâna curajului de a vorbi în altă limbă și de a cânta 
un cântec nou. Desigur, asta implică și sacrificii, dar și a renunța complet la 
achizițiile pe care le-am acumulat cu atât de mult efort, în condiții atât de riscante 
în ultimele luni. Pentru că evenimentele benefice sunt atât de minunate, atât de 
generoase în a înălța conștiința individului către un plan superior cei care au mai 
făcut lucruri de genul acesta, oamenii profunzi, cei care lucrează pentru 
descoperirea adevărului spiritual nu vor avea nicio problemă din a se desprinde de 
o formă de recompensă minoră, trecătoare sau care se adresează unui sector 
neprioritar al vieții. 

Ceilalți vor trăi contradicția că recompensele vin mult mai lent decât din 
problemele pe care și le face omul, căutând să-și găsească un loc sau umblând după 
realizări sociale. Relația aceasta proastă a lui Mercur cu Axa Dragonului are în 
astrologia karmică un rol covârșitor. Este vorba despre karma plutoniană, cea care 
comprimă problemele existențiale de o manieră atât de ciudată și de neobișnuită 
încât nimic din schemele pe care individul le are active nu pot rezolva probleme 
sociale create, nu pot anticipa un episod trist și nu-l pot salva pe individ din a 
traversa o întâmplare periculoasă. Nu degeaba se spune că această karmă este una 
dintre cele mai dure și periculoase dintre toate cele care sunt cunoscute de 
astrologie. Dar nu este totul pierdut. Elementele pozitive care se împlinesc în 
această zi, îndemnul la sensibilitate, exprimare rafinată, folosirea memoriei pentru 
promovarea ideilor sau pentru valorificarea lor într-un context nou, sunt elemente 
încurajate de Luna plină de acum, suficient de impresionante pentru a nu 
transforma momentul de față într-o casă de oaspeți doar pentru întâmplările 
negative. Peste timp, peste ani trebuie să ne aducem aminte de momentul de față 
doar prin lucrurile triste ce ar putea să ni se întâmple acum. Dar, așa cum ne spune 
și deviza generală aplicată acestei săptămâni, cei care nu știu să vorbească într-o 
limbă inteligibilă trebuie neapărat să aibă un cântec nou cu care sa atragă atenția 
sau cu care să meargă mai departe pe traseu. 
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Prin urmare, 2 iulie este o zi de negație. Omul comun va rămâne la stadiul 
acesta. Omul superior va transforma această negație într-o negație a negației, adică 
într-un lucru bun. Totuși, nu trebuie să trăim cu iluzia că lucrurile acestea 
complicate ale zilei de 2 iulie vor depăși în fascinație și seriozitate aspectul negativ 
prin care Marte face un careu la Axa Dragonului, adică pericolul. Pericolul acesta, 
tocmai pentru că Marte se află în cădere, vine dintr-o zonă ascunsă, una abisală în 
care să domine prin criticism exagerat și lipsa de sensibilitate. În egală măsură, din 
acea zonă a pericolului s-ar putea să vină și o teamă de relații, grija față de ziua de 
mâine și reținerile pe care unii oameni le au în fața sacrificiului. Cel care refuză un 
sacrificiu, fie pentru că i se pare neimportant sau că se teme, este constrâns să îl 
abordeze. 

Binele nu este însă în minoritate, pentru că Soarele se află acum într-o relație 
bună cu Neptun, cântărind ideea că sensibilitatea este importantă în situații de 
genul acesta. Celelalte unghiuri pozitive care s-au împlinit în zilele anterioare sunt 
și ele active, întărind convingerea omului obișnuit că nu-i trebuie prea mult pentru 
a depăși acest obstacol, pentru a fi tot timpul pregătit ca lucrurile neprevăzute să nu 
transforme toată această situație într-un mare eșec. 

Ziua de 2 iulie mai are o componentă interesantă pe care trebuie să o 
specificăm. Pentru că suntem în anul secretelor dezvăluite, pentru că Marte a avut 
un tranzit foarte complicat prin zodia Gemeni, iar acum suportă consecințele 
dezordinii din lunile anterioare, și cele comune, cotidiene, dar și cele existențiale, 
momentul acesta face referire la un cadru social în care binele este scos la rampă 
doar pentru a fi umilit, doar pentru a fi dat ca exemplu la capitolul inutilități, iar 
elementele negative vor fi schimbate între ele pentru a convinge ca acestea sunt 
cele care domină. Aspectul cel mai neplăcut al momentului vine din faptul că 
problema aceasta a eșecului, a zdruncinului intern, a ghinionului, este atât de 
delicată încât s-ar putea să nu aflăm de ea prea curând, nu pentru că este ascuns în 
mod intenționat, nu pentru că lucrurile acestea nu pot fi văzute, ci pentru că 
destinația principală nu este aceea de a se consuma pe spațiul public, ci de a lucra 
pe probleme de factură internă, deci de a fierbe în interior. Cine dorește să ajute, să 
se facă util societății sau celorlalți va trebui să fie mult prea atent, nu doar în ziua 
de joi, 2 iulie, nu doar în săptămâna în curs, ci de-a lungul lunii iulie, la semnele de 
întrebare pe care le au oamenii, la durerile pe care sunt pe punctul de a le 
împărtăși, la grijile de care se rușinează să vorbească pentru că ar putea să fie la un 
moment dat semnele care anunță un mare eșec sau un eveniment tragic.  

Prin analiza acestora, prin investigarea lor se poate vorbi de o atenuare a 
efectelor negative produse de karma plutoniană, cea care este dată de unghiul 
dintre Axa Dragonului și Marte, în calitate de regent karmic de sud. Faptul că 
această presiune internă are în jur un cadru relativ bun, inclusiv Luna plină care se 
împlinește în dimineața acestei zile, arată că nu ne trebuie foarte multe elemente 
pozitive, nu avem nevoie de prea multe motivații pentru a depăși acest impas ori 
măcar să-i fie atenuate efectele negative. Totul ține de atitudine, de un proces 
mental, de o frică teribilă care se ascunde în spatele convingerilor individului pe 
motiv că aceasta ar fi o stare normală și trebuie tratată ca atare. Frica nu trebuie să 
fie niciodată o stare normală, ci o reacție pe care să înlăturăm cât mai repede, la fel 
și efectele pe care le produce. Pentru că acest unghi se produce în anul secretelor 
dezvăluite, elementele compromițătoare despre sine pot să întrețină această frică 
de imagine proastă, de rușine, de pierdere a statutului, de despărțire. Cine își 
controlează acum această pornire de a fi prea mult îngrijorat de ceea ce a ascuns 
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de-a lungul vieții, va putea să-și înfrângă ori să-și controleze și această frică de 
pedeapsă, oricare ar fi ea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să folosim 
doar cuvinte frumoase, nu doar în exprimarea vorbită, ci și în cea mentală. A opri o 
emisie negativă înseamnă a diminua substanțial posibilitatea de a rezona cu răul ce 
se poate transforma acum un ghinion într-o întâmplare distructivă. 

 
Vineri, 3 iulie 

Vineri  3- 7-2015  1:03    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 

Vineri  3- 7-2015  5:25    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Vineri  3- 7-2015 13:35    Luna(Cap) Sex [Sco] Saturn 

Vineri  3- 7-2015 15:18    Luna(Cap) --> Aquarius 

Vineri  3- 7-2015 18:00 Mercury (Gem) Squ [Pis] Chiron 
 

Se ridică o interdicție, dar se pune alta. Se fac teste. Încrederea în sine este 
judecată după puterea de îndurare. Totul se volatilizează. Apar personaje noi în 
această ecuație. Ceea ce este greu incită. Teama de a pune în practică o 
recomandare. Progresul doare. Se anunță o sentință. 

 
3 iulie este o zi de îndoială. Ne preocupăm acum de ceea ce s-a întâmplat cu 

ceilalți, de cum au depășit ei prima jumătate a acestei săptămâni, ce evenimente au 
avut, dacă am reușit să influențeze într-o direcție pozitivă o decizie ce îi privește 
personal sau dacă nu cumva, arătându-se prea sensibili sau romantici, nu au 
compromis un demers public bazat pe rațiune inteligență practică. În 3 iulie se fac 
teste, iar multe dintre ele vizează chiar posibilitatea de autocontrol, cea care poate 
testa rezistența la efort, capacitatea de adaptare sau disponibilitatea individului de 
a se descurca în situații limită. Schema asta arată însă și faptul că suntem pe 
punctul de a întâlni personaje noi sau oamenii vechi care se ocupă de lucruri noi. 
Chiar dacă nu ne ies în cale la modul concret, auzim despre ei și preocupările 
acestora ne atrag atenția. La rândul nostru interesul pe care-l arătăm față de situații 
de genul acesta ne îndeamnă să ne prezentăm altfel față de anturaj, să cultivăm cu o 
altfel de atenție și lucrul acesta să nu ne facă bine. 

A doua parte a zilei de 3 iulie, când Luna deja se află în Vărsător, Mercur și 
Chiron se vor afla într-o relație negativă. Dacă luăm în calcul și faptul că Luna 
neagră în continuare se află într-o relație de opoziție cu Chiron și de careu cu 
Mercur atunci acest careu în T pe semne mobile poate deveni problema 
momentului aducând din nou în discuție complicații sau probleme de limbaj, 
refuzul unei recomandări, lipsa de adaptare la un factor de transformare sau 
refuzul categoric al progresului. Desigur, lucrurile acestea nu se întâmplă de la sine. 
Unii ar putea să fie implicați în procese, în negocieri, unele având chiar caracter 
succesoral, patrimonial, iar rezultatul pe care îl obținem acum să se transforme 
într-o sentință ce ar putea să nemulțumească pe toată lumea. Practic, personajul 
nou care apare în această ecuație, elementul inovator cu care intrăm în contact 
acum ar putea să fie întruchipat și de această decizie inopinată, de această 
concluzie construită împotriva a tot ceea ce știam despre demersul în cauză sau 
despre dovezile ce au fost luate în calcul pentru elaborarea acestei concluzii. 

S-ar putea ca tot ceea ce se hotărăște în această perioadă să rămână în forma 
aceasta, să nu mai putem interveni asupra ei în perioada următoare și de aici să 
vină o frustrare adâncă pe care să nu o putem rezolva nici cu ședințe de consiliere, 
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nici cu soluții care au fost eficiente în trecut. La fel ca și relația proastă dintre Marte 
și Axa Dragonului, situația de față se adresează cu precădere nu atât asupra unui 
eveniment social, nu asupra consecințelor publice ce derivă din adoptarea acestei 
hotărâri, cât mai ales din impactul pe care o asemenea hotărâre o are asupra 
individului. Aici se produce fisura, aici lucrurile dor cel mai tare și în această zonă 
interdicția are puterea cea mai mare. 

Șocul a ceea ce se hotărăște acum ar putea să fie atât de mare încât multe din 
elementele pozitive ale vieții personale intră pe un traseu negativ, oamenii să aibă 
prin această hotărâre o confirmare negativă în care să creadă cu tărie și să 
greșească, nu așa cum spune hotărârea, ci pentru că ajung să creadă prea mult în 
ea. Eventualele consecințe dramatice ce derivă din această hotărâre depind mult de 
convingerea pe care individul o are față de aceasta. Vom vedea, chiar în ziua 
următoare se va împlini o relație bună între Mercur și Jupiter și caracterul acesta 
decizional se poate remedia dacă va găsi un teren fertil. Dacă adunăm în decizia 
proastă de acum toată experiența vieții, dacă pe baza a ceea ce am traversat până 
acum facem o selecție negativă și credem prea mult în caracterul negativ al acestei 
hotărâri, elementele pozitive ce vor veni spre noi în zilele următoare nu vor găsi un 
cadru propice pentru a se transforma în evenimente. 

Prin urmare, 3 iulie este o zi interesantă. Pe de o parte, în special în prima 
parte a acestei zile, vom trăi cu impresia că deținem puteri suplimentare, avem 
prerogative noi prin funcția pe care o deținem și putem să înclinăm balanța în 
favoarea propriei persoane, discutând, împărtășind celorlalți din impresii sau 
arătându-ne convinși că lucrurile sunt de partea noastră. În a doua parte a zilei s-ar 
putea ca hotărârile care se iau să fie într-un dezacord total cu ceea ce am gândit și 
am exprimat în prima parte a zilei. Asta nu înseamnă că totul se năruie, asta nu 
înseamnă că ne-am înșelat în privința aprecierilor despre achizițiile comportate de-
a lungul vieții, dacă, referitor la ceea ce am afirmat în prima parte a zilei ne-am 
înșelat. 

Elementele novatoare care vin spre noi în această zi au însă un caracter 
compromițător. Fie că ne atrag atenția către lucruri care nu ar trebui să ne 
preocupe, fie că cedând în fața acestei tentații, interesându-ne de acestea nu mai 
putem avea imaginea persoanelor discrete care înțeleg totul de la prima privire, ci 
trecem în zona ființelor comune care se uită numai acolo unde le arată degetul. Pe 
baza acestui proces s-ar putea să nun mai aibă impresia că sunt ființe puternice 
capabile să înfrunte ceea ce vine dintr-o zonă necunoscută. Dacă se mobilizează 
atunci ei devin persoanele noi, factorul inovator care atrage atenția celorlalți. O 
persoană care lucrează cu energia sau care se preocupă de elevarea spirituală nu va 
acorda acestor elemente niciun fel de importanță. Pentru această persoană, vor fi în 
continuare active din fluxurile zilei anterioare cele care se adresează marilor 
transformări. Omul comun se va preocupa acum de ceea ce țipă mai tare sau de 
ceea ce îi motivează refuzul transformării ori aversiunea față de ceea ce nu a iubit 
niciodată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de tăcere . Cel care 
tace mai mult astăzi, nu doar din gură, ci și din minte, va putea să vadă mai mult și 
să înțeleagă în profunzime ceea ce vede. 
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Sâmbătă, 4 iulie 
Sambata  4- 7-2015  0:03    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 

Sambata  4- 7-2015  3:49 Mercury (Gem) Sex (Leo) Jupiter 
 

Nimeni nu este perfect. Judecățile sunt abordate în funcție de rezultatele 
pozitive ale trecutului. Speranța este înlocuită  cu încrederea. Munca devine mai 
eficientă. Optimismul limpezește gândurile. Calitatea vieții individuale se schimbă 
la comanda celui în cauză. Comunicare la un alt nivel. Memorie. 

 
Multe lucruri bune se vor împlini în ziua de 4 iulie prin faptul că Luna se va 

afla într-o relație bună cu Axa Dragonului și va reuși să medieze tendința 
Nodurilor, oferind un exemplu bun, o invitație la a împărtăși o experiență de viață 
sau a ne desprinde de un rău care ne-a apăsat până acum. Apoi, înainte de răsăritul 
Soarelui, se va împlinii un sextil între Mercur și Jupiter, aducând dorința de 
competiție într-un alt sector. Este adevărat nu se rezolvă prea multe lucruri cu 
această înclinație către optimism, cu această invitație la a participa la evenimente 
plăcute și deconectante. Este însă un aspect bun pentru studiu, pentru promovarea 
ideilor proprii sau pentru a susține un proiect. Vocea celui care a stat până acum în 
umbră este auzită și asta doar dacă se împlinește o condiție: vine cu ceva nou. 

Pentru că Luna se află în Vărsător expresia personală capătă acum o 
conotație în raport cu calitatea acțiunilor din trecut. Ne putem gândi că individul 
nu va face apel la toate evenimentele din trecut, ci doar la acelea care sunt în 
legătură cu proiectele pe care dorește acum să le promoveze. S-ar putea ca această 
zi să vină spre individ cu o singură invitație: relaxarea. Este permisă relaxarea 
acum dacă ultima perioadă a fost marcată de evenimente sociale, activități de grup 
sau deplasări ce au consumat atât resursele fizice, cât și pe cele mentale. 

Pentru cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de 
cercetare spirituală a nu răspunde acum invitației la relaxare, a nu lăsa timp 
structurii subtile să se așeze, să sedimenteze informația, a nu permite armonizarea 
structurilor fizice cu cele spirituale, adică de a le nega pe acestea și a merge mai 
departe într-un demers personal prin ambiție, înseamnă a nu înțelege valoarea 
spirituală a efortului pe care l-a făcut, ci doar valoarea socială, materială sau 
personală. 

În ciuda aparentelor, ecuația astrală aferentă zilei de 4 iulie atrage atenția 
asupra unei forme de revoltă ce nu se vor exprima prin ton ridicat, atitudine critică, 
acuzații, reproșuri. Agresivitatea momentului va susține interesul cu care un 
personaj negativ va căuta să demonstreze că este mai bun decât cel care până acum 
a fost lider. Relația aceasta interesantă dintre Mercur din Gemeni și Jupiter din Leu 
susține această elogiere a elementului care înlocuiește o glorie. S-ar putea ca pe 
viitor gloria aceasta să nu fie reeditată de elementul care înlocuiește, însă nici nu va 
conta cât de importantă este această modificare socială, acest schimb ciudat care va 
produce evenimente în cascadă. Nu trebuie să uităm că suntem în săptămâna 
curajului de a vorbi altfel și fapta de acum, în raport cu ceea ce se consumă de-a 
lungul întregii săptămâni, poate fi o răzbunare prezentată ca un element absolut 
firesc într-o societate care promovează valorile. 

Prin urmare, 4 iulie ne avertizează că lucrurile s-ar putea să nu meargă așa 
cum ne-am programat pentru că există multe variabile, erori de calcul sau elemente 
noi care se pot interpune în schema pe care am gândit-o de la începutul săptămânii 
până acum. Cei care au crezut tot timpul că sunt mai puternici decât semenii lor, 
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vor face apel la evenimente trecute, vor refuza să creadă că ar putea să fie înlocuiți, 
că ar putea apărea în nouă schemă o persoană mai pricepută, mai profundă, mai 
tânără sau mai puternică. Schema aceasta va susține îndoiala și pentru a combate 
îndoială se face apel acum la discernământ. Cine va reuși să separe elementele 
pozitive de cele negative, elementele valoroase de cele care impurifica un grup va 
dovedi cu adevărat o mare putere și acest personaj nu va putea fi schimbat, cel 
puțin, nu cu elementele care sunt promovate în această perioadă. 

Schema de succes a zilei de 4 iulie face apel la o formă de modestie ce nu 
poate veni nici din poziția lui Mercur în Gemeni și nici din poziția lui Jupiter în 
Leu, ci poate veni ca un rezultat al unor experiențe de viață de care ne amintim 
acum într-un mod miraculos. Medierea pe care Luna o face Axei Dragonului arată 
că dispunem de această putere aparte de a extrage din evenimentele ultimelor luni 
o parte din cele care s-au consumat mai demult, un înțeles aparte, unul ce va fi 
apreciat atât de prieteni, de colaboratori, cât și de adversari. Prin această 
reprezentare, ziua de sâmbătă poate fi încununată de succes. În caz contrar, 
optimismul pe care-l afișăm astăzi ne va limpezi gândurile, dar nu ne va duce la 
niciun rezultat bun. Va fi doar o stare de moment, una reconfortantă, liniștită, dar 
fără perspectivă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza astăzi imitația. Dacă 
mergem mai departe într-un demers în care am lucrat până acum prin liniște, calm, 
modestie, seriozitate și respect, elementele negative foarte invazive în momentul 
acesta ne vor ocoli. 

 
Duminică, 5 iulie 

Duminica  5- 7-2015  1:15  Luna(Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Duminica  5- 7-2015  4:36 Luna(Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Duminica  5- 7-2015  7:14 Luna(Aqu) Tri (Gem) Mercury 

Duminica  5- 7-2015  7:31  Luna(Aqu) Opp (Leo) Venus 

Duminica  5- 7-2015 11:04 Mercury (Gem) Sex (Leo) Venus 

Duminica  5- 7-2015 14:19 Mercury (Gem) Squ (Vir) Lilith 

Duminica  5- 7-2015 15:31  Luna(Aqu) Squ [Sco] Saturn 

Duminica  5- 7-2015 17:23    Luna(Aqu) --> Pisces 

Duminica  5- 7-2015 20:18    Luna(Pis) Opp (Vir) Juno 
 

Preocupări literare. Interes pentru cultură. Educația devine prioritară. 
Frustrarea devine un profesor bun. Răzgândire. Întoarcerea din drum se numește 
acum revizuire. Mesaje necitite. Nonatașament. Gândirea abstractă lupta 
împotriva materialismului periculos. Ideile circulă libere. Se luptă împotriva unor 
restricții. Nimic nu rămâne neatins. Un mesaj este tradus. Se pierde un privilegiu 
de dragul adevărului. Lumea poate deveni mai bună prin cultivarea purității 
sufletești. 

 
Ultima zi a săptămânii vine spre noi cu o nouă provocare. Deși până în 

dimineața acestei zile am fost absolut siguri că experiența pe care am parcurs-o în 
primele șase zile va rămâne, evenimentele care vor veni spre noi acum, concluziile 
la care ajungem, ideile pe care le avem ne tulbură și ne vorbesc despre întâmplări 
care s-au consumat în secret, despre intenții pe care oamenii nu le-au arătat așa 
cum trebuie pentru că au activat într-un alt registru, deci au vorbit o altă limbă. 
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Finalul săptămânii este dominat de două unghiuri la care participă Mercur și 
care încearcă să lege două elemente ce sunt în competiție însă nu într-un mod 
declarat, ci pe ascuns: sextil  Mercur-Venus, careu Mercur-Lună neagră. Dacă prin 
sextilul Mercur-Venus oamenii sunt încurajați să lucreze pe un alt nivel, să 
comunice foarte ușor, să se ajute unii pe ceilalți și să îndrăgească activitățile acestea 
de grup, schimburile de experiență, prin relația de careu Mercur-Luna neagră orice 
element bun se poate termina prost sau foarte prost. Asta înseamnă că finalul 
săptămânii s-ar putea să aducă o mare dezamăgire față de un om sau față de o 
situație fiind nemulțumiți de faptul că am încercat să reparăm ceva, am urmărit să 
găsim soluții la o problemă, chiar dacă părea imposibil de rezolvat, ne-am 
consumat timp, energie, ne-am preocupat cu implicare și acum primim o palmă în 
loc de mulțumiri. 

Este adevărat, dacă nu ar fi existat această dispunere negativă între Mercur și 
Luna neagră, nu ar fi existat nici acest conflict potențial sau poate evenimentele 
pozitive ar fi rămas în registrul acesta. Așa, se ajunge la tensiune, nemulțumire și, 
pentru că ultima zi a acestei săptămâni nu ne ajută să ne controlăm, nu susține 
măsura și nici limbajul profund, multe se vor compromite conform proverbului: 
“Fiecare pasăre pe limba ei piere!”. Tot ceea ce este bun iese la suprafață, ceea ce 
tinde să aprofundeze ca noțiune sau ca demers, lasă impresia de lăcomie sau de 
altceva urât. 

Cei care se confruntă cu probleme de genul acesta, pentru că schema aceasta 
nu se aplică în cazul tuturor, sunt din start oameni care luptă prin gândirea lor 
abstractă, prin rafinamentul lor mental cu materialismul periculos în care trăim. 
Pot face apel la educație, la cultură, la lecții de viață foarte importante pe care le-au 
acumulat prin schimb de experiență sau prin lungi perioade de studiu. Nimic din 
toate acestea nu va conta în fața omului care este cu adevărat lacom sau în fața 
celui care aude, dar nu înțelege. Cu toate că se fac anumite similitudini, se fac 
anumite conexiuni între domenii, între nivele sociale, între intensități de lucru, cu 
toate că se fac anumite comparații între metode de lucru sau procedee, nimic din 
toate acestea nu pare să intre în capul celui care vrea cu orice preț să fie așezat pe 
tron fără să merite lucrul acesta. Tocmai de aceea orice comunicare cu o astfel de 
persoană este percepută ca fiind o tentativă dură de a-i modifica statutul, nivelul de 
gândire, cu optică sau chiar credința. Pentru oamenii aceștia orice formă de 
transformare întârzie și ea se va situa pe intensitatea negativă susținută de o 
opozițiile pe care Luna le realizează cu planetele din Leu. În cazul acestor persoane 
Mercur din Gemeni nu va putea să medieze problemele acestea de impunitate 
afectivă, de preconcepție sau de refuz al evoluției doar pentru că trebuie să renunțe 
la haină aceasta ponosită și urât mirositoare a emoțiilor viciate. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii împarte lumea în două categorii. În 
prima categorie sunt oameni comuni, cei care răspund foarte ușor la provocări 
negative, care au un nivel redus de înțelegere și, în anumite cazuri, nici măcar pe 
acela nu-l folosesc. În a doua categorie sunt persoanele care luptă prin gândire 
abstractă, prin apel la experiențele de viață pe care le-au avut, la care au ajuns prin 
lungi perioade de studiu, de efort, de muncă, împotriva materialismului periculos și 
bolnăvicios care nu permite acum eliberarea ființelor pe care le ține captive. Este 
adevărat, pentru că Venus și Mercur sunt într-o relație bună, ideile circulă liber, cu 
toate că există anumite restricții date de nivel, funcție, vârstă sau rang. 

Cu alte cuvinte, finalul săptămânii aduce o luptă în planul apropiat, chiar și 
pentru cel care i-a urmărit cu toată puterea sa să stea departe de orice formă de 
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conflict. Tot ceea ce spunem, înțelegem sau facem astăzi doare, apasă sau 
suprasolicită. Din această cauză, mulți se vor comporta astăzi ca și cum n-au 
învățat nimic, ca și cum săptămâna aceasta nu le-au oferit exemple valabile pe cale 
să și le însușească și prin intermediul cărora valoarea sa socială profesională sau 
personală să sporească. 

În momentul în care sunt foarte duri, agresiv sau în care intervin asupra 
celuilalt cu scopul de a-i da altă direcție sau de a nu-i permite să mai intervină 
pentru a modifica, totul pare clar, foarte lucid, perfect inteligibil, însă fără 
perspectivă. În realitate, în sectorul acesta al confruntărilor nimic nu este clar, 
limpezimea ideilor, claritatea demersurilor sunt doar închipuiri, aparențe, care, 
prin însăși statutul lor, nu duc la nimic bun. Cine se adâncește și mai mult în 
această percepție s-ar putea să piardă un privilegiu, să rămână fără prieteni, fără 
cunoscuți ori să se aleagă cu o imagine foarte proastă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a răspunde invitației sociale de 
a participa la un proces de transformare, însă nu de a-l determina. Nu este 
momentul potrivit ca am un individ, din proprie inițiativă, să se implice în proiecte 
de genul acesta. Dacă nu respectă schema aceasta tot ceea ce este inițiat acum va 
trebui să înfrunte părerile negative ale celorlalți, adică opoziția lor  categorică, unită 
într-o forță comună. 
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6 - 12 iulie 2015 este săptămâna speranței în puterile personale și a 
schimbării unui gând cu o faptă. Nu putem stabili din start dacă lucrurile acestea 
care ne invită la o abordare severă a prezentului sau la o preschimbare a unui gând 
cu o faptă ne îndreaptă neapărat pe un făgaș pozitiv. Putem stabili însă din această 
analiză cu caracter general că experiențele ultimelor săptămâni, achizițiile acestea 
vor avea în cele șapte zile ale sale un rezultat concret. Acest rezultat nu va veni de la 
sine, ci individul va trebui să se comporte după cum a promis, după cum s-a lăudat 
sau după cum a spus că poate face. Dacă începutul acestui interval este dur, pentru 
că niciodată n-a fost ușor pe opoziția Soarelui cu Pluton (cea care apare în fiecare 
an) după ce Mercur va intra în zodia Rac, în seara zilei de 8 iulie, lucrurile se vor 
schimba pentru că răspunsul verbal, abordarea directă, concretă, practică va fi 
înlocuită cu o reacție personală ce nu va putea fi împărtășită deocamdată din cauza 
unui obiectiv major ori pentru că suntem în fața unor probleme pe care nu știm să 
le abordăm corect și ne-ar veni mult mai ușor dacă transferul s-ar face altfel decât 
s-a făcut în ultimele trei săptămâni. Mercur în Rac îi transformă pe oameni în 
plângăcioși, îi face prea sentimentali și pentru că acest interval se află în fereastra 
careului cu Axa Dragonului dramele acestea iau proporții foarte mari. De partea 
cealaltă, problemele sociale la care lucrăm de ceva timp și care vin prin promovarea 
imaginii personale, prin promovarea unui produs specific grupului, anturajului sau 
națiunii, își găsește un canal adecvat și va putea să-și ducă mai departe etapele 
specifice fără a se amesteca prin elementele caustice ale acestei săptămâni, ale 
acestui prezent.  

Dar lucrurile acestea nu rămân însă complet neafectate. În mijlocul 
săptămânii, ca urmare a unei puternice interferențe ce vine din partea lui Mercur 
din Rac, relația aceasta minunată dintre Marte și Neptun (inspirație, expresivitate, 
modelare) se va limita doar la un schimb de experiență pe baza durerilor, 
nemulțumirilor sau eșecurilor. Aceasta este intensitatea maximă a elementului 
pozitiv numit trigon Marte-Neptun, căruia îi este permis să activeze în această 
săptămână pentru preschimbarea unui gând în faptă, nu doar pentru abstractizare. 
Această portiță foarte îngustă poate fi deschisă pentru ca proiectele mai mari, cele 
care au fost active încă din luna anterioară, să poată fi duse mai departe. 

Dacă, intrat în zodia Rac, Mercur nu se afla într-o relație atât de proastă cu 
Axa Dragonului, implicațiile mesajului său, drama sa afectivă, rememorările 
acestea ciudate nu ar fi găsit teren fertil sau nu ar fi pus în dificultate proiecte atât 
de importante. Totul s-ar fi tradus sub forma unei stări proaste, a unei atitudini 
refractare față de comunitate sau sub forma unei despărțiri care ar fi trebuit să îl 
separe pe individ de ceea ce considera în momentul acesta că este foarte rău sau 
agresiv în viața sa. Lucrurile acestea însă iau proporții majore prin implicarea Axei 
Dragonului însă, în ultima zi a acestei săptămâni, când Luna se va afla într-o relație 
bună cu Axa Dragonului, lucrurile acestea vor căpăta un sens aparte și vom înțelege 
pe deplin că nu evenimentul concret în sine care a apărut în această săptămână 
trebuie dus mai departe, ci speranța care l-a secondat.  

Apoi, tot în ultima zi a acestei săptămâni, se întâmplă un fapt neobișnuit. 
Dacă de-a lungul celorlalte zile am tot parcurs opoziții care nu au putut fi mediate 
de planeta care a avut o relație bună cu celelalte două ce interacționau de pe aceeași 
axă, duminică, în limita toleranței unghiului, Capul Dragonului mediază o 
problemă minoră (opoziția Lunii cu Saturn) de unde ar trebui să înțelegem nu ca 
această problemă trebuie văzută la un alt nivel, ci că și-n cazul de față, ca și în 
altele, există un rost, destinul urmărește orice impuls care vine din partea 
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individului și îl încadrează corespunzător. Asta înseamnă că ni se permite în ultima 
zi a săptămânii să înțelegem ce se află dincolo de aparențe, de ce trebuie să sperăm 
și de ce preocuparea acestei săptămâni trebuie să fie marcată de schimbarea unui 
gând cu o faptă, așa după cum îi este specificul. Nu ne constrânge nimeni să fim 
buni, nu ne constrânge nimeni să fim răi, doar ni se sugerează că acolo unde există 
o speranța într-o putere mai mare trebuie să existe și o schimbare a unui gând cu o 
faptă. Pare complicat însă atunci când se abordează aspectul practic lucrurile se 
simplifică. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ține cont că 
responsabilitatea se aplică atât în cazul faptelor bune cât și în cazul faptelor rele. 
Strict la această săptămână, faptele bune au nevoie să-și înfigă rădăcinile în 
prezent, iar cele rele să se privească în oglindă și să vadă dacă le-a mai rămas vreun 
strop de speranță pentru a mai trăi cel puțin o săptămână. 

 
Luni, 6 iulie 

Luni  6- 7-2015  6:20    Luna(Pis) Tri (Can) Mars 

Luni  6- 7-2015  9:30    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 

Luni  6- 7-2015 17:05     Sun (Can) Tri (Pis) Moon 

Luni  6- 7-2015 17:11    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 

Luni  6- 7-2015 18:38     Sun (Can) Opp [Cap] Pluto 
 

Independența are repercusiuni grave asupra celui superficial. Se cântărește 
prea mult. Viziunea de ansamblu păcălește că adevărata problemă este privită în 
ansamblul ei. Ceea ce nu este bruscat prin agresivitate este mângâiat și încărcat 
de sensibilitate. Este simulat respectul față de valorile ancestrale. Soluția care este 
gândită împotriva agresivității de acum nu poate fi pusă în aplicare. Violența 
devine o regulă. Duritate. Simpatie față de cel slab ca pentru o comoară. 

 
Prima zi a săptămânii aduce împlinirea unui rău. Din fericire, nu suntem 

luați pe nepregătite, ci acest rău și-a anunțat sosirea, ne-a pregătit de cel puțin o 
săptămână încoace, de când începe să se formeze această opoziție între Soare și 
Pluton. Spre deosebire de ceea ce s-a consumat în săptămâna anterioară, de 
evenimentele care au construit un mare gol, momentul acesta încearcă să ne 
convingă că suntem puternici, atenți la nevoile personale, că lumea se schimbă doar 
dacă ne hotărâm să pornim pe un drum, doar dacă evenimentele sociale intră pe 
făgașul normal ori dacă adoptăm o decizie și nu ne mai interesează ce se întâmplă 
după aceea. Asta ne amintește de reverberațiile săptămânilor anterioare când am 
fost luați pe nepregătite cu tot ceea ce s-a întâmplat, când am încercat să ne 
construim un rost și nu am reușit pe măsura efortului. Momentul acesta ne 
identifică posibilele cauze, ne arată ansamblul problemei cu toate că ne spune că 
soluția cea mai bună este o acțiune în forță. Niciodată opoziția Soarelui cu Pluton 
nu a fost un aspect ușor de traversat. Niciodată oamenii nu au fost liniștiți sau 
toleranți pe opoziția Soare-Pluton, cu atât mai mult acum când Luna se află în 
zodia Pești și trimite către cei doi protagoniști unghiuri pozitive însă nu va putea de 
această dată să medieze conflictul pe care-l traversăm. Va reuși acest lucru abia în a 
doua parte a săptămânii, în zilele de vineri și sâmbătă, atunci când se va afla în 
Taur, însă, la momentul acela, problema deja va fi stabilizată și medierea va avea 
nevoie de soluții noi, nu de ceea ce gândim în momentul acesta că ar trebui făcut. 
Acum soluțiile care vin spre noi sunt categorice ori îndreptate împotriva unui 
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element slab. Agresivitatea devine astfel un element prezent în toate structurile, în 
toate deciziile și în toate instrumentele de lucru. 

Pentru că Luna se află în zodia Pești, efectul acesta coroziv al opoziții dintre 
Soare și Pluton se va transmite pe mari spații, pe mari distanțe în timp, punând o 
mare greutate pe deciziile care vizează grupul de apartenență sau națiunea. 
Respectul față de valorile ancestrale devine astfel o floare rară și pentru că este 
nevoie acum de a arăta celor din preajmă că respectăm familia, strămoșii, 
simbolurile naționale, acolo unde respectul față de tradiție nu există el va fi simulat. 
Minciuna, și așa prea multă, dorește să fie apreciată astăzi ca pe un adevăr absolut 
și, pentru că Luna neagră se află în continuare în zodia Fecioară, se urmărește 
atragerea atenției individului către lucrurile lipsite de importanță, către greutățile 
mici care sunt văzute disproporționat, către micile evenimente dureroase ale vieții 
pe care suntem acum încurajați să le vedem ca pe niște drame. Ar trebui să fim 
lucizi acum sau dacă această stare nu se instalează de la sine să facem efortul 
necesar pentru a o construi pentru că dramele și durerile personale nu prea au ce 
căuta în planurile de viitor. Am putea, cel mult, să le lăsăm să se manifeste acum, 
dar nu să le permitem să se răspândească și asupra zilelor sau lunilor următoare. 
Am putea să le permitem să invadeze spectrul percepțiilor doar în momentul de 
față, însă atunci când se pune problema planurilor de viitor nu avem nevoie ca, pe 
baza a ceea ce a supraviețuit încercărilor din săptămânile anterioare, să punem la 
îndoială o întreaga istorie a familiei, a grupului de apartenență, a neamului sau 
chiar a rasei umane. Duritatea acestei zile ne arată o față pe care nu am crezut că o 
avem, aceea prin care arătăm o mare simpatie față de cel slab și privim slăbiciunea 
sa, limitele pe care nu și le poate depăși sau poate dramele reale pe care le 
traversează ca pe o adevărată comoară. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton agresiv. Dacă nu avem 
în jurul nostru oameni pozitivi ce, prin propria putere sau prin experiențele de 
viață, pot depăși un element dur ce vine din jur, pot face față acestui uragan, atunci 
va trebui să pornim încă de dimineață cu gânduri pozitive, cu etichete lipite peste 
tot prin casă cu mesaje pozitive sau să ne repetăm din oră în oră sugestii pozitive, 
de încurajare sau de preschimbare a unei observații negative într-un fapt pozitiv. În 
general, aceste elemente au nevoie de o anumită sensibilitate sufletească pentru a 
putea fi implementate, pentru a putea fi puse în pământ ca pe niște semințe și din 
ele să răsară plante frumoase. De această dată nu avem parte de așa ceva, nu 
suntem posesorii unui mecanism atât de flexibil încât schemele negative, dintr-o 
singură privire, dintr-o singură atingere sau pur și simplu cu un simplu zâmbet, să 
fie transformate în altceva. Avem nevoie să lucrăm intens la lucrul acesta, să ne 
propunem să vedem ceea ce este rău, ceea ce este negativ, să stăm drepți în fața 
adversarului și să nu permitem acestuia să ne invadeze spațiul intim. Practic, toate 
argumentele zilei de 6 iulie au ca finalitate invadarea zonei intime pentru a o 
destructura și a o transforma într-o victimă a unui rău venit din exterior. 

Pentru că Pluton este acum retrograd și el primește un unghi pozitiv din 
partea Lunii, mesajul său subliminal, dreptatea sa acumulată în lungi perioade de 
observație, abordată mai mult în umbră, nici de această nu va beneficia de o atenție 
cuvenită. Vocea celui drept nu este auzită și acest lucru ar putea să fie un element 
de maximă vulnerabilitate, punctul în care ceea ce este pozitiv, dar nu s-a stabilizat 
sau nu s-a maturizat încă pe linia aleasă să se întoarcă din drum și să-și întărească 
propria structură, să se gândească la propria sensibilitate, la propriul curaj, la 
propriile intenții. Asta înseamnă că se transformă pe el însuși într-un element slab 
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doar pentru că nu suportă presiunea exterioară. Momentul acesta devine, așadar, 
unul destul de încărcat și ne solicită foarte mult pe această atenție pe care ar trebui 
să o avem îndreptată asupra propriei ființe, dacă dorim să nu risipim ceea ce este 
cu adevărat valoros. Poate pe alte conjuncturi ne sunt permise derapaje sau 
îndreptarea atenției către altceva. Pe opoziția Soare-Pluton niciodată nu ne putem 
permite așa ceva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a simplifica lucrurile prin 
bine, corect, căldură sufletească, acceptare. Atunci când nu putem simplifica 
lucrurile în modul acesta să le lăsăm așa cum sunt ele pentru că riscăm să fim atrași 
în interacțiuni și mai complicate, și mai dure sau și mai compromițătoare pe care, 
în plus, nici măcar nu le vom putea înțelege așa cum se prezintă. Cu alte cuvinte, 
dacă nu putem face o faptă bună mai bine ar fi să ne vedem de treaba. 

 
Marți, 7 iulie 

Marti  7- 7-2015  5:18    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 

Marti  7- 7-2015 10:31    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 

Marti  7- 7-2015 15:58    Luna(Pis) Squ (Gem) Mercury 

Marti  7- 7-2015 17:37    Luna(Pis) Tri [Sco] Saturn 

Marti  7- 7-2015 19:38    Luna(Pis) --> Aries 
 

Opoziția ne garantează accesul la un plan superior. Ceea ce este agresat 
este și folosit pentru a extrage o informație dintr-o zonă nepermisă ori 
inaccesibilă. O problemă de patrimoniu care nu este de maximă urgență își 
găsește acum rezolvarea. Persistă sentimentul că lucrurile bune primesc acum 
ultimatum. Cine își amintește acum de valorile ancestrale câștigă timp și obține 
un loc privilegiat. 

 
Luna se află acum pe finalul tranzitului sau prin zodia Pești și are de împlinit 

o conjuncție cu Chiron, două unghiuri negative, unul cu Luna neagră și altul cu 
Mercur, dar și un unghi pozitiv cu Saturn. De această dată Saturn este cel care nu 
va putea media opoziția Lunii cu Luna neagră chiar dacă este prieten cu ambele 
elemente astrale aflate în opoziție. 7 iulie ne aduce, așadar, o altă problemă ori 
aceeași problemă prezentată dintr-un alt unghi. 

Momentul astral al zilei de 7 iulie ne îndeamnă să depășim o zonă a atenției, 
a înțelegerii, să trecem dincolo de ceea ce am crezut că este limita superioară a 
puterii personale și să intrăm într-o zonă nepermisă, inaccesibilă. Se poate pune 
problema acum într-un mod agresiv, dur, prin cuvinte folosite necorespunzător ori 
pur și simplu ca un ultimatum, ca și cum atingem o etapă dincolo de care nu vom 
trece. 

Pentru că Luna este acum prietenă cu Saturn se va pune problema unui 
patrimoniu însă într-un mod ciudat, în afara pericolului de a fi deposedat de ceea 
ce este mai de preț, dar nu în afara situației delicate în care individul respectiv să fie 
constrâns de un factor exterior să folosească patrimoniul său, un obiect, o 
informație, un privilegiu pentru binele altuia. Nu se va bucura de lucrul acesta, nu 
va avea nici măcar mulțumirea lucrului făcut corect și în folosul celuilalt însă va 
avea un beneficiu, va fi informat referitor la puterea sa și va putea, dacă este 
orientat pozitiv, să-și schimbe un gând bun cu o faptă bună. Practic, abia din ziua 
de 7 iulie intrăm pe frecvența acestei săptămâni, a speranței în puterile personale și 
a schimbării unui gând cu o faptă. În cazul de față, gândul schimbat cu o faptă este 
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unul bun și dacă suntem și conștienți de lucru acesta fapta pe care o vom pune în 
loc va fi și ea bună. 

Cei care sunt sensibili sau care s-au săturat încă din săptămâna anterioară de 
tot felul de intrigi sau lucruri nefirești care au fost exagerate doar pentru că a lipsit 
un factor de control, vor avea impresia că doar lucrurile bune primesc ultimatum, 
doar lor nu li se mai permite să meargă mai departe. În felul acesta, se poate vorbi 
în 7 iulie și despre un privilegiu sau despre recâștigarea unei poziții pierdute. 

Deși ecuația astrală aferentă zilei de 7 iulie este puțin cam prea încărcată, iar 
binele face apel la o schemă mai veche, adică se raportează la un bine verificat în 
timp ca și cum nu ar avea încredere în sine, ansamblul momentului prezent nu este 
atât de tensionat precum a fost prima zi a săptămânii pentru că nu pune o greutate 
atât de mare pe lucruri mărunte și nu duce mai departe o schemă agresivă. Va 
exista însă și o problemă de conduită care îi va împiedica pe oameni să aibă viziune 
de ansamblu adică să aducă în prezent, mai mult forțat, probleme din ziua 
anterioară sau din săptămâna anterioară. Aceste probleme, în 7 iulie, țin mai mult 
de controlul pornirilor sau de temperarea unor dorințe ciudate. Autoindulgența nu 
va găsi în spațiul acestei zile un loc privilegiat. 

Prin urmare, 7 iulie ne aduce în fața unei forme de inspirație pe care o vom 
contesta sau pe care nu o vom putea folosi așa de bine precum ar trebui sau precum 
ne-am dori. Suntem conștienți de această deficiență de comunicare, de această 
precipitare a mesajului sau a faptei și, deci, pe punctul de a greși față de un om 
drag, față de un superior sau față de propriul echilibru. În loc să redobândim o 
stare de confort, să ne consolidăm starea de sănătate, le distrugem pe acestea 
pentru că ne grăbim prea mult sau am ajuns dintr-odată să credem că anumite 
lucruri nu ne sunt permise sau că nu mai putem merge mai departe în forma 
aceasta. Luna va trece în zodia Berbec în seara acestei zile și anumite probleme de 
natură comportamentală se vor amplifica însă doar pe baza argumentelor sau pe 
baza a ceea ce ne amintim că s-a consumat în prima parte a zilei. Pentru că 
perioada fără direcție este destul de scurtă (două ore), nu putem să punem pe 
seama inactivității, a discontinuității sau a scăderii motivației anumite decizii 
proaste pe care le vom adopta în această zi. Dacă alegem acest segment al 
tulburărilor de gândire sau al agitației vom deveni un element agresat care se va 
dezvălui foarte ușor, care, la mânie sau prin propria tensiune, va spune totul. 

Acesta este și momentul în care, fiind încurajați, îndemnați sau constrânși de 
un factor exterior, să folosim ceea ce ne aparține, să descoperim ceva de care nu am 
fost conștienți sau o nouă speranță, cea care depășește cadrul și condiționările 
prezente. Prin această nouă descoperire ajungem în punctul în care, ca să fim în 
consonanță cu direcția de acum, schimbăm un gând bun cu o faptă bună. 

Cei care dau sfaturi, care se ocupă de ceilalți printr-o raportare la etichete 
sau la regulile prea rigide, neverificate sau absurde, vor avea o zi proastă. Nu vor fi 
ascultați sau își vor pierde răbdarea văzând că persoana aflată în dificultate nu 
execută imediat ordinul ce îi este dat.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să fim 
buni cu noi înșine, dar să nu facem lucrul acesta găsind vinovați în jur pe motiv că 
aceștia sunt obstacolele care nu ne permit să fim buni cu noi înșine. Cel care 
reușește să aibă față de propria persoană o atitudine corectă, caldă, frumoasă, dar 
în același timp să nu caute în jur vinovați, arată că este cu adevărat o ființă 
superioară. 
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Miercuri, 8 iulie 
Miercuri  8- 7-2015  4:03    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 

Miercuri  8- 7-2015 11:17    Luna(Ari) Squ (Can) Mars 

Miercuri  8- 7-2015 19:45    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri  8- 7-2015 21:49 Mercury (Gem) --> Cancer 

Miercuri  8- 7-2015 23:24     Sun (Can) Squ (Ari) Luna(Half Moon) 
 

Nimeni nu este mai presus de lege. Curajul este combătut prin metode 
vechi. Amenințările devin periculoase atunci când sunt neglijate. Nu poate fi găsit 
prețul corect. Prea multă agresivitate într-un spațiu foarte mic. Oboseala este 
apreciată greșit. Valorile sunt evaluate de la numărul cel mai mare la numărul 
cel mai mic. Nimic nu pare sigur. 

 
Astăzi Luna va trece prin Coada Dragonului și mulți vor avea impresia că se 

întâlnesc cu o pedeapsă pe care au evitat-o de mult timp ori cu o soluție care va fi 
pusă în aplicare de altcineva. Cea mai mare parte din zi Mercur se va afla pe ultimul 
grad al zodiei Gemeni ceea ce va accentua această dorință de a-i convinge pe cei din 
jur că soluția pe care o gândim este cea mai bună. Facem lucrul acesta fără să ținem 
cont de faptul că în această perioadă vedem problemele disproporționat sau nu 
acordăm celuilalt dreptul la a se exprima, la a se justifica ori la a-și susține punctul 
de vedere. 

Momentul zilei de 8 iulie devine unul reprezentativ pentru situațiile care 
sunt exagerate și care nu duc la nicio rezolvare. Dacă, pe ultimul grad al zodiei 
Gemeni, Mercur își exagerează nevoile, trecând în zodia Rac și le va dramatiza ori 
va arăta că nimeni din jur, dar absolut nimeni, nu va reuși să-l facă fericit, nu-i 
poate oferi ceea ce are cu adevărat nevoie. Așadar, momentul acesta poate deveni 
puțin cam obositor, dar și suficient de agresiv pentru că aduce Luna în postura de a 
fi planetă focar în careul în T pe semne cardinale. La baza acestui careu se situează 
conjuncția Soare-Marte ce primește în continuare o opoziție din partea lui Pluton. 

Lucrurile devin și mai complicate pentru această zi pentru că atât Marte, dar 
și Soarele, se află în continuare în fereastra trigonului cu Neptun, Marte împlinind 
acest unghi la grad perfect chiar în noaptea de miercuri spre joi. Iată o altă opoziție, 
cea care se construiește pe axa Capricorn - Rac ce nu va putea fi mediată. Iată o altă 
problemă pentru care nu avem soluție, ci doar speranță. 

8 iulie poate deveni însă și o zi în care valorile personale sunt încercate. Luna 
în Berbec nu doar răstoarnă ordinea lucrurilor, nu doar îi pune pe ceilalți în 
dificultate vorbind despre problemele lor ca și cum ar fi problemele societății, ci 
arată și ceea ce individul nu poate accepta la ceilalți, neajunsurile 
comportamentului său sau golurile sale de informații. Acest lucru a fost vizibil și în 
ziua anterioară, dar și în săptămâna anterioară, iar momentul acesta, prin suma 
tensiunilor, prin sentimentul că ne aflăm în fața unor lucruri foarte importante, ne 
îndeamnă să ne comportăm ca și cum nu despre gol este vorba în această zi, ci pur 
și simplu de o simplă oboseală. Unii se vor grăbi să își încalce multe din obiectivele 
pe care le-au respectat și să găsească vinovați în jur arătând că ei sunt mai presus 
de legile pe care le-au respectat până acum.  

Trecerea lui Mercur în zodia Rac duce la o rememorare ciudată. Dintr-odată 
ne aducem aminte lucruri delicate pe care l-am traversat împreună cu cineva din 
jur, în contextul unei vieți sociale intense sau de o întâmplare legată de locul de 
muncă sau de profesie. Chiar dacă lucrurile acestea par clare sau măcar categorice 
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nimic nu este sigur dacă le punem pe acestea la baza unui edificiu important. 
Aceste evenimente nu au perspectivă și nu trebuie să le oferim etape viitoare dacă 
acestea nu cer. 

Prin urmare, 8 iulie devine o zi foarte complicată pentru oamenii care au 
nevoie de confirmări sau care se află în etapele finale ale unor demersuri. Mulți vor 
crede ca acestea de fapt nu se termină, ci se transformă în altceva și își vor propune 
să fie atenți pentru a nu strica totul. Vor deveni foarte preocupați de lucruri care nu 
au importanță, se vor menține în această stare de tensiune și cu cât se vor apropia 
de finalul săptămânii vor realiza că lucrurile sunt atât de apăsătoare, de enervante 
sau dde ciudate pentru că aceasta a fost comanda pe care le-am dat-o, nu pentru că 
așa le era scris. 

Valorile mici au tendința de a fi și astăzi văzute disproporționat și oricât de 
mult ne-am strădui, oricât de multă tărie de caracter am avea momentul de față ne 
va aduce în centrul atenției o problemă de decizie prin care să fim absolut convinși 
că, indiferent de direcția pe care o alegem, problemele nu se rezolvă, ci doar se 
ascund. Așadar, accentul acestui moment cade pe o memorie ce nu a fost exersată 
în modul acesta. Poate începând de mâine vom avea un alt mod de a accesa 
memoria, vom înțelege altfel ceea ce ne amintim și lucrurile s-ar putea să fie mai 
sigure. În momentul acesta lucrurile sunt foarte nesigure și pentru că oamenii sunt 
zăpăciți, împrăștiați, neatenți, dar și pentru că, atunci când au impresia că au 
înțeles precis o situație, devin agresivi și nerăbdători.  

O altă problemă importantă care își are debutul în ziua de 8 iulie vine din 
faptul că Mercur intră într-o zodie care este foarte încercată de careul maleficilor 
Uranus și Pluton prin faptul că o atrage în tot felul de conflicte care sunt 
periculoase. Senzația că ne-am săturat, că nu mai putem merge mai departe în 
forma aceasta sau că am acumulat numai lucruri rele și nu suntem în stare să ne 
reglăm propria ființă de toate acestea arată că s-ar putea, pentru cei care sunt 
orientați negativ, ca lucrurile să fie mult mai rele de acum încolo decât au fost cel 
puțin în ultimele 10 zile. Nu doresc însă sa anunț lucruri mai rele decât sunt 
indicate precis de ecuațiile astrale. Lansez însă un avertisment oamenilor care sunt 
absolut convinși că pot combate orice informație sau demers prin metode vechi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni cu cei pe care îi 
vedem slabi. Nu este obligatoriu să le spunem ceva sau să ne comportăm într-un 
anumit fel. Simplul gând pozitiv îi îndeamnă pe cei care rezonează cu binele să 
devină mai puternici, să simtă realitatea de dincolo de cuvinte și să fie mai 
optimiști, iar pe ceilalți să considere că nu le-ar strica o decizie bună, una 
hrănitoare, dar nu pentru a crește burta orgoliului, ci pentru a da putere binelui 
care simplifică. 
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Joi, 9 iulie 
Joi  9- 7-2015  1:42    Mars (Can) Tri [Pis] Neptune 

Joi  9- 7-2015  6:18    Luna(Ari) Con (Ari) Uranus 

Joi  9- 7-2015 11:03    Luna(Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Joi  9- 7-2015 16:48    Luna(Ari) Tri (Leo) Venus 

Joi  9- 7-2015 22:49    Luna(Ari) --> Taurus 
 

Echilibrul vine prin înțelegerea dramei. Se caută cel mai simplu mod pentru 
a transfera o idee. Acces la informații incomode. Viața se schimbă în muncă. 
Propria independență este un mijloc prin care se atentează la libertatea celorlalți. 
Raportul de forțe se schimbă prin neglijență. Bucuriile mici umplu un gol. Este 
lansat un jur impresia că detaliile au un rol decisiv în viața proprie. Elevare prin 
regăsirea echilibrului. 

 
Mijlocul săptămânii ar trebui să fie una dintre cele mai frumoase și 

echilibrate zile ale acestei săptămâni. Acum Marte se va afla într-o relație foarte 
bună cu Neptun, iar Lună va trimite 2 trigoane către Jupiter și respectiv Venus 
care, în continuare, se află în fereastra conjuncție lor pe zodia Leu. Facem toate 
lucrurile acestea din conjuncția Lună-Uranus ceea ce va duce la redimensionarea 
interesului față de o informație publică, față de un demers care se va desfășura în 
exterior ori care se va finaliza pe zona publică. Lucrurile par explozive, foarte 
intense, unele dintre ele chiar incomode prin viteza cu care cer să fie desfășurate, 
însă bucuriile momentului au menirea de a umple un gol, de a completa un 
neajuns, de a acționa în punctul cel mai dureros pentru a atenua senzația de 
disconfort sau poate chiar pentru a vindeca. Relația bună dintre Marte și Neptun 
retrograd arată o înțelegere tacită între două dureri, ca și cum una o alină pe 
cealaltă, una o consolează pe cealaltă, iar rezultatul este unul spectaculos. Interesul 
de acum al individului se orientează către zona publică pentru a obține o dovadă 
clară a faptului că în acest sector al vieții lucrurile nu sunt decisive pe direcția lor 
negativă. De aici înțelegem că se va consuma multă energie în confruntări cărora le 
știm precis finalitatea. 

Un alt aspect important al acestei zile vine din interesul pe care oamenii îl 
vor arăta față de independență. De această dată impulsurile personale, tocmai 
pentru că Luna se află în zodia Berbec, vor fi atât de vizibile, atât de rapide și de 
puternice încât mulți vor ceda în fața tentației de a gusta din nou dintr-un păcat. 
Păcatul acestei zile se referă la mândrie, la aroganță, iar la senzația că oboseala de 
acum trebuie rezolvată prin desprinderea de cauză, anturaj, prin renunțarea la 
anumite activități sociale, prin acordarea unui mai mare interes vieții personale, nu 
atât pentru satisfacție  cât pentru reechilibrare. Impresiile acestea ar putea să nu fie 
reale, însă individul va crede în ele și își va construi ideea de dreptate, de susținere, 
de ajutor pe baza acestor convingeri. 

Luna în Berbec dorește să schimbe din nou prioritățile și pentru că trece prin 
fereastra careului dintre Uranus și Pluton are drept argument o problemă socială, o 
complicație de ordin exterior pe care oamenii nu au reușit să o înțeleagă sau la 
adresa căreia n-a fost găsită încă o soluție. Nu trebuie să uităm că de curând 
Mercur a intrat în zodia Rac și memoria este accesată într-un mod particular, 
selectându-se de acolo doar ceea ce are o mare greutate afectivă, doar ceea ce a 
marcat existența individului. Intrarea lui Mercur pe zodia Rac înseamnă și plasarea 
sa în fereastra careului cu Axa Dragonului ceea ce înseamnă că gândurile de acum, 
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acelea care ne îndeamnă să ne facem dreptate, deși aceasta este iluzorie, având ca 
argument o problemă socială, înseamnă de fapt acceptarea faptului că rolul pe care 
îl îndeplinim acum nu este unul pozitiv. De aceea relația minunată dintre Marte și 
Neptun nu se poate desfășura în toată splendoarea sa, ci va acționa la minimum, 
arătând de fapt o înțelegere între două probleme, nu o înțelegere între două tipuri 
de energii, între două direcții sau două domenii. De aici înțelegem că echilibrul va 
veni doar prin înțelegerea dramei personale și doar prin consolarea pe care vom fi 
dispuși să o oferim celorlalți. Nu înseamnă că trebuie să ne preocupăm doar de ceea 
ce este neplăcut sau dureros, ci înseamnă că acum armonia de aici pornește. 
Desigur, există și riscul să ne pierdem în detalii, dar asta doar atunci când, privind 
exclusiv către problemele celorlalți, amestecăm impresiile obiective cu cele 
subiective. Aceste detalii ne păcălesc, ne induc în eroare și ne conving că au un rol 
decisiv în alegerile din această perioadă. În cel mai fericit dintre cazuri, ele nu sunt 
decât începutul unei armonii, nu condiția pentru ca aceasta armonie să existe. 
Faptul că observăm este suficient să ne desprindem de un impuls egoist care ar 
putea să ne încurajeze să trăim un episod, să ne desfășurăm ,gândindu-ne mai mult 
la binele personal și mai puțin la binele celorlalți. 

Prin urmare, 9 iulie este o zi de înțelepciune. Am avut de multe ori ocazia 
să ne apropiem de problemele personale și să vedem că există similitudini între 
suferințele personale și complicațiile celorlalți. De această dată însă suntem invitați 
să găsim rezonanța între ceea ce se întâmplă în interior și ceea ce există în afară 
pentru a vedea că nimeni nu suferă de unul singur și, ca o consecință, nimeni nu 
poate să se bucure de unul singur de rezultatele progresului. Cine crede că poate 
merge mai departe desprinzându-se de grup, de complicațiile acestuia, ;i se poate 
bucura în individualitate arată clar că nu înțelege jocul înțelept al lui “eu și celălalt” 
care produce vindecare de grup. Ultima zi de tranzit al Lunii prin zodia Berbec ne 
oferă nenumărate motive pentru a înțelege că raportul de forțe se poate schimba 
doar prin neglijență. Nu trebuie să ne temem de suferința proprie și nici de 
suferințele celorlalți. Nu este cazul să considerăm că dacă ne preocupăm de lucruri 
de genul acesta cădem în depresie, ne privăm de dreptul de a ne bucura de ceea ce 
ne este rezervat. Momentul de față arată că începutul bucuriei este întunecat. Să 
avem încredere că magnetismul astral, structura ecuației astrală aferentă zilei de 9 
iulie ne duce spre echilibru, pentru ca aceasta este ținta ei, însă s-ar putea ca unele 
metode sau instrumente de lucru să nu fie dintre cele mai bune. Cei care, de felul 
lor, fug de suferință, vor încerca astăzi să o nege ori să o interpreteze pentru a o 
transforma într-o dovadă de mândrie pe motiv că suferința aceasta nu este o 
pedeapsă, ci o virtute agresată de cei răi, vor cădea astăzi în păcatul de a se 
preocupa prea mult de detalii. Detaliile nu sunt importante în această zi și cine va 
înțelege lucrul acesta va reuși să depășească cu brio încercarea aceasta data de 
întâlnirea cu suferința. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală, cei care meditează frecvent, care-și pun întrebări existențiale și 
nu la modul pasiv, ci chiar își doresc să obțină răspunsuri, vor privi ziua de 9 iulie 
ca pe una de vindecare. Vor găsi o problemă, lângă ea vor descoperi și soluția și 
măsura interesului față de practica arătat în săptămânile sau chiar lunile anterioare 
va fi și măsura propriei vindecări ce derivă din această observație. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi liber față de iubire și 
restrictiv față de minciună, răzbunare, gânduri perfide, secrete răutăcioase, invidie. 
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Vineri, 10 iulie 
Vineri 10- 7-2015  2:36    Luna(Tau) Sex (Can) Mercury 

Vineri 10- 7-2015  4:40    Luna(Tau) Tri (Vir) Juno 

Vineri 10- 7-2015 15:30    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 

Vineri 10- 7-2015 17:27    Luna(Tau) Sex (Can) Mars 

Vineri 10- 7-2015 21:14 Mercury (Can) Sex (Vir) Juno 

Vineri 10- 7-2015 23:24    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 
 

Se face un inventar al relațiilor. Siguranța de sine depinde de ceea ce ni s-a 
oferit în ultima vreme. Prin liniște se obține un avantaj. Destinul primește o nouă 
provocare. Se vorbește prea mult despre nimic. Preocupări pentru activități 
personale. Viața cere coordonare după reguli tradiționale. 

 
Abia acum când Mercur și Junon se vor afla într-un unghi pozitiv vom 

înțelege relația lui Marte cu Neptun care a atins trigonul perfect în ziua anterioară. 
Sentimentul că facem parte dintr-un grup ales, că avem alături de noi oameni care 
suferă la fel și, deci, cu care avem multe lucruri în comun, dar și oameni de care ne 
putem bucura, chiar dacă pe nivele sau tronsoane diferite, ne sporește încrederea în 
sine și aduce o mai mare eficiență activităților personale. Practic, ziua de 10 iulie 
este dominată de această preocupare față de ceea ce este personal. Există doar două 
unghiuri la care participă Luna, trigoanele cu Junon și respectiv Pluton, care vor 
face referire la evenimente ce se desfășoară în afara cadrului intim. Celelalte arată o 
mare preocupare față de ceea ce este în interior, față de reechilibrare și, de ce nu, 
față de armonizare și vindecare. Momentul acesta al zilei de 10 iulie este soluția 
care ne apropie de vindecare, întâlnirea cu o nouă speranță care ar putea să ne 
atragă atenția asupra unor comportamente greșite pe care nu trebuie să le ducem 
mai departe. 10 iulie este o altă zi în care putem preschimba un gând bun cu o faptă 
bună și această faptă bună, în plus față de ceea ce s-a întâmplat anterior, să 
declanșeze evenimente în cascadă de aceeași factură care vor înnobila sufletul 
personal cu rezultatele lor. 

10 iulie devine astfel o zi de simțire, de atingere a unor emoții profunde, 
poate chiar cele legate de destin sau de provocări pe care destinul le-a avut și nu a 
reușit să le depășească. Nu facem acum un inventar al evenimentelor care, din 
start, au fost supuse unui eșec, ci ne referim la rezultatele personale, la ceea ce am 
vrut să depășim, dar nu am reușit, la ceea ce a impresionat gândirea personală, 
emoția personală cu eșecul. Acum vom căuta în jur ajutoare, susținători, oameni 
care simt la fel, în speranța că prin această coordonare, prin acest apel la o tradiție 
bună, soluțiile vin mai ușor și suntem în felul acesta mult mai protejați față de 
derapajele care au avut un cuvânt important de spus în eșecurile de altădată. 

Cei care lucrează cu energia sau care au preocupări față de domeniul ezoteric 
vor vedea ziua de 10 iulie ca pe una de sinteză. Își vor aminti de convingerile lor, de 
convingerile celorlalți, vor încerca să simplifice lucrurile pe baza acestora și în acest 
proces vor putea vedea mult mai ușor și mult mai simplu ce anume din structura 
personală îi duce foarte aproape de eșec, care sunt elementele intime care susțin 
derapaje. Aceștia vor resimți provocările destinului într-un mod mult mai intens și, 
dacă sunt și dispuși să vorbească despre asta, vor reuși să explice și să facă descrieri 
importante față de acest proces ceea ce ar putea să fie un adevărat ghid de bune 
practici pentru cei care sunt la început. 
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Prin urmare, 10 iulie devine o zi în care facem un inventar asupra a ceea ce 
este puternic sau asupra a ceea ce este slab din propria structură. În ultima 
perioadă nu am avut parte, ca acum, de o invitație lipsită de pericol în a face o astfel 
de analiză. În privința evenimentelor, nu a observațiilor, acum conjuncturile astrale 
doar par temperate, constatându-se o aversiune față de lucruri majore care 
seamănă cu ceea ce am parcurs anterior și care au ajuns la eșec. Vom vedea în ziua 
următoare ca acest eșec este pus din punct de vedere astral pe relația proastă dintre 
Mercur își Axa Dragonului, deci marcat de o problemă de înțelegere, de acceptare 
sau de comunicare. Acum facem un inventar interesant asupra puterilor personale, 
asupra oamenilor pe care-i avem în jur, asupra puterilor sau informațiilor și 
încercăm să extragem de-acolo ceea ce ne avantajează cel mai mult. Totuși, pentru 
că există o mare presiune ce vine din interior pe destinul personal și doar pe o 
corelație care există între ceea ce simțim și ceea ce credem că reprezintă această 
simțire s-ar putea ca momentul acesta să reprezinte o altă etapă a întâlnirii cu 
drama, cea care s-a concretizat în ziua de 9 iulie. Cine se lasă în voia acestor 
impulsuri va avea o zi de 10 iulie tulburată, complicată, cu multe semne de 
întrebare și cu puține răspunsuri. Momentul de față nu seamănă cu ceea ce s-a 
consumat în perioadele spre care mintea ne trimite. Din această cauză 
instrumentul de cunoaștere, atenția individului, rezonanțele pe care le întreține nu 
au de ce să-și bazeze puterea pe aceste argumente. Cine are puterea să facă o 
separare clară între drama care ne vine din ziua anterioară și întrebările fără 
răspuns ale zilei următoare va vedea că 10 iulie este doar o zi de inventariere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fim încrezători că 
preocupările de acum merg pe mai departe doar prin intermediul speranței. Orice 
plan concret făcut pe baza a ceea ce gândim și credem în momentul de față nu 
simplifică lucrurile, ci le fragmentează, le face și mai vulnerabile sau le deposedează 
de puterea aceea pozitivă care a rezistat timpului doar pentru că am putea greși 
acum crezând mai mult în puterea lor negativă de acțiune decât în puterea lor 
pozitivă. 

 
Sâmbăta, 11 iulie 

Sambata 11- 7-2015  7:09     Sun (Can) Sex (Tau) Moon 

Sambata 11- 7-2015 12:02 Mercury (Can) Squ [Lib] North Node 

Sambata 11- 7-2015 12:10    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 

Sambata 11- 7-2015 15:57    Luna(Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata 11- 7-2015 18:34    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 

Sambata 11- 7-2015 22:57    Luna(Tau) Squ (Leo) Venus 
 

Se neagă un traseu evolutiv. Jumătățile de măsură enervează. Fiecare 
crede că se înșală în privința celorlalți. Griji nejustificate față de evenimente care 
nu s-au consumat încă. Anticipări dureroase. Se împărtășește un secret. Ceea ce 
este nou sperie. Nesiguranță. Proiectele de mare amploare lasă impresia de 
indecență. Se caută în locuri nepermise. Fiecare va fi judecat de legea după care 
funcționează. Durerea arată reglare de conturi în zone inaccesibile celor mulți. 

 
Astăzi se împlinește cuadratura dintre Mercur și Axa Dragonului, semn că ne 

aflăm în fața unui punct maxim, în fața unei intensități teribile prin care ne 
speriem, în primul rând, de jumătățile de măsură, apoi de ceea ce nu se 
soluționează în sectorul celuilalt. Unele evenimente s-ar putea să fie lovite acum de 
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o întârziere ciudată și structura interioară a individului va percepe lucrul acesta că 
a greșit ca și cum se află pe o altă pistă a timpului, într-o altă structură mentală, în 
corpul altei persoane, într-un alt departament. Mulți vor avea impresia pe 11 iulie 
că sunt oamenii nepotriviți în locurile nepotrivite și această conștientizare ar putea 
să îi încurajeze să vadă în viitor evenimente tragice care nu există. Drama care vine 
din structura astrală a zilei de 11 iulie nu face referire la nicio perspectivă, la fel cum 
se întâmplă și cu evenimentele preferate în celelalte zile ale acestei săptămâni. 
Deci, nu trebuie să uităm că această relație proastă a lui Mercur cu Axa Dragonului, 
semn de îndoială sau de suspiciune față de mari evenimente personale, se consumă 
în săptămâna speranței în puterile personale și a schimbării unui gând cu o faptă. 
Secretul devine astfel un element dureros sau o floare pe care trebuie să o udăm 
dacă vrem să avem camera parfumată. 

Problema interiorului tulburat nu poate fi localizată doar în spațiul zilei de 11 
iulie. Am văzut și în observațiile inserate în celelalte zile pe care le-am prezentat 
până acum, că această problemă este de fapt adresată unui interval mult mai mare 
cel decât al săptămânii în curs. Asta înseamnă că încercarea unui traseu evolutiv, 
abordarea cu prea multă încredere a grijilor nejustificate, teama că ceea ce vedem 
neclar în viitor se va transforma într-un eveniment sigur și puternic zdruncină 
conștiința individului și acesta riscă să-și așeze evenimentele viitoare pe alte baze. 
Nu încape îndoială că momentul acesta îi va împărți pe oameni în bogați și săraci 
după calitatea emoțiilor pe care le au în momentul acesta. În egală măsură, își vor 
alege partenerii de viață, vor arăta că fac sau nu parte dintr-o structură după cât de 
puternic se concentrează pe idealul ales sau pe un sistem de valori. Momentul zilei 
de 11 iulie are în subsidiar un îndemn neobișnuit. Deși schema principală se 
adresează cu precădere acestui sector dominat de îndoială, făcând cu precădere 
referire la multe semne de întrebare pe care le avem acum, mulți vor avea impresia 
în 11 iulie că se pregătesc pentru ceva. Relația aceasta este coordonată din punct de 
vedere astral de opoziția pe care Luna o împlinește cu Saturn la puțin timp după 
miezul nopții, dar în spațiul zilei de mâine. Toată această pregătire nu este altceva 
decât o traducere greșită a îndemnului spre responsabilitate concentrare și 
disciplină. Suntem îndemnați să ne gândim mai mult la ceea ce este obstacol, dar 
asta nu înseamnă că invitația la a ne opri reprezintă pregătirea în fața unui 
eveniment despre care acum nu știm nimic. Gândul acesta eronat stă, practic, la 
baza convingerii că dacă această oprire ne pregătește pentru un eveniment și 
presupunem că în viitor se va întâmpla ceva rău, că doar aceasta este conotația 
careului dintre Mercur și Axa Dragonului, ajungem imediat în punctul în care să 
credem că, de fapt, anticipăm un element negativ. În realitate, lucrurile acestea 
sunt separate și ele nu trebuie împreunate decât dacă vrem să ne facem rău singuri. 
Cine va separa lucrurile acestea, cine va face o distincție clară între senzația că 
suntem pregătiți pentru ceva și presupunerea negativă proiectată în viitor, va reuși 
să se detașeze de conotația caustică, ciudată și corozivă care vine din relația de 
careu a lui Mercur la Axa Dragonului. Nu vor mai avea îndoieli, ci senzații clare 
despre îndoieli mai vechi. Iată cât de simplu este, printr-o conștientizare, prin 
realizarea cu implicare și seriozitate a unui proces mintal, să ne desprindem de 
acest vehicul care se duce la vale către prăpastie. Asta înseamnă că în ziua de 11 
iulie fiecare va fi judecat după legea după care funcționează. 

Prin urmare, 11 iulie este o zi de mare încercare. Mulți vor trebui să fie 
foarte atenți cum și-au definit până acum autocontrolul, care sunt instrumentele de 
care se folosesc pentru a se controla, pentru a se menține pe o direcție precisă, 
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pentru a fi disciplinați și serioși în munca pe care o au de înfăptuit. Nimic din ceea 
ce ni se întâmplă astăzi nu trebuie să aibă o perspectivă după argumentul de acum, 
ci, poate, după argumente care au venit spre noi în săptămânile anterioare. Ceea ce 
se întâmplă acum se adresează doar prezentului și cine dorește să scoată aceste 
elemente din context, cine crede că duritatea și argumentele în favoarea depresiei 
sunt singurele realități în care trebuie să creadă se va înșela. Acesta va hrăni în 
această zi nesiguranța, iar proiectele de mare anvergură pe care le construiește cu 
forța, fără nicio bază ori pe structuri închipuite vor fi marcate pe viitor de 
indecențe. Evenimentele negative pe care le anticipăm în ziua de 11 iulie nu sunt 
reale. 

De asemenea, momentul de față, prin aceste argumente negative, aduce o 
relație ciudată cu patrimoniul personal punând în dificultate proiectele care se 
desfășoară de la începutul anului și care ar trebui în această a doua parte a anului 
să fie puternice și să ne aducă primele roade. De altfel, acest careu ciudat dintre 
Mercur și Axa Dragonului poate fi transformat într-un prilej de curățenie. Avem 
nevoie să facem curățenie în minte, în suflet, în casă, în relații, avem nevoie să 
căutăm curățenia acolo unde există în formă obiectivă, nu închipuită, pentru a ne 
desprinde de durere și a vedea că se poate trăi și altfel. Puterea acestei zile va fi 
hrănită de intensitatea discernământului personal, de calitatea a ceea ce am 
preferat până acum, de ceea ce am iubit cu inima curată, cu gândul curat, fără să 
conteze dacă e mult sau puțin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici prin iubire, nu 
prin judecată, nu prin critică și nu prin distrugere. Cine are îndoieli sau poate 
semne de întrebare față de faptul că iubirea vindecă ar putea încerca să facă un 
experiment punând în aplicare această recomandare. 

 
Duminică, 12 iulie 

Duminica 12- 7-2015  0:52    Luna(Tau) Opp [Sco] Saturn 

Duminica 12- 7-2015  3:17    Luna(Tau) --> Gemini 

Duminica 12- 7-2015 10:47    Luna(Gem) Squ (Vir) Juno 

Duminica 12- 7-2015 11:44    Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 

Duminica 12- 7-2015 20:19    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 
 

Apelul greșit la forță. Indiferență față de valorile celorlalți. Se pedepsește o 
greșeală săvârșită față de grup. Se evita un accident prin prudență, avertizare 
sau intuiție. Este sfidată o educație recentă și se face apel la reguli mai vechi. Se 
vorbește prea mult și se ocolește adevărata natură a problemei. 

 
Ultima zi a săptămânii este încărcată de răspunsuri. În noaptea de sâmbătă 

spre duminică lucrurile ar trebui să devină mai clare doar pentru că ne-am săturat 
de incertitudine ori pentru că vrem să mergem mai departe după cum am înțeles, 
conștientizat sau văzut că s-ar putea finaliza un demers foarte important. Dorind să 
schimbăm ordinea priorităților, succesiunea evenimentelor sau chiar importanța 
lor evităm un accident și nu vom mai fi atât de supărați pe faptul că am fost 
întârziați ori am gândit mai încet o problemă și am ajuns cu întârziere la destinație. 

Faptul că Luna trece în zodia Gemeni nu înseamnă că lucrurile se simplifică 
de la sine. Oamenii pun această condiție pentru a merge mai departe și cei care nu 
au mai făcut lucrul acesta de ceva vreme sau care nu l-au făcut niciodată, vor face o 
simplificare abuzivă. Nicovala care se construiește acum între Lună, Mercur, Junon 
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și Capul Dragonului arată că experiențele pe care le-am avut de-a lungul acestei 
săptămâni au făcut cu precădere trimitere la puterea personală, cea pe care încă nu 
o conștientizăm corect sau cea despre care nu ne-a spus nimeni cum poate fi pusă 
în aplicare. Deocamdată suntem în stadiul de proiect, de perspectivă sau de 
speranță. Presiunea pe care o îndoială o pune pe o colaborare, pe motiv că ea s-a 
desfășurat în aceeași manieră și în trecut și tot fără niciun rezultat, este de bun 
augur și aduce Capului Dragonului (obiectivului) o importanță majoră. Capul 
Dragonului din Balanță devine astfel un element mediator pentru opoziția Lunii cu 
Saturn, cea care întârzie, distrage atenția sau ne întoarce din drum. De aici 
înțelegem că lucrurile acestea pe care le revizuim sau la care nu ajungem imediat 
nu sunt cele mai importante însă nu ne spune nimeni lucrul acesta, nu ne ajută 
nimeni, nu pentru că nu se dorește acest lucru, ci pentru că fiecare este ocupat cu 
propriile drame. 

Un alt element important al acestei zile vine din faptul că unii oameni vor 
avea o mare problemă în a-și înțelege propriile dorințe. Asta înseamnă că în ultima 
zi a acestei săptămâni conștientizăm că de-a lungul acestui sector, de-a lungul 
acestei săptămâni, am avut de parcurs o agitație teribilă pe care nu am perceput-o 
la adevărata intensitate. Deci nici de această dată nu trebuie să considerăm că 
informațiile de acum sunt de bază pentru ceea ce va veni, ci doar pentru ceea ce 
reprezintă momentul prezent. În egală măsură, va fi nevoie și de o călătorie în timp, 
nu foarte departe, ci spre finalul lunii mai, pentru a ne aminti ce ni s-a întâmplat în 
acea perioadă, cum am gândit realitatea de atunci pentru a înțelege că dispunem de 
puterea necesară pentru a gândi și analiza realitatea prezenta. Fără acest reper 
mulți oameni se vor teme și frica lor se poate transforma în eveniment chiar din 
săptămânile următoare. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni reprezintă pantoful 
Cenușăresei, elementul care a lipsit din toată această schemă pe care am parcurs-o 
de-a lungul celorlalte șase zile și care aparent nu a avut soluție. În momentul 
acesta, când Luna este prietenă cu Axa Dragonului, dar nu poate media tendința 
Nodurilor, se întâmplă ceva miraculos. Am văzut că de-a lungul celorlalte zile am 
avut de parcurs mai multe opoziții care nu au putut fi mediate de planetele care se 
aflau în relații pozitive cu acestea. De această dată însă Luna nu poate media 
tendința Nodurilor, însă Capul Dragonului poate media, în limita toleranței, 
opoziția Lunii cu Saturn. Aceasta reprezintă cheia, elementul major care ni se 
dezvăluie și care se referă la un context mai mare, nu cel indicat de opoziția Lunii 
cea grăbită cu Saturn cel lent. Cu alte cuvinte, nu este important că găsim o soluție 
pentru ceea ce ni se întâmpla acum deoarece nu o vom putea reproduce pe aceasta 
în viitor, ci este important că ni se dezvăluie, că ni se deschid cerurile, că putem 
folosi un proces de înțelegere și de conștientizare, că există un rost major pentru 
care se întâmplă toate lucrurile acestea. Nu avem nevoie să ni se spună lucrul 
acesta în fiecare zi, ci doar din când în când, iar 12 iulie este o zi în care se întâmplă 
lucrul acesta. Practic, acesta este elementul cel mai important cu care ne vom 
întâlni pe finalul săptămânii, restul fiind niște reziduuri sau confirmări negative ale 
unor evenimente marcate de drame afective, respingere, informații incomplete sau 
minciuni pe care le descoperim, în etape, de luni încoace. 

O altă problemă care trebuie consemnată și care se desprinde din ecuația 
astrală aferentă acestei zile, dar bazată pe sugestii ale zilei anterioare, este cea 
legată de putere. Dacă ne bazăm prea mult pe corelații negative, dacă ne fixăm 
atenția doar pe informații ce vin din această zonă puterea personală se va 
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transforma într-un instrument care va susține dezamăgirea sau dramele afective. 
Desigur, intensitatea acestora diferă de la o persoană la alta nu doar în funcție de 
vârstă și de educație, ci și în funcție de ceea ce au realizat de-a lungul acestei 
săptămâni. Deci puterea așa cum o gândim și o simțim de-a lungul acestei 
săptămâni are inclusă în structura sa și realizări comportate de-a lungul acestei 
săptămâni. Cine pierde din vedere acest lucru își anulează realizările pe care le 
obținem în prezent, desigur cu foarte mare efort. Apoi dacă va persista în această 
atitudine Mercur din Rac îi va aduce din trecut argumente negative pentru a-și 
anula calitățile și a se convinge pe sine să creadă într-un destin fatalist, în lucruri pe 
care nu le mai poate schimba și pe care, pe zi ce trece, le va vedea din ce în ce mai 
negre. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa să facem o 
distincție clară între evenimentele care ajung la finalitate singure și cele care au 
nevoie de un strop de atenție. Cele vechi, exceptând episoadele consumate pe 
finalul lunii mai, își vor purta singure de grijă, celelalte au nevoie de metoda 
folosită la sfârșitul lunii. Nici în această zi nu este util să proiectăm în viitor ceea ce 
gândim și simțim acum. De altfel nici nu avem nevoie. Avem în prezent tot ceea ce 
ne trebuie și nu ne folosește să ne gândim la viitor atât timp cât nu împlinim 
solicitările prezente. 
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13 - 19 iulie 2015 este săptămâna valorilor perene cercetate, elogiate și 
acuzate pe cât de importante sunt. Acest interval are o foarte mare importanță și, în 
egală măsură, o foarte mare greutate asupra dimensiunii individuale, producând 
urmări sociale majore prin reacții inopinate, prin dezvăluiri sau prin drepturile pe 
care considerăm că trebuie să ni le oferim acum. Intervalul acesta este de o mare 
duritate, de o contracție teribilă și, de asemenea, de o mare agresivitate aducând 
atât justificări ale violențelor pe care le-am cunoscut în ultimele două luni, dar și o 
împlinire a acestor demersuri cărora nimeni până acum nu le-a putut controla 
desfășurarea sau coordona direcțiile. Uranus devine un element foarte important 
atât în prima zi, dar și în ultima, reușind să îmbrățișeze intervalul la care ne referim 
cu două careuri, unul cu Soarele și altul cu Mercur. Dar nu acesta este singurul 
indiciu care face trimitere la această conotație personală, care mai este și tragică pe 
deasupra. Și Venus va avea un careu de împlinit cu Saturn, iar Marte se va afla 
miercuri, 15 iulie, într-o opoziție perfectă cu Pluton retrograd din Capricorn. Pentru 
că multe din aceste direcții pornesc din zodia Rac, acolo unde vom avea la un 
moment dat chiar o conjuncție a trei planete ce primesc opoziții din partea lui 
Pluton din Capricorn, elementele tradiționale, valorile perene, ceea ce definește 
statutul, importanța sau, într-un cuvânt, rădăcinile individului îndeamnă spre 
investigare, cosmetizare, ridicare la rang de regulă socială sau prezentarea acestora 
ca atribute esențiale, chiar dacă oamenii nu sunt încă pregătiți să lucreze în felul 
acesta. 

Cei care au mai lucrat cu lucrurile acestea vor vedea că în săptămâna aceasta 
se împlinește o mare vindecare, ca urmare a deschiderii sufletului și înfruntării 
demonului cel mai agresiv pe care l-au ascuns până acum de teama consecințelor, 
îngroziți fiind de ceea ce ar putea să facă dacă l-am lăsa liber. Pentru individ, 
faptele acestea vor fi distructive însă ceea ce se distruge nu înseamnă și pierdere, ci 
desprindere de o structură care părea solidă doar pentru că avea un statut compact. 
Scăpăm de un rău care era bine argumentat, solid, neserios prin intrigile pe care le 
alimenta departe de privirile celor implicați și foarte agresiv prin faptul că a opus 
de la începutul anului și până acum o rezistență teribilă oricărui factor de 
transformare. Cu alte cuvinte, momentul acestei săptămâni este unul de o duritate 
aparte prin care vom fi tentați să inversăm valorile nu pentru că există o presiune 
socială, ci pentru că pe această presiune alegem să ne comportăm ca niște copii 
răsfățați care își permit să facă orice chiar dacă nu este cazul. În această săptămână 
se va pune în practică proverbul: "Fiecare pasăre pe limba ei piere!". Apoi, celor 
care sunt interesați de fenomenul social sau care, deși preocupați, nu au obținut 
până acum răspunsuri din analizele pe care le-au făcut, săptămâna 13 - 19 iulie 
2015 le oferă răspunsuri clare, dure, necosmetizate, încărcate de o mare 
agresivitate și abundență ca înțeles încât vor fi pur și simplu speriați de 
consecințele unor demersuri pe care până acum le vedeau diluate. Lumea se 
schimbă și nu de acum, însă în această săptămână vedem care sunt faliile acestei 
societăți care se vor desprinde de întreg, putem conștientiza dacă avem inteligența 
sau cunoștințele necesare pentru a reuși într-un demers îndrăzneț, încotro se 
îndreaptă aceste fragmente și dacă există vreo șansă ca, pe viitor, acestea să se 
unească ori să se reunească într-o structură mai mare. Suntem în continuare în 
etapa în care centrele de putere se configurează și această săptămână ar putea să ne 
ofere cele mai clare indicii de la începutul anului și până acum referitoare la 
evenimentele de culisă sau intențiile pe care marile puteri ar putea să le aibă în 
stăpânirea sau reîmpărțirea lumii. Este însă mai puțin important pentru noi 
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această dimensiune socială, cât de importantă este dimensiunea personală. 
Dezvoltarea personală, cea care este prioritară în analizele pe care le facem acum, 
pornește de la o durere, urmărește firul și expresivitatea acesteia și ajunge la finalul 
săptămânii către simplitate. Esența acestei săptămâni este aceea care ne învață că 
lucrurile complicate dor, iar cele simple sunt încărcate de o frumusețe aparte. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a renunța la mofturi, 
la pretenții, la idei preconcepute sau la promisiuni de răzbunare. Nu este momentul 
să punem în aplicare aceste gânduri în cazul în care nu le putem scoate din minte. 
Cine va sfida această recomandare astrală va simți pe propria piele cât de dur poate 
fi un mecanism negativ. Cine știe, poate unii oameni chiar au nevoie de astfel de 
dovezi. Planurile de răzbunare puse în aplicare acum, vorbele aruncate precum 
cuțitele distrug o armonie pe care individul, cel mai puțin până la finalul anului în 
curs, nu o va mai putea reface. Vom avea ocazia în această săptămână să vedem 
cum poate învinge binele interior. În felul acesta, am putea fi impresionați de acest 
mecanism încât să raportăm la el toate demersurile viitoare. 

 
Luni, 13 iulie 

Luni 13- 7-2015  5:52     Sun (Can) Squ (Ari) Uranus 

Luni 13- 7-2015 15:52    Luna(Gem) Sex (Ari) Uranus 

Luni 13- 7-2015 17:36    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 

Luni 13- 7-2015 22:12 Mercury (Can) Tri [Pis] Neptune 

Luni 13- 7-2015 22:21    Luna(Gem) Sex (Leo) Jupiter 
 

Acceptarea unor condiții periculoase. Se impun divergențe de opinie. 
Nevoia de independență este interpretată greșit. Oamenii sunt mulțumiți cu ceea 
ce primesc dacă le este explicat conținutul. Cei puternici visează la a face 
modificări în mediul de apartenență. Cei slabi urmăresc să facă schimbări prin 
distrugere. Nu se ține cont de durere. Nu este luat în seamă săracul. 

 
Chiar din prima zi a acestei săptămâni înțelegem cât de importantă este 

transformarea și care sunt instrumentele pe care trebuie să le folosim pentru a ieși 
dintr-o mare încurcătură. În primul rând, careul dintre Soare și Uranus ne arată că 
a sosit momentul să acceptăm niște condiții periculoase. Aceste condiții ar putea să 
nu existe în realitate, ci doar în mintea individului care privește foarte departe în 
viitor și nu ia în calcul că, din momentul acesta și până când se va consuma 
evenimentul pe care-l anticipează, s-ar putea produce suficient de multe 
transformări încât norocul să pară mult mai accesibil și pericolul mult mai mic. 

În primul rând, ecuația astrală aferentă zilei de 13 iulie aduce două 
contradicții. Prima, susținută astral de careul dintre Soare și Uranus, arată că 
strategiile, atât cele personale cât și cele colective, trec printr-o criză. A doua, cea 
susținută astral de trigonul dintre Mercur și Neptun, ne atrage atenția asupra 
sentimentelor pe care ni le-am reprimat în ultima săptămână sau pe care nu le-am 
băgat în seamă. Din combinația celor două înțelegem că avem de explorat o 
slăbiciune, nu pentru a o accentua, ci pentru a o transforma într-o putere, într-o 
forță a grupului sau într-o virtute. 

Aceste două direcții au pe fundal tranzitului Lunii prin zodia Gemeni, 
împlinirea a două sextile, unul cu Uranus, altul cu Jupiter, dar și a unui careu cu 
asteroidul Chiron pe care Luna însăși le regizează. Constatăm, astfel, că pe cer se 
împlinesc, prin intermediul Lunii, două configurații: triunghiul minor format de 
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Uranus, Luna și Jupiter, nicovala formată de Chiron, Uranus, Lună și Soare. Dacă 
direcțiile ce transpar din careul Soarelui cu Uranus aduc nesiguranța în punctul în 
care să explodeze, fără a se transpune într-un eveniment social, fără a vedea 
suferința grupului, fără a constata o distrugere sau fără a ne desprinde de ceea ce 
strigă acum mai tare, relația pozitivă dintre Mercur și Neptun se va folosi din plin 
de cele două configurații la care participă Luna. Pe de o parte, Luna din Gemeni 
vine cu o soluție pentru o problemă personală ce detensionează un eveniment  
public, apoi, tot ea creează premisele unei vindecări prin înțelegerea suferinței, dar 
și prin accentuarea nesiguranței. Toată această presiune, atât cea care vine prin 
durere, cât și cea care vine din împlinire, ridică nivelul de vibrație și îl ajută pe om 
să vadă mult mai clar, să înțeleagă mult mai ușor deci îi extinde orizontul de 
percepție și de cunoaștere. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-
un proces de cercetare spirituală, vor putea să privească foarte departe, își vor 
aduna gândurile, vor simți că rezonează foarte ușor cu oamenii care trec prin 
situații similare și se vor simți asemenea lor atât prin bucurii, cât și prin necazuri. 
Această diversitate a zilei de 13 iulie constituie un start interesant în a simplifica 
raporturile sociale pentru ca valorile perene să se poată ridica la un nivel superior. 
Dacă totuși nu au elogiat valorile perene, nu și-au consumat timpul studiind, 
cercetând, lucrând pentru dezvoltare personală, schema aceasta a zilei de 13 iulie se 
va transforma într-un imens balon de săpun. Chiar și acesta, prin diversitatea pe 
care o conține, duce acum suficient de multe bucurii încât să avem clar impresia că 
rezolvăm o problemă de atribuire. Nu ne referim aici doar la rediscutarea unui 
drept, la analizarea situațiilor mai vechi când la adresa unui individ s-au făcut 
nedreptăți, cu scopul de a le repara acum. Ceea ce este reprezentativ pentru această 
zi vine chiar din această conștientizare, din această observație prin care oamenii 
vor constata că, în realitate, au probleme mai mici decât am anticipat pentru 
perioada aceasta. Tocmai de aceea ar trebui să țină cont că liniștea momentului sau 
limitarea problemelor nu este o risipă a universului, ci o formă de recompensă. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce în fața unei probleme de 
orientare. Cei care au mintea puternică, care au reușit până acum să dovedească 
suficient de multă măiestrie în a gestiona un conflict sau a rezolva probleme sociale 
importante vor fi recompensați prin atenția pe care ceilalți o vor îndrepta asupra 
lor. Cei puternici vor putea, în egală măsură, să facă și schimbări prin distrugere și 
dacă au în jur oameni pe care i-au criticat până acum în dorința de a-i ajuta să se 
transforme sau de a le schimba traseul fără sorți de izbândă acum vor putea să facă 
lucrul acesta cu o ușurință foarte mare. Există însă și reversul medaliei ca duritatea 
aceasta pe care o arată celorlalți să se întoarcă înapoi printr-un concurs de 
împrejurări, printr-un cumul de factori, nu neapărat din partea unei singure 
persoane. Aceștia vor trebui să accepte condiții periculoase, să facă un efort 
suplimentar sau să se lase mințiți. Nu va exista în prima zi a acestei săptămâni o 
durere mai mare pentru oamenii puternici decât să se vadă mințiți și să nu poată 
face nimic. 

Pentru că în această prima zi a săptămânii se face o combinație interesantă 
între un unghi negativ, cel dintre Soare și Uranus, și unul pozitiv, cel dintre Mercur 
și Neptun, se poate vorbi acum și despre mister. Accentul se va putea pune pe acest 
mister cu atât mai mult cu cât extinderea sa ar putea să le lase impresia oamenilor 
că dacă nu este dezlegat va provoca mari distrugeri. Soarele din Rac face trimitere 
la tradiție, la instituția familiei sau la ceea ce este foarte cunoscut, accesibil, la ceea 
ce face parte din zona intimă, iar Uranus din Berbec aduce acum conotații 
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periculoase dorinței de independență sau de pionierat. Nu este cazul să credem că 
din combinația acestora ni se cere să facem o performanță în familie. Nu avem de 
ce să demonstrăm față de cineva din preajmă cât de inteligenți suntem pentru că 
între membrii unei comunități, între membrii familiei schimbul se realizează la un 
alt nivel și în mare parte este unul afectiv. Acolo unde există o astfel de competiție, 
emoțiile sunt deficitare, deci avem un sector care are nevoie să fie umplut cu iubire. 
Iubirea se umple astăzi prin trigonul dintre Mercur și Neptun, adică prin inspirație, 
prin flexibilitate sau prin creșterea binelui pe care l-am mai întâlnit și altădată, dar 
nu l-am văzut așa cum era. Călătorind în trecut cu mintea vom descoperi momente 
în care ni s-a oferit ocazia să vedem că iubirea este prioritară și că distrugerea a 
venit numai acolo unde nu a existat înțelegere, acceptare, dăruire, deci iubire. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita de iubire. Cele mai 
mari probleme apar acolo unde refuzăm iubirea sau unde nu trăim intens. Iubirea 
ne poate astăzi vindeca sau ne poate arăta că avem în jurul nostru tot ceea ce ne 
trebuie și nu trebuie să abandonăm și nici să distrugem edificiul pe care-l avem în 
jur pe baza unor argumente exclusiv raționale. Astăzi cine simte îi va fi suficient. 

 
Marți, 14 iulie 

Marti 14- 7-2015  0:41    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Marti 14- 7-2015  5:52     Sun (Can) Tri [Pis] Chiron 

Marti 14- 7-2015  6:33    Luna(Gem) Sex (Leo) Venus 

Marti 14- 7-2015  9:16    Luna(Gem) --> Cancer 

Marti 14- 7-2015 10:00   Venus (Leo) Squ [Sco] Saturn 

Marti 14- 7-2015 17:46    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Marti 14- 7-2015 18:36    Luna(Can) Sex (Vir) Juno 
 

Lipsa instrumentelor de comunicare pune în dificultate relația dintre 
generații. Cel care a greșit este greu iertat. Putere individului este măsurată prin 
aprecierile celor. Există o nemulțumire care nu poate fi formulată prin ceea ce 
trăim acum. Tristețea este văzută de ceilalți ca un moft. Soluțiile de vindecare pot 
fi puse în aplicare cu mai multă eficiență. Se ridică o problema și va fi luată în 
seamă abia la finalul anului. Pentru individ cercetările sunt sterile, dar pentru 
grupul de apartenență ele sunt fructuoase. 

 
Dorința de putere lasă întotdeauna urme adânci și dureroase pe structurile 

sufletului, dar și în zonele sociale acolo unde individul alege să activeze mai mult. 
Este, așadar, și cazul zilei de 14 iulie când, prin relația proastă dintre Venus și 
Saturn retrograd de pe două semne de putere, oamenii vor avea tendința să-și 
exagereze atribuțiile și să nu țină cont de părerile celorlalți și nici măcar de 
suferințele pe care le provoacă în jur. Vor spune că nu au instrumentele de 
comunicare adecvate, că nici nu le sunt necesare, că nimeni nu trebuie să le ceară 
lor să vorbească într-un anumit fel, să se comporte într-un anumit fel de vreme ce 
calitatea lor stă în altceva. 

De partea cealaltă, la fel ca și în prima zi a acestei săptămâni acest aspect 
negativ este contrabalansat de un aspect pozitiv - trigonul perfect dintre Soare și 
Chiron. Practic, întâlnirea aceasta cu abuzul de putere sau cu gelozia, invidia, 
răutatea pe care o simte un om atunci când este chinuit de ceea ce nu își poate oferi 
lui însuși, devine o dovadă de progres, de oportunitate în a vedea clar ce ni se 
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întâmplă, cât de periculos este să ne lăsăm în voia acestor ciudățenii și să le 
alimentăm ca și cum noi le-am creat, nu le-am preluat din jur. 

Pe fundal, Luna, cât timp va tranzita ultimul sector al zodiei Gemeni, va avea 
de împlinit un unghi negativ cu Luna neagră și unul pozitiv cu Venus, apoi, intrând 
pe zodia Rac, va avea de împlinit un unghi negativ cu Axa Dragonului și unul 
pozitiv cu Junon. Va fi, așadar, vizibil același tandem între pozitiv și negativ, același 
joc al puterii între consumul inutil la care ne-a predispus tranzitul Lunii prin zodia 
Gemeni și invitația la a înțelege esența faptelor, esența perioadei sau esența 
prieteniilor, atât timp cât Luna va trece pe primul segment al zodiei Rac. 

Combinația aceasta dintre bine și rău nu trebuie să ne complice relațiile, nu 
trebuie să ne încarce sufletul și nici să ne pună în fața unor tristeți doar pentru că 
soluțiile de vindecare nu par accesibile oricui. Cel puțin de dimineață, când se va 
consuma trigonul perfect dintre Soare și Chiron, vom crede că există o soluție 
pozitivă, poate chiar o vindecare miraculoasă și la care am putea să ajungem doar 
dacă suntem consecvenți. Trecând pe zodia Rac, Luna va intra în fereastra careului 
la Axa Dragonului și cu toții vom resimți o întârziere în aceste direcții pozitive pe 
care le simțim de dimineață ca și cum vedem binele, credem în existența lui, 
credem în existența grațierii divine și a compasiunii însă în egală măsură credem că 
nu ne este dat să ajungem la ele acum. Acesta este un gând fals pentru că doar 
problema pusă în discuție este amânată până la finalul anului, nu și ceea ce 
merităm să primim în acest moment. Omul care va reuși să facă această separare a 
ideilor, persoana care va conștientiza că nu este prioritar cum să explorăm tristețea, 
ci să vedem ființele jucăușe și fericite care se află în jurul ei, va lăsa o urmă bună pe 
care toți cei care o vor parcurge o vor vedea ca pe o dovadă de înțelepciune sau de 
progres. 

Prin urmare, 14 iulie este o zi de mare deschidere. Se menține în 
continuare această componentă a misterului și în ea ne vom oglindi pentru a vedea 
cât de frumos este acest balans între libertatea pe care ne-o acordăm și 
magnetismul pe care îl exercită o problemă nerezolvată asupra conștiinței 
neevoluată încă. Se poate vorbi în 14 iulie și despre îndurare sau de finalul îndurării 
prin atingerea unui moment de vindecare. Este adevărat, momentul acesta de 
vindecare nu durează însă nici nu este important. Dacă l-am atins înseamnă că am 
îndeplinit toate condițiile pentru ca boala să nu se mai instaleze. 

La polul celălalt găsim orgoliile pe care un individ neevoluat se simte obligat 
să le alimenteze, să le hrănească pentru că doar prin intermediul lor și-a construit o 
identitate. Fără orgoliu se simte dezvelit de putere sau aruncat în groapa de gunoi a 
istoriei. Momentul de față, pentru această categorie de oameni, susține ideea că 
cercetările sunt sterile pentru individ însă foarte importante pentru grup. Având 
atenția fixată pe orgoliu se va simți motivat să demonstreze, să se ridice deasupra 
condiției pe care și-o atribuie pentru a convinge grupul să-i ofer acestuia poziția de 
lider. Poziția de lider obținută în 14 iulie este cota cea mai înaltă la care se poate 
exprima un orgoliu inferior. 

Dacă luăm în calcul și faptul că Saturn se află acum în mers retrograd prin 
zodia Scorpion atunci 14 iulie le va aduce oamenilor probleme din cauza banilor 
susținute de o putere folosită în mod abuziv sau pe baza unor scheme mai vechi, de 
asemenea abuziv. Pentru că lucrul acesta se produce în săptămâna în care ar trebui 
ca valorile perene să fie cercetate, elogiate, nu acuzate pe cât de importante sunt, 
înțelegem că orice decizie adoptată în momentul de față lezează integritatea unui 
grup și îi recomandă acestuia, evident cu “căldură”, să meargă spre dezbinare. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne încrede în puterea 
binelui. Binele și orgoliul sunt acum forțe incompatibile și avem nevoie să ne 
decidem în mod categoric pe ce traseu mergem. Dacă alegem binele, ajungem la 
vindecare. Dacă alegem orgoliu ajungem la recompensă. În final, fiecare va duce pe 
umeri ceea ce a căutat și cerut cu insistență de la viață. 

 
Miercuri, 15 iulie 

Miercuri 15- 7-2015  2:49    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 

Miercuri 15- 7-2015  8:14    Luna(Can) Con (Can) Mercury 

Miercuri 15- 7-2015 10:53    Luna(Can) Con (Can) Mars 

Miercuri 15- 7-2015 11:13    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 

Miercuri 15- 7-2015 17:12    Mars (Can) Opp [Cap] Pluto 
Miercuri 15- 7-2015 23:10    Luna(Can) Squ (Ari) Uranus 

 

Drama trecutului chinuit. Din cauza durerii oameni pierd din vedere 
sentimente importante. Apar rupturi marcante în grupul de apartenență. Oameni 
sunt centrați pe rău. Ceea ce până acum a fost considerat o slăbiciune este privit 
ca o calitate. Senzația că se pierde controlul din orice situație. Lucrurile mici par 
să dețină controlul asupra mecanismelor mari. Inversarea valorilor tentează. 
Este judecat individul după reguli pe care nu le cunoaște. Agresivitate. Violență 
nejustificată. Aversiune față de ceea ce nu a fost explicat, demonstrat ori depășit. 
Lumea se răstoarnă. 

 
Momentul în care Marte se află în opoziție cu Pluton aduce valorile 

personale, dar și cele tradiționale pe care le iubim foarte mult într-un moment de 
criză. Abia în momentul acesta ne dăm seama că ultima lună a însemnat de fapt un 
crescendo interesant pentru soluțiile care apar în momentul de față. Practic, 
momentul acesta aduce o explozie de durere, de nemulțumire sau de revoltă ce se 
poate transforma în gesturi de o mare violență, atât verbală cât și fizică. Totul se 
bazează acum pe senzația că se pierde controlul asupra unei situații, și nimeni nu 
dorește să-și amintească dacă a ajuns acolo pe căi curate sau pe căi mai puțin 
curate. Fiecare va considera că istoricul acțiunilor este mult mai important decât 
nevoile pe care le invocă partea cealaltă. 

Nu doresc să mă refer în această prezentarea la fenomenul social, pentru că 
de lucrurile acestea se ocupă altcineva sau fiecare poate să vadă, dacă se informează 
așa cum trebuie, care este esența evenimentelor sociale sau geopolitice pe care le 
trăim. Dezvoltarea personală, este prioritatea prezentării de față, arată că individul 
este judecat după reguli pe care nu le cunoaște încă. Aceasta este deviza generală și 
doar pe baza acesteia vor fi generate conflicte sociale sau vor fi promise sancțiuni 
drastice într-un ton dulce, poate chiar agreabil. Violența pare acum nejustificată și 
tocmai pentru că nu înțelegem clar ce ni se întâmplă, iar ceea ce înțelegem nu are 
soluție ori se schimbă prea repede arată că lumea se răstoarnă. 

Totuși, ziua de 15 iulie nu este dominată doar de opoziția lui Marte cu Pluton. 
Pe zodia Rac avem trei planete în conjuncție, Mercur, Marte și Lună și toate trei 
trimit opoziții către Pluton din Capricorn. Toate aceste trei categorii au în comun 
un rău, toate aceste trei direcții sunt blocate de același obstacol. În primul rând, 
avem o problema de tradiție care nu este respectată, apoi o problemă de 
patrimoniu care este răscolită și, în final, o problemă de atitudine care este 
ignorată. Iată esența tabloului la care se referă ecuația astrală zilei de 15 iulie! 
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Dar noi, pentru că studiem astrologia, suntem obișnuiți să nu dramatizăm în 
fața unor evenimente atât de grave. Avem puterea, prin analizele pe care le facem, 
să ne îndreptăm atenția către un element benefic sau să analizăm la rece 
evenimentele negative, încât, prin discernământ, prin spiritul analitic, prin studiu, 
să diminuăm puterea răului și să-l transformăm pe acesta în cunoaștere. Cu alte 
cuvinte, nu este atât de important ceea ce se va consuma acum, cât de important 
este să înțelegem care au fost alegerile și faptele care ne-au dus în punctul acesta. 
Ne vom simți bine dacă vom afla care este gradul de suferință a celor implicați și 
cât de vinovați au fost, însă mult mai important este să înțelegem mecanismul care 
a generat efectele de acum.  

Opoziția lui Marte cu Pluton este un aspect deosebit de agresiv și, pentru că 
implică și planeta Uranus, construind un careu în T pe semne cardinale, se va vorbi 
acum despre o revoluție însă ea nu se va concretiza. Cel mult vom vedea fețe 
nemulțumite, vom auzi voci în depărtare și toate acestea vor avea un element 
comun. Nedreptatea trecutului abordată în crescendo are acum o explicație și 
aceasta va fi zona în care se vor întâlni toate nemulțumirile celor care nu s-au văzut 
niciodată pe sine în această ipostază. Viața va fi acum cântărită după durerea pe 
care o simțim și s-ar putea ca această percepție să ne ducă în punctul în care să 
facem alte greșeli, poate chiar alte abuzuri sau să credem că furia, revolta, 
nemulțumirea sau lipsurile constituie elementele care ne definesc. Vom vedea, 
poate chiar până la finalul acestei săptămâni, că adevărul este altul. 

Prin urmare, mijlocul lunii iulie ne aduce în fața unei explozii de 
nemulțumire care poate inspira frică până și spectatorilor, celor care aud despre 
conflictul în cauză sau care, din depărtare, devin martori ai acestui teatru social. 
Astăzi întreaga ecuație astrală arată că oamenii sunt judecați după reguli pe care nu 
le cunosc și că bagajul dureros al momentului le vorbește de fapt despre o karma 
personală, cea care până acum a fost ignorată sau despre care nu a crezut nimeni că 
se poate consuma într-un chip atât de violent și de dur. 

Anumite evenimente programate a se consuma acum ar putea să ni se pară 
mult mai dure decât le-am gândit altădată. Poate, în realitate, nu sunt mai dure 
însă așa ni se vor părea acum pentru că există o mare presiune pe acest simț al 
proprietății, al valorilor personale, al tradiției sau al bunurilor pe care ni le dorim. 

Dar, așa cum se întâmplă de fiecare dată când se accentuează o trăsătură 
negativă, contextul astral de acum arată că lumea se răstoarnă doar pentru unii, nu 
pentru toți, iar cei care sunt bine orientați, care și-au cultivat valorile personale 
prin iubire și respect nu se simt deposedați, nu se simt agresați, ci, dimpotrivă, 
îndemnați să privească cu mai multă atenție suferințele celorlalți pentru că, cine 
știe, poate, în mulțimea care striga de durere, văd și vreo doi  trei prieteni pe care 
să-i salveze. Este adevărat, mulți vor avea impresia că durerile de acum sunt atât de 
reale încât nu mai văd lumina de la capătul tunelului, nu mai cred în schimbare 
pozitivă, ci doar în demoni, ființe care fac rău sau în distrugeri ce nu mai pot fi 
oprite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede în rău. Dacă alegem 
astăzi să credem în rău vom distruge planta firavă a binelui care a ales să se nască 
în ochiul furtunii. Destinul, uneori, are scheme ciudate de acțiune sau mijloace ce 
ni se par ciudate pentru că ne duc spre transformare, ne mobilizează și ne dezvoltă 
puteri pe care le-am negat mult timp deoarece nu ne-am putut imagina cum ar 
arăta în acțiune, ci doar le-am cunoscut teoretic. 
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Joi, 16 iulie 
Joi 16- 7-2015  0:51    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 

Joi 16- 7-2015  2:38 Mercury (Can) Opp [Cap] Pluto 

Joi 16- 7-2015  4:26     Sun (Can) Con (Can) Luna(New Moon) 

Joi 16- 7-2015  7:11 Mercury (Can) Con (Can) Mars 

Joi 16- 7-2015  8:53    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 

Joi 16- 7-2015 14:27    Luna(Can) Tri [Sco] Saturn 

Joi 16- 7-2015 17:17    Luna(Can) --> Leo 
 

Independența este privită ca o penitență. Visul se dovedește a fi prea 
îndrăzneț. Curajul de a o lua de la capăt. Este acuzat cel care nu se încadrează în 
reguli. Cineva mânuiește greșit arma dreptății. Se spun lucruri prea grave. 
Drama celui învins este făcută publică. Devine vizibilă tendința de a abuza de cel 
slab. 

 
Luna se va afla acum în conjuncție cu Soarele și va iniția un nou ciclu. Astăzi, 

Mercur va atinge opoziția cu Pluton însă problemele acestei zile nu sunt noi, ci doar 
expresia a ceea ce nu a fost cu putință să se consume în ziua anterioară. 
Independența va fi, așadar, privită ca o penitență pentru că ea luptă împotriva a 
ceea ce un grup și-a dorit pentru a supraviețui sau pentru a exista pentru o 
perioadă mare de timp. Apare deci o nouă problemă pe frontispiciul acestei 
săptămâni: fragmentarea. Este posibil ca, pentru a duce mai departe acest 
deziderat ciudat, să se spună lucruri foarte grave, să se exagereze o dramă 
personală, insistându-se asupra lipsurilor sau asupra unor simptome. 

Este adevărat, întâlnirea într-o conjuncție a planetelor Mercur și Marte 
aduce o mare putere de concentrare și o dorință puternică de a face impresie, de a 
capta atenția, de a șoca. Pentru că Pluton trimite opoziții către cele două planete, 
figura pe care o vom face acum poate să fie foarte rea, să distrugă, nu neapărat în 
spectrul vizibil, cât în culise, bunuri de care s-ar fi folosit întregul grup. Schema 
aceasta face însă trimitere la abuzuri care au fost făcute la adresa individului cu 
mult timp în urmă, chiar la începutul anului sau la anumite amenințări, pe care 
prin această acțiune dură sau egoistă se dorește stoparea lor. 

Dacă în primele trei zile ale săptămânii am avut anumite semne de întrebare 
față de sinceritatea celor din jur, față de instrumentele pe care le-au folosit ori nu 
ne-a fost clar dacă sunt oameni răi în esență sau pur și simplu răutăcioși 
conjunctural, acum avem ocazia să-i vedem implicându-se în fapte cu caracter 
negativ ce sunt reprezentative pentru modul de a gândi ori pentru ceea ce au simțit 
față de comunitate până acum. Asta înseamnă că drama celui învins va fi făcută 
publică, iar torționarul nici nu-și va da seama că, promovând aceste imagini 
sinistre, se prezintă pe sine așa cum a fost și până acum, dar nu l-a văzut nimeni. 

Pentru omul comun, 16 iulie este o zi complicată, marcată de dramă, centrată 
pe ideea de lipsuri pe care nu avem cum să ni le însușim. Ca o compensare, vom 
face o listă interesantă și ne propunem ca, pe viitor, să ni le însușim pe acestea 
pentru că, după cum vom crede în momentul de față, ne vor fi absolut necesare. 
Dar, la fel ca și în ziua anterioară, atunci când durerea este mai mare putem vedea 
cum prinde viață în ochiul furtunii planta firavă a iubirii necondiționate, a 
compasiunii sau a înțelegerii. Cei care sunt lucizi vor vedea că toleranța este 
unitatea de măsură a tuturor acțiunilor și cine o refuză face risipă de ajutor, acum 
pe seama celor din jur și, în viitor, ca o consecință a aceea ce au făcut acum, la 
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adresa lor înșiși. Deci, după cum ne sugerează Luna nouă din această zi, nu este 
cazul să cădem în capcana de a ne propune astăzi obiective inutile. Dacă ne lăsăm 
în voia intuiției vom observa că și ziua de 16 iulie este o zi emoțională, una care 
conține și câteva picături de revoltă, dar și o haină curată creând aspectul unui 
decor excentric. Nu este cazul să decupăm acest decor excentric după modelul din 
interior ori după liniile de contur și să considerăm că ne-am îmbrăcat la moda 
pentru că, altfel, vom cheltui mult mai mult pe viitor pentru a acoperi golurile pe 
care le-am creat acum dintr-o alegere proastă, aruncând fundalul, toleranța, 
deschiderea sau înțelegerea, adică elemente absolut esențiale pentru a ne pune în 
valoare ansamblul. 

Prin urmare, 16 iulie este o zi apăsătoare pentru cel care refuză să vadă 
adevărul, pentru omul care va dori să cântărească binele personal doar prin ceea ce 
primește, nu și prin ceea ce oferă. Astăzi vedem că mult mai important este să fim 
deschiși, generoși decât revoltați, chiar dacă adevărul va prefera acum argumentele 
dure sau mesajele clare care distrug convingerile celorlalți ori le arată că sunt 
vinovați de ceva. 

Cu toate că ecuația astrală a acestei zile este încărcată de un mare dramatism, 
duritatea momentului nu este mai importantă decât prin impactul reversului 
medaliei, adică prin toleranță și inima caldă, prin optimismul și încrederea în sine 
și în binele făcut cu sufletul deschis. Astăzi avem toate șansele să descoperim că în 
ochiul furtunii există o mare forță, una specifică, un element original pe care am 
putea să-l folosim pentru a deveni mai înțelepți și mai buni, nu neapărat victorioși. 
Victoria acestei zile va avea un efect coroziv asupra structurii psihice pentru că se 
bazează pe identificarea unui vinovat. Poate, în momentul de față, nu este de bun 
augur să stabilim cine este vinovat. Pentru că acum se împlinește și Luna nouă vom 
vedea că în următoarele patru săptămâni adevărul de azi, victoria pe care o 
savurăm în momentul acesta nu ne va folosi la nimic. 

Sunt multe lucruri rele ce urmează a se consuma în 16 iulie, iar asta pentru că 
atitudinea ar putea să strice totul, să ne îndemne să ajungem la o concluzie greșită 
și să ținem cu dinții de ea ca și cum este cea mai înțeleaptă decizie pe care am putea 
să o luăm. În 16 iulie ar putea să devină foarte vizibila tendința de a abuza de cel 
slab. Iată un alt motiv pentru care nu este indicat să dăm curs acestor impulsuri 
negative, pentru care nu ne este permis să facem rău în momentul de față, să fim 
tulburați de răul celuilalt și să credem că suntem ființe minunate, făpturi care și-au 
dedicat viața binelui. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a da astăzi o dovadă de 
bunătate. Una dintre cele mai minunate dovezi de bunătate oferită pe o 
conjunctură atât de agresivă este de a ierta răul pe care îl considerăm acum ca fiind 
cel mai dureros. 

 
Vineri, 17 iulie 

Vineri 17- 7-2015  1:53    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Viața unui om este judecată greșit. Puterile scad. Minunile se înfăptuiesc 
pentru cei pregătiți. Se anunță o revenire însă nu toți pot vedea acest lucru. 
Revenirea ia o nouă înfățișare prin muncă. Se confirmă un progres. 

 
Trecerea Lunii în zodia Leu ar trebui să ne aducă mai multă încredere în sine 

și să încălzească sentimentele suficient de mult încât să nu ne mai judecăm unii pe 
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alții și să privim în mod realist către problemele interioare, cele care au asupra 
vieții personale un efect caustic. Momentul zilei de 17 iulie, cu toate că aduce o 
mediere a tendinței Nodurilor de către Lună, ne arată că puterile sunt situate la 
cotele minime. Este adevărat, multe lucruri nu funcționează corect în această zi 
pentru că avem prea mari așteptări de la oameni sau de la conjuncturi sociale în 
care ne-am implicat. Unii vor considera că această săptămână trebuie să le ofere 
recompense majore și asta pentru că, în gândurile lor, sunt complet separați de 
ceea ce au avut de traversat în prima jumătate a anului. În primele șase luni ale lui 
2015 ne-am simțit judecați pe nedrept, acuzați de lucruri pe care nu le-am făcut ori 
suspectați că suntem potențialii infractori sau oameni care greșesc foarte ușor. 
Acum gândul se îndreaptă către această formă de recompensă și cel care o va primi 
va considera că a fost răsplătit pentru toată suferința primelor șase luni ale anului, 
că a progresat și, mai ales, că nu face parte din acea categorie socială care se află 
într-un accelerat proces de degradare. 

Faptul că, în acest context astral atât de agresiv și de dur, Luna mediază 
tendința Nodurilor, arată că acest impuls personal trebuie să fie luat în considerare, 
trebuie să-i acordăm acestuia importanța cuvenită pentru că de acolo, din interior, 
ne vin soluțiile cele mai bune și aceasta este cea mai clară dovadă de progres. 
Pentru că medierea tendinței Nodurilor de către Lună se produce ca un fel de oază, 
ca o insulă înconjurată de ape tulburi, momentul acesta s-ar putea să nu își poată 
duce la bun sfârșit scopul său. Gândim altfel, dorim să acționăm într-o altă direcție, 
credem că dacă suntem recompensați în felul acesta depășim un mare obstacol 
social însă, în realitate, lucrurile nu au suficient de mult timp pentru a se și 
stabiliza. Poate, după cum vom gândi, lucrurile, așa cum se consumă în perioada 
aceasta, sunt o dovadă de progres, dar, până la urmă, faptul că nu vom fi în stare să 
stabilizăm aceasta dovadă de progres printr-o faptă, arată și că momentul zilei de 
17 iulie, oricât de bun ar fi, nu poate transforma ideea sau intenția individului în 
realitate. Deci în 17 iulie vom avea mai multe satisfacții decât beneficii. 

Prin urmare, 17 iulie devine mai curând o zi de informare, de 
documentare, o zi în care facem o listă a ceea ce a trebuit să primim ca recompensă 
sau ca recunoaștere. Este posibil ca intervalul scurt pe care îl reprezintă această zi 
să nu ne ofere tot ceea ce avem nevoie pentru ca aceste observații să se transpună 
în realitate. Din această cauză vom avea impresia că viața este judecată greșit, că 
puterile scad, că nu suntem ajutați, ci doar informați și că progresul acesta pe care 
l-am căutat de mult timp nu ne folosește la nimic. Asta se întâmplă pentru că 
această informare are statut izolat și, în plus, se consumă într-o săptămână atât de 
dinamică, atât de agresivă încât oamenii vor avea impresia că o simplă informare 
este o veritabilă declarație de război. 

Schema zilei de 17 iulie vizează cu precădere revenirea la o formă de muncă 
pe motiv că aspirațiile pe care le-am alimentat până acum nu sunt realiste sau nu 
ne pot oferi stabilitatea socială în care au crezut. Dar această atitudine nu 
reprezintă soluția, ci o altă informație despre calitatea sufletului. Prin această 
decizie oamenii arată că minunile se înfăptuiesc doar pentru cei care sunt pregătiți 
să le primească. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca doar pe baza a 
ceea ce observăm și gândim în momentul de față. Medierea tendinței Nodurilor 
înseamnă cel puțin a face apel la o schemă mult mai mare, una care să depășească 
în importanță sau profunzime cadrul acestei luni și să meargă chiar până la 
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începutul anului în curs. Cine nu face o asemenea retrospectivă apelează la un 
adevăr subiectiv. 

 
Sâmbătă, 18 iulie 

Sambata 18- 7-2015  8:58    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 

Sambata 18- 7-2015 17:52    Luna(Leo) Con (Leo) Jupiter 

Sambata 18- 7-2015 22:25     Sun (Can) Sex (Vir) Lilith 
 

Certitudinile își fac cu greu loc. Viața este acum mai încărcată cu cât a fost 
mai mult atinsă de compromis în trecut. Se  cercetează puterea celui matur. 
Siguranța de sine este folosita ca o broșă. Lucrurile mici iau înfățișări majore. 
Norocul stă pavăză în calea durerii. Expresie "nimeni nu este perfect"  devine o 
scuză. Se caută un paravan pentru a ascundă un defect. Lumea se schimba din 
nou. Cei puternici  se înșală. 

 
Valorile personale găsesc în ziua de 18 iulie o mare încercare. Pe de o parte, 

Luna se va afla într-o conjuncție cu Jupiter și vom avea impresia că dreptatea 
personală este cea mai importantă doar pentru că argumentul personal este cel mai 
aproape de noi. De parte cealaltă, relația bună dintre Soare și Luna neagră 
accentuează triunghiul minor căruia Luna neagră îi este focar. De aici înțelegem că 
lucrurile mici, cele care sunt aproape de sufletul propriu devin foarte importante 
sau sunt văzute disproporționat. 

Valorile zilei de 18 iulie au însă o mare greutate și pentru că Venus se află 
acum pe ultimul grad al zodiei Leu și, pe acest fond, conjuncția Lunii cu Jupiter 
ridică un mare semn de întrebare față de realitatea durerilor ce sunt invocate acum. 
Schema aceasta disproporționată va face trimitere către umilințe mai vechi, către 
orgolii ce nu au fost încadrate corespunzător ori către a stabili care este drumul 
greșit pentru ceilalți și cum să le dăm acestora mai multă importanță, oferindu-le 
sfaturi chiar dacă nu le cer sau făcându-le recomandări chiar dacă nu le sunt utile. 

Există însă și un mare beneficiu al zilei de 18 iulie și acesta vine din faptul că 
Luna va trece prin fereastra trigonului pe care Jupiter și Uranus îl au în continuare 
activ. Cu alte cuvinte, se va vorbi acum despre energie, despre putere sau despre 
rezolvarea problemelor relaționale prin impulsuri sau prin acceptarea unor mari 
provocări. Desigur, asta nu înseamnă că vom fi în afara oricăror responsabilități, nu 
înseamnă că dacă vom greși impunându-ne punctul de vedere vom fi exonerați de 
orice obligație. Expresia "nimeni nu este perfect" poate deveni acum o scuză 
teribilă, însă nu trebuie în mod obligatoriu să fie și crezută. Prin relația bună pe 
care Soarele o realizează cu Luna neagră în contextul acesta agresiv în care atât 
intelectul cât și dorința sunt zdruncinate de noile repere ale lumii și civilizației, 
oamenii vor avea din nou impresia că lumea se schimbă. De această dată oamenii 
care nu sunt atât de importanți, ființele mărunte, cele care până acum și-au 
îndreptat atenția doar către a-și trăi viața în simplitate și a nu se preocupa de 
lucruri prea mari pentru că își cunosc limitele, devin cei care emit păreri solide, 
care, pentru o scurtă perioadă de timp, primesc statutul de formatori de idei. Ei nu 
se gândesc nici măcar o clipă că au acum o importanță atât de mare. Vor vedea însă 
că până la finalul anului ideile lor vor fi regăsite peste tot în jur sau părerile pe care 
le au acum se transformă în timp în repere foarte importante pentru oamenii care 
au nevoie de susținere exterioară pentru a nu rătăci. 
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Prin urmare, 18 iulie este o zi în care schemele personale devin foarte 
importante dacă valoarea pe care am avut-o a fost foarte apropiată de profunzimea 
sufletească, de lumina sufletului, de gândirea profundă, de acea simplitate care 
prinde bine oricui. Încercările acestei zile sunt însă mai puțin agresive decât cele 
din zilele anterioare însă rezultatele pozitive, pentru cei care respectă oamenii sau îi 
iubesc, vor fi mult mai mari și de durată. 

Unul din cele mai importante elemente ale acestei zile ne arată că putem 
învăța din defecte, putem să facem apel la liniște, la înțelegere sau la anumite 
conflicte, dar nu ca o scuză, ci ca un factor care întărește puterea și verticalitatea. 
Oamenii care caută tot felul de scuze pentru a-și ascunde imoralitatea sau 
promiscuitatea transformă ziua de 18 iulie într-o expresie a propriei dureri și 
evenimentele sociale vor fi într-o consonanță perfectă cu această tulburare 
interioară. 

Poate ar trebui ca momentul de față să nu-l folosim pentru a hrăni energiile 
negative ori pentru a crede mai mult în durere decât în vindecare. În general, este 
bine și chiar indicat să privim problema în față pentru a înțelege mesajul ei. De 
această dată, pentru că Luna neagră are o intervenție caustică, lingușitoare sau 
perversă asupra energiei de bază, asupra personalității, asupra firii individului, cea 
pe care se sprijină cel mai mult acum, este indicat să întoarcem spatele acestei 
probleme, adică să adoptăm o atitudine categorică față de ceea ce ne provoacă 
suferință pentru a face loc binelui. Tocmai de aceea, noi, pentru că studiem 
astrologia, știind că pe aceste conjuncturi lucrurile mici devin obstacole majore, 
valorile pe care le promovează sunt exagerate și nu ar fi nicio problemă dacă 
trăsăturile benefice s-ar găsi în interiorul acestor probleme în număr mai mare. 
Prezența Lunii negre în această ecuație astrală arată că, de fapt, se caută un 
paravan pentru a ascunde un defect. Faptul că ne preocupăm acum de elemente 
personale nu înseamnă că pe zona publică demersurile se opresc. Lumea în 
continuare se schimbă și de această dată valorile celor care au trăit până acum în 
umbră ori care nu au avut un rol foarte important devin prioritare pentru echilibrul 
demersurilor sociale. Cei puternici se vor înșela pentru că au prea mult orgoliu și le 
mai și place această dezordine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
bucuriile reale, nu de cele care se susțin pe mândrie sau superioritate. 

 
Duminică, 19 iulie 

Duminica 19- 7-2015  0:41  Luna(Leo) Squ [Sco] Saturn 

Duminica 19- 7-2015  1:45   Venus (Leo) --> Virgo 

Duminica 19- 7-2015  3:48    Luna(Leo) --> Virgo 

Duminica 19- 7-2015  3:50    Luna(Vir) Con (Vir) Venus 

Duminica 19- 7-2015  4:06 Mercury (Can) Squ (Ari) Uranus 

Duminica 19- 7-2015 13:08 Mercury (Can) Tri [Pis] Chiron 

Duminica 19- 7-2015 17:43    Luna(Vir) Con (Vir) Juno 

Duminica 19- 7-2015 22:43    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
 

Depășirea unui moment de teamă. Incendierea grijilor față de viitor. 
Siguranța de sine se hrănește din atenția exagerată aplicată lucrurilor mici. 
Seriozitate pe metodele care au  demonstrat până acum că sunt eficiente. Nimeni 
nu este mai presus de lege. Lucrurile sunt cântărite în defavoarea individului. 
Frumusețea vine din simplitate. 
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Unul dintre cele mai importante evenimente astrale ale acestei săptămâni se 

va consuma în 19 iulie. Este vorba despre trecerea planetei Venus din zodia Leu în 
zodia Fecioară. Apoi, Mercur va avea de împlinit astăzi două unghiuri interesante, 
un careu cu Uranus și un trigon cu Chiron, arătând că, până în ultima sa zi, această 
săptămână are mult de lucru, ne răscolește adâncul sufletului și ne trimite către 
reeducare. Dacă luăm în calcul și faptul că Luna, în noaptea de sâmbătă spre 
duminică, va trece în zodia Fecioară și va împlini o conjuncție cu Venus, alta cu 
Junon și, evident, o opoziție cu Neptun, înțelegem de ce momentul acesta se 
bazează mult pe teamă, pe constrângere, pe investigarea unui element dureros cu 
scopul de a fi pregătiți pentru evenimente negative și mai mari, considerând că le 
putem rezolva relativ ușor. Careul care se construiește între Mercur și Uranus nu 
face trimitere la probleme ce pot fi rezolvate pe moment, ci dimpotrivă la tensiuni 
de natură relațională, dar având la bază aparența de motivație pozitivă, adică 
aparenta dorință de a repara. Uranus în Berbec se preocupă însă mai puțin de 
reparare, deci sarcină va cădea pe poziția lui Mercur din zodia Rac și deci 
instrumentele de lucru din această perioadă vor fi cele de factură emoțională, 
amintiri, evenimente care    s-au consumat în prima parte a anului ori cele care au 
impresionat psihicul individului ori care au avut o anume duritate în acțiune peste 
care individul în cauză nu a putut trece. 

În felul acesta, momentul zilei de 19 iulie aduce o dramatizare însă îi este pus 
acesteia chipul de acțiune serioasă bazată pe metode eficiente sau pe instrumente 
de lucru verificate în timp. Mulți se vor implica în aceste procese de revendicare sau 
de reparare a durerilor mai vechi și vor vedea că frumusețea vine prin simplitate, 
nu prin criticism exagerat sau prin agresiuni pe care un individ, încărcat de fricii 
sau de nedumeriri, le lansează asupra celor care se preocupă de educație, de studiu, 
de înțelegere sau de evoluție. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta în care Venus trece în zodia Fecioară 
limitează puterea de acțiune a unui individ prin comandă interioară. Frica este cea 
care îi convinge pe oameni că ceea ce se contractă devine concentrat, ceea ce se 
reduce în dimensiune devine un element care merită toată atenția și care îi poate 
oferi acestuia ocazia să arate că este cu inima deschisă, că iubește, că iartă și că 
ajută. 

Chiar dacă Mercur se află acum într-o relație pozitivă cu Chiron, pentru că 
Venus a intrat deja pe zodia Fecioară câștigurile de acum sunt mici, supuse unei 
analize puternice și doar ca rezultat al unui efort făcut în cunoștință de cauză. Nu 
vorbim în 19 iulie despre un noroc, nici măcar acolo unde ar fi necesar, adică în 
segmentul sănătății, al reechilibrării unui proces sau al vindecării. Dacă omul 
comun nu va renunța în această zi la rigiditate atunci lucrurile acestea pe care 
dorește să le cântărească, în ideea că ar putea să scoată din ele un câștig cât mai 
mare, vor fi orientate în defavoarea sa, iar rezultatul nu îl va mulțumi. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni aduce o nouă provocare în 
contextul în care valorile perene sunt cercetate atent, sunt elucidate sau, la polul 
celălalt, acuzate pe cât de importante sunt. Prin atenția pe care o acordăm acestor 
lucruri mărunte avem ocazia să ne dăm seama că valorile care se aflau într-un plan 
secund, cărora nu le acordăm atât de multă atenție sau pe care le ignorăm cu grație, 
devin deosebit de importante în acest context pentru că doar prin intermediul lor 
se poate vorbi de reechilibrare sau redimensionarea vieții personale. 
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Desigur, pentru că ecuația astrală a acestei zile îl implică pe Uranus într-un 
aspect dur cu Mercur ar putea sa aducă posibilitatea de a se finaliza un demers 
public printr-un accident sau în mod brusc, în mod neașteptat ori, în această 
schemă despre care am crezut că știm totul, să apară un element neprevăzut. 
Pentru că este vorba de careu, reacția individului va fi una negativă față de acest 
factor și impactul social al acestei reacții va fi unul dramatic. Imagine individului ar 
putea să aibă de suferit tocmai pentru că alege să scoată din interior aceste temeri, 
să le prezinte celorlalți ca fiind modele de prudență și de înțelepciune în timp ce ele 
nu sunt decât niște fobii. Pentru că lucrurile acestea se consumă când Venus a 
intrat deja pe zodia Fecioară putem vorbi despre o restricție a sentimentelor tocmai 
pentru că înclinăm să acordăm lucrurilor mărunte, valorilor ciudate mai multă 
importanță. Deocamdată, pentru că vorbim de prima zi în care Venus trece prin 
această zodie, lucrurile nu pot fi atât de dure și nici atât de periculoase. Pot fi însă 
încărcate de un dramatism aparte, seduse de o viziune subiectivă, cea pe care am 
dorit de la începutul anului să o impunem lucrurilor mici, dar de fiecare dată a 
existat altceva prioritar care nu ne-a permis. Acum avem libertatea să facem lucrul 
acesta și, de asemenea, avem și ocazia să vedem cât de greșit este și cât de mult am 
fost protejați de destin până acum că nu am fost lăsați să facem lucrul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu denatura adevărul. Chiar 
dacă inițial ni se pare dur, a nu-l transforma în altceva, a nu-l cosmetiza înseamnă 
a-i respecta statutul pe care-l are. 
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20 - 26 iulie 2015 este săptămâna pașilor mari către un adevăr neclar și a 
viselor care se vor împlini din nimic. Schema astrală aferentă acestei săptămâni ne 
va brusca prin duritatea sa, însă în alt mod decât în săptămâna anterioară. De 
această dată lucrurile nu se concentrează doar pe direcții negative, ci și pe amploare 
și pe transformare. 

Avem câteva evenimente astrale importante în spațiul pe care îl analizăm și 
care fac în mod special trimitere la ceea ce înseamnă transformare, mutare, 
translație, progres. Soarele, în 23 iulie, va trece, împreună cu Mercur, în zodia Leu, 
Venus, în 25 iulie, va începe mersul retrograd care va ține până în septembrie, 
Neptun se va afla într-o relație negativă cu Junon, unghi pe care îl formează de ceva 
vreme, iar în ultima zi a acestei săptămâni Marte va împlini un trigon cu Chiron 
retrograd și Uranus își va iniția mersul retrograd care va ține până pe 26 
decembrie. 

Direcția cea mai dificilă a acestei săptămâni se va consuma începând de 
vineri și până în mijlocul zilei de duminică. În acest interval, când Luna va trece 
prin Scorpion, vom avea pe cer planetele individuale aflate în cădere. Este vorba 
despre Luna, Mercur, Marte și Venus, toate în cădere, ceea ce arată că sectorul 
personal este puternic zdruncinat ori că suntem răscoliți, animați de dorințe incerte 
sau negative sau încurajați să facem lucruri rele din plăcere fiind, de altfel, păcăliți 
că acesta este un semn de putere. Vom fi totuși salvați de alte poziții astrale, 
precum Soarele care trece din zodia Rac în domiciliu (Leu) semn de putere, atracție 
către strălucire sau de elevare, dar și de Saturn, cel care va avea de împlinit cu Luna 
o conjuncție în mijlocul zilei de duminică, reamintindu-i acesteia că nu duritatea și 
obscuritatea acțiunilor trebuie să fie reprezentativă pentru această perioadă, ci 
profunzimea și seriozitatea. 

Așa după cum se poate constata schema aceasta ridică un mare semn de 
întrebare față de atitudinea sinceră, față de onestitate sau față de disponibilitatea 
pe care am arătat-o într-un proiect sau într-o colaborare. În toată această schemă 
relația proastă pe care Marte o are cu Uranus și care va atinge un maximum în 25 
iulie, arată că omul care nu este încă pregătit să evolueze va fi marginalizat, dat la o 
parte dintr-o schemă sau pedepsit. Unii se vor pedepsi pe ei înșiși, alții se vor 
supăra pe grup sau se vor supăra chiar pe persoanele care le-au oferit acestora un 
mare ajutor. Asta se întâmplă pentru că acesta este modul particular și, evident, 
eronat, prin care aceștia doresc să se separe de o problemă. Omul care i-a ajutat nu 
a fost vinovat, ci s-a identificat cu problema celui aflat în dificultate, iar acum 
acesta, neevoluat fiind, se va rupe de tot, inclusiv de bine. 

Pentru că marile încercări ale acestei săptămâni sunt cu precădere adresate 
sectorului individual, evenimentele sociale prevăzute pentru acest interval au mai 
curând caracterul unei continuări, ca și cum sunt prelungirea a ceea ce nu am reușit 
din lipsă de timp sau de putere, să îndeplinim în săptămâna anterioară. Cu toate 
acestea, cu precădere în ziua de sâmbătă, 25 iulie, când se va consuma opoziția 
perfectă dintre Neptun și Junon se poate vorbi despre un eveniment social care să 
devină expresia finală a frământărilor individuale. Membrii unui grup se decid de 
comun acord în a merge pe un traseu, în a opri o negociere sau a o transforma în 
altceva ori doresc să se facă remarcați însă aleg cel mai prost moment ori cel mai 
ciudat mijloc. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi buni atât prin 
sentiment, prin gând, dar și prin faptă. Doar bunătatea reușește acum să 
transforme aceste impulsuri negative localizate la nivelul vieții individuale în 
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impulsuri pozitive, în oaze de liniște sau în dovezi de tărie de caracter și de 
echilibru. Dacă vom refuza să procedăm în felul acesta îi vom acuza mult prea ușor 
pe cei din jur de probleme care nu le sunt specifice, dar pe care le traversează în 
această săptămână. Rănile pe care le vom crea se vor închide foarte greu sau poate 
niciodată. 

 
Luni, 20 iulie 

Luni 20- 7-2015  7:45    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 

Luni 20- 7-2015 14:31    Luna(Vir) Sex (Can) Mars 

Luni 20- 7-2015 22:35    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
 

Este generată o problemă care nu va putea fi rezolvată curând. Libertatea 
de expresie amplifică forța. Creativitate. Percepția trece pe un alt nivel. Sunt 
ridicate probleme importante pentru patrimoniul personal. Independența este în 
conflict cu nevoia. Se dramatizează ceea ce nu poate fi controlat. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Fecioară urmând să împlinească 

trei unghiuri: un trigon cu Pluton, un sextil cu Marte și o opoziție cu Chiron. 
Schema aceasta încearcă să atragă atenția asupra unei problematici interesante. 
Ambiția este foarte mare, pentru că nu degeaba Luna se află acum în zodia 
Fecioară, dar și aspirația de a impune propriul adevăr, propria limitare ca un etalon 
universal este suficient de mare pentru că relația bună a Lunii cu Pluton se 
împlinește când încă este activă opoziția Lunii cu Neptun, deci exista un bine, însă 
el este distorsionat de o problemă mai veche, de o umilință ce nu poate fi depășită. 
Problema care este generată în această zi se va adresa cu precădere segmentului 
social unde adevărul este neclar și spre care ne vom îndrepta cu toate forțele. Dacă 
relația de opoziție a Lunii cu Neptun, încă activă o parte importantă a primei zile a 
săptămânii, ne vorbește despre limitarea libertății, medierea opoziției Lunii cu 
Chiron de către Marte din Rac arată necesitatea de a găsi cel mai bun mijloc de 
expresie pentru ca această libertate să nu se manifeste doar la nivel inferior. Cu alte 
cuvinte, începând cu prima zi a acestei săptămâni, referitor la relații, oamenii vor 
dori să nu pună în practică exemplul ce a fost oferit în perioada de formare. Părinții 
de-acum nu vor să aplice copiilor tratamentul pe care l-au primit pe vremea când 
erau copii, iar profesorii de acum nu doresc să transfere elevilor de acum 
informațiile pe care le dețin și pe care l-au acumulat în condiții destul de dure pe 
vremea când erau elevi. 

Această componentă atrage atenția asupra unei nevoi pe care omul comun o 
va localiza la nivelul recunoașterii publice sau la nivelul stabilizării poziției sale 
publice altfel decât s-a întâmplat până acum. Unii vor primi în această prima zi a 
săptămânii promisiunea că vor fi recompensați, că vor primi o atenție specială sau 
că vor fi ajutați să-și rezolve un conflict pe care-l au cu cei din jur ori cu ei înșiși. 
Este important de știut că în această primă zi a săptămânii independența este 
singurul element al vieții personale care generează un conflict cu nevoia. Cel care 
reușește să-și definească foarte bine nevoia, care și-o cunoaște precis va ști care 
este marja de libertate pe care și-o poate permite.  

Săptămâna aceasta este puternică și aduce împlinirea unor unghiuri cu totul 
spectaculoase, însă prima zi a acestui interval face notă discordantă cu ceea ce 
urmează a se consuma începând cu 21 iulie și până la finalul acestei săptămâni. 
Tocmai de aceea propunerile pe care le facem în această zi, ambițiile pe care le 
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alimentăm vor fi practic pași mult prea mari, evadări în hazard din cadrul realității 
și doar persoanele practice, doar cei care știu în ce călătorie pornesc vor putea să își 
împlinească un deziderat ori să obțină răspunsuri la întrebările pe care le vor avea. 
Schema aceasta generală tocmai pentru că este mediată de Marte din Rac riscă să 
aducă și mai multe dezamăgiri pe o interpretare eronată dată unui refuz sau pentru 
că va încuraja lipirea dezamăgirilor unui individ la dezamăgirile unui grup  pentru 
înmulțirea acesteia. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii va veni cu o tentație periculoasă. Cei 
care, în general, se entuziasmează foarte repede vor avea tendința de a face pași 
foarte mari către un adevăr neclar sperând că toți cei pe care îi va întâlni în drum 
vor depune toate eforturile pentru a-i ajuta. Vor vedea că de-a lungul acestei 
săptămâni lucrurile se vor orienta altfel decât au gândit acum. Luna în Fecioară 
aduce și o ambiție teribilă, o intenție de a accede la un nivel superior însă nu va 
putea niciodată să-i ofere individului suficient de multă obiectivitate pentru ca 
acesta să vadă dacă merită sau nu să obțină ceea ce solicită. Apoi, o altă 
componentă a acestei poziții, ce va fi văzută din plin în ecuația astrală aferentă zilei 
de 20 iulie, vine din faptul că teama, constrângerea sau ambiția care contractă va 
schimba atitudinea și o va transforma într-un instrument al orgoliului. Mulți vor 
urmări de-a lungul acestei săptămâni ca, prin orgoliu, să își ducă la îndeplinire 
planurile pe care le gândesc acum, chiar dacă acestea sunt construite în absența 
totală a simțului realității. 

Schema generală a acestei zile urmărește să-l învețe pe om să respire altfel, 
să dea la o parte mirosurile pentru că ele nu au acum pentru simțuri un rol 
hrănitor, ci doar unul decorativ. Marte va media această opoziție dintre Lună și 
Chiron, deci durerea și dezamăgirea sunt cele care stabilesc condițiile în care un 
individ s-a îmbolnăvit ori a fost marginalizat. Dacă Marte nu ar fi fost într-o relație 
foarte proastă cu Pluton, așa după cum am văzut în săptămâna anterioară când 
acest unghi a atins momentul de maximum, situația  de față ar fi adus o altă 
percepție asupra realității sau informații suplimentare despre o problemă care ne 
frământa sau care ne durea. În cazul de față, ceea ce vedem, constatăm devine o 
durere care se adaugă unei alte dureri pentru a se înmulți. De aceea dramatizarea 
realității prezente nu va putea fi controlată în această zi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la pretențiile pe care 
le lansăm. Ceea ce se consumă în această zi este doar efectul unui plan mai vechi. 
Nu este cazul să cădem în capcana de a ne face alte planuri pentru că dacă vom 
proceda așa atunci nici nu știm ce ne așteaptă începând de mâine. Deci să ne 
conservăm energia și să lăsăm pretențiile pentru alte perioade mult mai clare sau 
mai generoase. 
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Marți, 21 iulie 
Marti 21- 7-2015  6:02    Luna(Vir) Sex (Can) Mercury 

Marti 21- 7-2015  8:30    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Marti 21- 7-2015 13:01     Sun (Can) Sex (Vir) Moon 

Marti 21- 7-2015 13:06    Luna(Vir) Sex [Sco] Saturn 

Marti 21- 7-2015 14:07     Sun (Can) Tri [Sco] Saturn 

Marti 21- 7-2015 16:23    Luna(Vir) --> Libra 

Marti 21- 7-2015 20:13 Mercury (Can) Sex (Vir) Lilith 
 

Se face din nou apel la o răsplată. Raportul de forțe se schimbă. Puterea de 
influență este acum argumentată pentru economie, patrimoniu, tradiție. 
Minciuna poate fi un prieten bun. O dorință retrogradă îi îndeamnă pe oamenii 
să-și construiască din nou imperii. Cei care vor rezultate imediate se precipită. 
Este nevoie de răbdare. 

 
Chiar din dimineața acestei zile Luna va fi într-o relație bună cu Mercur 

încercând să ne atragă atenția asupra faptului că, în ziua anterioară și poate chiar 
în săptămâna anterioară, am fost păcăliți de un proces de rememorare, adică ne-am 
lăsat duși de val și am crezut în tot ceea ce ne-am amintit. Acum devenim raționali 
însă această rațiune are și ea limitele sale, puse în această zi pe relația bună dintre 
Soare și Saturn, adică pe reguli cunoscute, vechi, unele dintre ele chiar destul de 
înșelătoare care îi îndeamnă pe oameni să confunde puterea cu acumulările sau cu 
influența. 

Cât timp Luna se va afla în zodia Fecioară îi va îndemna pe oameni să creadă 
în aceste pretenții, o parte pe care le-au lansat în ziua anterioară, iar o altă parte 
care au fost lansate în săptămâna anterioară, crezând că dacă acceptă tot ceea ce li 
se propune au mai multe șanse de reușită. Aici intervine retrogradarea lui Saturn 
cel care le arată oamenilor că așa au procedat în trecut și au greșit. Acum, prin 
această revizuire,  suntem puși în fața unor situații ce nu sunt atât de periculoase ca 
în trecut însă sunt în mod absolut sigur mai dureroase. De aici ar trebui să 
înțelegem că nu tot ceea ce ni se propune este valabil și, mai ales, nu totul este bun. 
Dacă vom crede că minciuna poate fi astăzi un prieten nu înseamnă că acest prieten 
fals și fățarnic nu ne va trăda începând cu ziua următoare. Mesajul de acum a lui 
Saturn nu se referă la imperii, deși mulți asta vor crede, cât se referă la oamenii cu 
care alegem să construim imperii. 

Cu alte cuvinte, 21 iulie ne vorbește despre calitatea umană sau despre 
ambițiile care definesc, la momentul prezent, calitatea umană. Pretențiile pe care le 
vor lansa unii în această zi și despre care vor spune că nu le-au trecut brusc prin 
cap, ci le-au avut încă din ziua anterioară, vizează această minciună socială sau 
pretențiile foarte mari pe care nu vor putea să le vadă împlinite niciodată. Din nou, 
dacă dintre aceștia care acum greșesc visând prea mult sau sperând în răspunsuri 
clare, în cadouri luxoase, în privilegii sociale speciale, sunt și oameni care și-au 
calculat din timp pașii acestei săptămâni și, implicit, pașii acestei zile, atunci 
momentul de față va aduce, însă doar după ce Luna va intra în zodia Balanță (în a 
doua parte a zilei), clarificări interesante sau motive de răbdare. Va fi nevoie de 
răbdare cel puțin până în noaptea de marți spre miercuri, când Luna se va afla în 
conjuncție cu Capul Dragonului și când va iniția un nou ciclu draconitic, pentru ca 
aceste informații sau privilegii să se sedimenteze. Practic, noaptea de marți spre 
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miercuri va fi un sfetnic bun și asta doar pentru că ea trebuie să slujească 
intereselor alimentate în timpul zilei de 21 iulie. 

Prin urmare, 21 iulie este o zi în care ne întâlnim cu fapte mari. Este 
posibil să nu fim în stare să facem noi aceste fapte însă prin relația interesantă pe 
care Soarele o are acum cu Saturn faptele acestea vor deveni adevărați profesori 
referitor la ceea ce ar trebui să facem sau la ceea ce nu trebuie să facem în 
momentul de față. Există o anume suspiciune față de anumite evenimente care s-au 
consumat la începutul anului, poate chiar la începutul lunii februarie ori în mijlocul 
lunii martie dacă luăm în calcul schema de repartizare aplicată decadelor acestei 
luni. În momentul de față, tot ceea ce ne amintim sau ceea ce retrăim ca exercițiu 
mental, ca rememorare sau, în anumite cazuri, la modul concret, ne îndeamnă să 
evităm minciuna, să fim verticali și să ne uităm bine în jur la oamenii cu care dorim 
să construim din nou imperii. Practic, momentul acesta seamănă cu începutul unui 
drum impresionant și dacă nu avem persoane de încredere în preajmă atunci nu 
trebuie să ne așteptăm la realizări prea mari. 

Apoi, dintr-o altă perspectivă, ziua de 21 iulie este marcată de ambivalență. 
Minciuna, în prima parte a zilei, este elementul care îi va încuraja pe oameni să 
viseze la mari achiziții sau, în a doua parte a zilei, să considere că nu trebuie să se 
preocupe de absolut nimic din ceea ce înseamnă sarcini suplimentare ori simț al 
răspunderii. Omul înțelept va face o echilibristică eficientă între aceste două valori 
și nu va urmări să fie răsplătit pentru anumite fapte pe care le-a făcut în trecut, ci 
doar să nu distrugă armonia care a supraviețuit timpului. Nu acceptă că raportul de 
forțe se poate schimba pentru că retrogradarea lui Saturn nu poate să se refere doar 
la o simplă informație, ci și la o reparare a ceea ce fost eronată în trecut. Cu alte 
cuvinte, în acest proces de reparare acest om înțelept va lua în calcul că, poate, 
greșeala trecutului nu a fost făcută pe seama sa pentru ca acum să fie recompensat, 
deci momentul acesta nu este neapărat unul de câștig, ci și de pierdere a unui 
drept, a unui privilegiu, a unui bun și ar fi prematur să vorbească despre rezultate 
imediate. Așadar, momentul zilei de 21 iulie ne arată chipul sinistru al minciunii și, 
dacă cel laș se va ascunde, cel curajos îl va vedea pe acesta exact așa cum este. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi sinceri cu noi înșine și de a 
nu abuza pe nimeni cu această sinceritate. Nu interesează pe nimeni astăzi dacă 
vindem adevărul sau dacă acesta este de partea noastră. Toată lumea va fi 
zdruncinată de un verdict greșit sau de posibilitatea ca informațiile pe care le deține 
să fie eronate. 

 
Miercuri, 22 iulie 

Miercuri 22- 7-2015  1:01    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 

Miercuri 22- 7-2015 20:35    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri 22- 7-2015 20:50 Mercury (Can) Tri [Sco] Saturn 
 

Se face apel la răbdare. Visul de progres este judecat altfel. Cel care caută 
victoria vrea să fie nemuritor. Incertitudinea motivează. Acolo unde este abordat 
echilibru se dorește ascunderea unei probleme. Se visează la ceea ce nu poate fi 
obținut. Teama de lucruri perfecte îi face pe oameni mai serioși în munca lor. 
Visul succesului îi încântă pe toți. 

 
În noaptea de marți spre miercuri Luna se va afla într-o conjuncție cu Capul 

Dragonului inițiind un nou ciclu draconitic. Apoi nu va mai avea de împlinit niciun 
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aspect până spre seară când va definitiva un careu cu Pluton pentru ca apoi, la 
puțin timp, Mercur și Saturn să împlinească trigonul perfect pe care-l formează de 
ceva timp. Schema zilei de 22 iulie devine astfel la fel de importantă ca ziua 
anterioară însă mai puțin apăsătoare. Cel puțin așa va fi vizibil din exterior pentru 
că grijile se vor păstra de la o zi la alta, unele se vor înmulți, iar altele se vor dilua. 
Un element care apare în fundalul acestei zile vine din faptul că Soarele se va afla 
pe ultimul grad al zodiei Rac aducând momentului un dramatism aparte cu scopul 
de a ascunde o revoltă față de o problema pe care nu știm să o gestionăm. Nu ar 
trebui să ne surprindă dacă astăzi oamenii izbucnesc în plâns din nimic sau dacă își 
propune dintr-o dată să rupă legăturile suferinței și vor râde ca nebunii sărind într-
un picior și dorind să-i convingă pe cei din jur că sunt fericiți pentru că poate, într-
un târziu, vor ajunge și ei să creadă lucrul acesta. 

Schema zilei de 22 iulie are această componentă dramatică însă ea nu va fi 
vizibilă în cazul persoanelor care muncesc. Munca reprezintă motorul și 
mecanismul care va transforma o depresie într-o mare bucurie, nu doar o va 
simula, arătând că nu există problema în sine pentru că ea a fost transformată în 
altceva, nu pentru că a fost ascunsă. Pentru că suntem adevărați maeștrii la  
capitolul dramatizare este puțin probabil să reușim să depășim cu fruntea sus 
dramatismul momentului. Unii oameni, poate chiar cei obsedați de detalii vor 
transforma acest îndemn la cunoaștere, la studiu, la lămuriri suplimentare ce vine 
din trigonul lui Mercur cu Saturn în obsesia reparării trecutului sau obsesia 
clarificării. De aici înțelegem că problemele care sunt în atenția lor îi preocupă doar 
pe ei și nimic din ceea ce se întâmplă cu ceilalți nu-i mai interesează. De partea 
cealaltă, teama de lucruri perfecte îi face pe unii să fie obsedați de efort în 
detrimentul schimbului afectiv. Persoanele acestea arată că nu doar acum au 
această atitudine, ci și în ultimele patru săptămâni au simțit și s-au comportat la 
fel, adică în timpul tranzitului Soarelui prin zodia Rac. 

Cel înțelept va face așa cum am văzut în zilele anterioare că ni s-a 
recomandat, adică să nu reproducă un model negativ chiar dacă procedeul pare 
asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Pe acești oameni nu-i sperie teama 
de lucruri perfecte, ci, dimpotrivă, sunt mai mult preocupați de grija că s-ar putea 
ca eroarea lor să producă un rău și mai mare pe motiv că suferința trecutului, cea 
pe care și-au conștientizat-o, nu a putut să-i oprească din a prolifera acest rău. 

Prin urmare, 22 iulie este o zi de atenție. S-ar putea ca multe din ceea ce le 
avem de îndeplinit în momentul de față să pară mai curând aparținând unui final 
de ciclu, nu unui început, așa cum înțelegem din conjuncția Lunii cu Capul 
Dragonului. Orice vis este judecat acum aspru, orice proiecție a durerii în viitor sau 
într-o altă schema de lucru le arată oamenilor cât de dezechilibrați sunt sau cât de 
neserioși ar putea să fie în munca lor dacă nu obțin rezultatele pe care le cer. 

În această zi lucrurile se pot complica prin îndoială însă pot fi rezolvate dacă 
nu le stabilim obiective pe termen lung pe baza îndoielilor. Relația proastă dintre 
Lună și Pluton nu este deocamdată susținută și de opoziția Lunii cu Uranus. Acest 
lucru se va întâmpla în ziua următoare, dar atunci deja Soarele se va afla în zodia 
Leu și energia de bază va fi alta. Acum dramatismul acesta ne face să ne revoltăm 
mult prea repede însă nu distruge nimănui visele, doar le critică, și aceste fapte 
negative se întorc împotriva celui care le săvârșește. De aici și greutatea 
momentului de față sau senzația că suntem înconjurați de oameni, dar suferim de 
singurătate, vorbim cu toți cei pe care-i întâlnim în cale, dar nimeni nu este în stare 
să ne ofere un răspuns bun. În egală măsură, ziua de 22 iulie poate aduce și o 
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retrocedare sau o realizare într-un demers absolut steril sau care poate deveni 
important doar prin informație. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la ce se întâmplă cu 
ceilalți. Numai prin această atenție reușim să vedem care este nivelul de bază 
folosit în schimbul de acum. Altfel, ne vom amplifica și mai mult izolarea, iar 
rezultatul acestei erori va fi vizibil puțin mai târziu, în luna august. 

 
Joi, 23 iulie 

Joi 23- 7-2015  6:30     Sun (Can) --> Leo 

Joi 23- 7-2015  7:02    Luna(Lib) Squ (Can) Mars 

Joi 23- 7-2015  9:59    Luna(Lib) Opp (Ari) Uranus 

Joi 23- 7-2015 15:15 Mercury (Can) --> Leo 

Joi 23- 7-2015 21:10    Luna(Lib) Sex (Leo) Jupiter 

Joi 23- 7-2015 22:23     Sun (Leo) Con (Leo) Mercury 
 

Ambiție de a străluci. Crizele de personalitate sunt ascunse printr-o selecție 
pozitivă a evenimentelor parcurse în ultimele luni. Se schimbă drama cu criza. 
Mare forță de creație. Se ia totul în nume personal. Simplitatea depinde foarte 
mult de feedback. Noroc. Raporturile sociale lasă impresia de nesiguranță. Se 
caută o soluție care să fie luată ca etalon. Rămâne puțin timp pentru sine. 

 
În 23 iulie Soarele și Mercur trec împreună în zodia Leu și, spre seară, ca un 

ultim aspect al zilei, se vor afla în conjuncție. Asta înseamnă că a doua parte a zilei 
va fi dominată de conjuncția strânsă a celor două astre în toleranța mai mică de 
jumătate de grad numită cazimi. Ceea ce se consumă acum ne vorbește despre 
putere, despre concentrare, despre seriozitate sau despre nevoia de a fi apreciați 
pentru edificiul pe care l-am construit în ultima perioadă. S-ar putea ca elogiile să 
nu vină sau dacă vin să nu fie formulate așa cum ne-ar fi făcut plăcere să auzim, 
însă schema astrală a zilei de 23 iulie are puterea de a se face remarcată prin faptul 
că va transforma drama în criză. Asta se întâmplă în intervalul cuprins între 
trecerea Soarelui în zodia Leu și intrarea lui Mercur în Leu. Acest interval, în care 
Soarele se află în Leu și Mercur pe ultimul grad al zodiei Rac, primește o susținere 
foarte ciudată din partea Lunii ce împlinește împreună cu Marte și Uranus un careu 
în T pe semne cardinale. De asemenea, gravitatea mesajului lui Marte din zodia Rac 
este foarte mare pentru că încă avem activ pe cer raportul negativ dintre Marte și 
Pluton. Practic, această cruce cosmică pe semne cardinale (flexibilitatea Lunii 
permitem la un moment dat împlinirea sa), le vorbește oamenilor, în mod cu totul 
surprinzător, despre un noroc venit dintr-o zonă asupra căreia nu au control. Un 
rău se transformă într-un bine pentru că se renunță la dramă însă a renunța la 
drama este cel mai greu lucru pe care am putea să-l facem în această zi. Iată un 
paradox! 

Pentru că schema aceasta este foarte puternică se poate vorbi acum despre 
acces la cunoaștere și, ca de fiecare dată, vedem că acest instrument care ne duce 
spre cunoaștere devine o lamă ascuțită ce are două tăișuri. Cu unul dintre tăișuri 
avem acces la ceea ce ne interesează, primim răspunsuri sau avem acces la lucruri 
ascunse, iar cu cealaltă ne dezlipi de acele relații care ar mai fi putut totuși să ne 
ofere ceva. Faptul că există acum o combinație între puterea ce vine din conjuncția 
Soarelui cu Mercur și agresivitatea de pe zodiile cardinale ne face să credem că 
suntem obligați de ceea ce ni se întâmplă să luăm o decizie ori să ne hotărâm pe ce 
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traseu să mergem de acum încolo. Cel mai mare bine pe care am putea să ni-l facem 
în această zi este să nu decidem nimic pentru viitor. Senzația aceasta că ne aflăm în 
fața unui mare edificiu este falsă pentru că face trimitere la un adevăr neclar, așa 
cum știm că ni se va întâmpla de-a lungul întregii săptămâni. Zodia Leu are în 
astrologie și o componentă iluzorie sau ne arată că viața are și un chip înșelător. Nu 
ne referim aici la marea iluzie, cea care definește întreaga existență fizică și care în 
astrologie este pusă pe seama lui Neptun, ci ne referim la aburii succesului, ai 
puteri sau ai strălucirii ce vin din zodia Leu și care capătă o formă compactă și utilă 
doar în momentul în care Soarele este în conjuncție cu Mercur, doar când 
personalitatea și intelectul se susțin, se completează, nu se domină. Așadar, doar în 
a doua parte a zilei, după ce Mercur a intrat deja pe zodia Leu, putem vorbi despre 
luciditate ori doar în acest sector se vor consuma probleme importante pentru sine 
cu toate că nici acestea nu au acum perspectiva pe care ne-o dorim. Faptul că 
această conjuncție dintre Soare și Mercur trimite în continuare un trigon către 
Saturn retrograd din Scorpion arată că ziua de 23 iulie ne lansează impresii despre 
o falsă trădare. Soarele și Mercur nu mai sunt în Rac deci nu mai realizează cu 
Saturn un schimb de pe același element. Combinația dintre energia de foc a Leului 
și energia de apă a Scorpionului nu este una dintre cele mai fericite și conflictele de 
acum îi îndeamnă pe oameni să ia cam totul în nume personal. Deci intrarea 
Soarelui în zodia Leu de anul acesta nu mai este atât de spectaculoasă cum a fost 
altădată. Aduce o simplă schimbare, ne reamintește de bucuria de a străluci sau de 
ambiția de a deține controlul asupra unui segment însă nu ne duce aproape de 
aceste împliniri. S-ar putea ca acestea să vină începând cu săptămâna următoare 
când anumite proiecte se vor finaliza și abia de aici să ne vină o anume satisfacție. 
Astfel, dacă ținem morțiș să ne credem învingători, atunci ține morțiș să ne 
păcălim. 

Prin urmare, 23 iulie este o zi spectaculoasă. Unii se vor încăpățâna să 
creadă că este spectaculoasă la capitolul evenimente și că dacă Soarele a intrat în 
domiciliu lucrurile se vor rezolva de la sine, vom avea atât lumină emoțională cât și 
lumină spirituală și ne vom bucura de realizările personale pe care le-am tot căutat 
în ultimele săptămâni. Nimic din toate acestea nu se va întâmpla acum pentru că, 
în primul rând, există o criză de identitate în prima parte a zilei, când Soarele se 
află în Leu și Mercur în Rac, apoi survine o mare putere de concentrare însă doar 
pe proiecte imature, pe noroc, pe soluții fanteziste adică pe o iluzie care strălucește 
foarte tare, dar nu este în stare să lase nicio urmă. 

Există însă o componentă ciudată care va activa în ziua de 23 iulie și care 
vine din relația proastă pe care Marte o are în continuare cu celelalte planete din 
zodiile cardinale. Pentru că Luna este flexibilă în zodia Balanță ea va participa la 
desenarea unei cruci cosmice pe semne cardinale oferindu-ne un motiv în plus să 
fim atenți la ceea ce nu putem controla, la impulsuri, la reacții temperamentale sau 
la ce alegem să considerăm de maximă urgență. Toată această construcție astrală 
are, pe lângă opoziția lui Marte cu Pluton, semn că ne aflăm în sectorul de acțiune a 
unei probleme cunoscute marcată de violență, agresivitate ori de negare, și un 
aport substanțial din opoziția Lunii cu Uranus, semn de nesiguranță, răzvrătire, 
sfidare sau distrugere a bunului celuilalt. Celelalte probleme sunt mai mult de 
factură internă pentru care nu avem acum o soluție. 

Iată ce simplu se combină o direcție pozitivă cu una negativă, iată cât de ușor 
ne plasăm pe sine într-un context în care vibrația agresivă are un istoric, iar cea 
pozitivă este atât de naivă încât nu se poate ține nici măcar pe propriile picioare. În 
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ciuda a ceea ce știm despre zodia Leu debutul tranzitului Soarelui prin acest semn 
nu prea are nimic spectaculos. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura, în special în a 
doua parte a zilei, de ceea ce este plăcut, deconectant, profund sau superior fără a 
ne apropia de consum, abuz sau criticism. Conjuncția Soarelui cu Mercur de pe 
zodia Leu nu deține un intelect prea elevat pentru că Mercur se află într-o poziție 
foarte proastă, însă dacă facem apel la lucrurile bune pe care le-am învățat, la ceea 
ce știm să facem cel mai bine, fără a folosi lucrurile acestea împotriva celorlalți, 
atunci toată această agitație a zilei de 23 iulie se poate transforma în ceva frumos. 

 
Vineri, 24 iulie 

Vineri 24- 7-2015  5:04    Luna(Lib) --> Scorpio 

Vineri 24- 7-2015  6:32    Luna(Sco) Sex (Vir) Venus 

Vineri 24- 7-2015  7:00     Sun (Leo) Squ (Sco) Luna(Half Moon) 

Vineri 24- 7-2015  8:00    Luna(Sco) Squ (Leo) Mercury 

Vineri 24- 7-2015 22:50    Luna(Sco) Sex (Vir) Juno 

Vineri 24- 7-2015 23:40    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Nu este respectat dreptul celuilalt. Rafinamentul este privit ca o oază de 
liniște. Inventar. Calitatea vieții personale este evaluată inclusiv de anturaj. 
Începutul și sfârșitul lasă impresia că fac referire la același episod. Se încurcă 
valorile. Toleranța este privită prin rațiune. Se caută naturalețea. Superioritatea 
este dovedită un mod neplăcut. 

 
Cu trecerea Lunii în zodia Scorpion oamenii află mai multe lucruri despre 

sine. Știm că această zodie nu oferă Lunii ceea ce are nevoie pentru a se exprima. În 
Scorpion, Luna nu poate fi romantică pentru că nu se poate desprinde de interes, 
rațiune sau de conexiunile pe care se simte obligată să le facă pentru a se menține 
pe o anumită poziție. Același lucru face și Mercur din Leu, având aceeași calitate 
precum Luna, deci din această combinație înțelegem că omul nu mai este acum 
capabil să-și evalueze calitatea vieții așa cum făcea pe vremuri, ci va fi îndemnat să 
facă lucrul acesta doar pe baza faptelor de acum. Unii, mai lucizi, vor spune că acest 
demers este mult prea abuziv și nu se poate face o caracterizare a vieții individului 
doar pe baza a ceea ce trăiește la un moment dat. Totuși, unii vor face lucrul acesta 
pentru că Luna, în dimineața zilei de 24 iulie, se va afla în careu cu Mercur. 
Aproape că nu vom observa relaxarea spre care suntem îndemnați prin unghiurile 
pozitive pe care Luna le realizează din Scorpion către Venus din Fecioară, Junon tot 
din Fecioară și Neptun din Pești. Relația proastă a Lunii cu Mercur le vorbește 
oamenilor despre necesitatea superiorității. Unii au regrete, alții se vor simți 
revoltați pentru că, făcând o retrospectivă ciudată asupra evenimentelor din 
ultimele zile, ajung la concluzia că nu au fost recompensați cum trebuie, au făcut 
degeaba un demers sau nu au primit răspunsurile pe care le așteptau. Acum 
toleranța este privită mai mult prin rațiune și oamenii se pot încurca unii pe alții în 
încercarea lor de a susține adevărul în care cred. Relația proastă a Lunii cu Mercur 
nu este unghiul decisiv al acestei zile. Cu toate că Luna are o trăsătură negativă în 
Scorpion ziua ar trebui să încline către valorile pozitive pentru că acestea sunt mai 
multe la număr decât cele negative. Totuși, judecându-le în contextul acestei 
săptămâni în care avem mai multe aspirații decât realizări, este suficientă o simplă 
urmă de dezamăgire pentru ca lucrurile să fie răsturnate, faptele să intre într-un 
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derapaj ciudat, iar superioritatea să fie dovedită într-un mod neplăcut. Neptun 
retrograd are acum alura unei forțe care intervine rece, mult prea rece, pentru 
nevoile pe care le avem acum. Răceala lui Neptun retrograd vine din teamă de 
implicare. De aici și tentația de acum de a ne apropia riscant de mult de acea 
rațiune sterilă care susține un adevăr din principiu, fără să ne folosească la nimic. 

Prin urmare, 24 iulie este o zi a puterii. Dacă nu am lucrat până acum cu o 
energie a puterii, dacă nu am fost aproape de un om al puterii, dacă nu am văzut pe 
nimeni lucrând în felul acesta vom fi zăpăciți și, în loc să ne bucurăm pentru că 
avem putere, ne întristăm folosind-o. Paradoxul acestei zile va veni din faptul că 
relația bună pe care Luna o are cu Venus ne va îndemna să căutăm naturalețea, 
simplitatea însă nu o vom găsi și pentru că acest context al zilei de 24 iulie este 
agresiv în esența sa, dar și pentru că nu mai este timp  pentru că, de mâine, Venus 
va intra în mers retrograd în Fecioară și emoțiile acestea, care acum ne vorbesc de 
simplitate, de mâine ne vor vorbi despre constrângere, abuzuri sau insatisfacție. 

O altă componentă a zilei de 24 iulie se referă la secrete. Inventarul de acum, 
ceea ce ar trebui să ne confere o liniște teribilă pentru viitor, trebuie să satisfacă 
nevoia de secret. În acel secret avem banii pe care i-am adunat în ultima vreme, 
informațiile despre cei din jur, aspirațiile legate de o nouă poziție socială sau un 
nou demers pe care nu dorim să-l facem deocamdată public. Secretul în sine ne 
oferă o senzație de putere însă aceasta este falsă. Începând de mâine, de când 
Venus va intra în mers retrograd, planurile acestea vor stagna ori vor trebui să 
slujească unui alt scop. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă ceva   
s-a schimbat în raporturile individului cu cei din jur neapărat și lucrurile s-au 
așezat pe o albie bună. Astăzi avem nevoie să dovedim că suntem fideli 
sentimentelor, prietenilor adevărați, iubirii sau idealului în care credem. 

 
Sâmbătă, 25 iulie 

Sambata 25- 7-2015  8:18    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 

Sambata 25- 7-2015 12:25   Venus <Vir> S/R 

Sambata 25- 7-2015 12:42 Mars (Can) Squ (Ari) Uranus 

Sambata 25- 7-2015 13:26 Mercury (Leo) Sex [Lib] North Node 

Sambata 25- 7-2015 21:47    Luna(Sco) Tri (Can) Mars 

Sambata 25- 7-2015 22:31    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

Sambata 25- 7-2015 23:59 Neptune [Pis]Opp(Vir) Juno 
 

Calitate emoțiilor se schimbă. Sentimentul de neapartenență este mascat de 
grijă. Soluțiile majore pot fi puse în aplicare prin creativitate. Se cere un 
sacrificiu. Se fac alegeri dureroase. Raportul de forțe schimbă ceea ce credem 
despre oameni. Speranța în mai bine încălzește inima. Se caută libertatea, dar 
fără sorți de izbândă. Stima de sine este ridicată. Acțiunea este superioară 
nonacțiunii. 

 
Până la toamnă Venus ne va da bătăi de cap. În această zi va intra în mers 

retrograd și această deplasare va ține până pe 6 septembrie. Prin retrogradare, în 31 
iulie, Venus va reveni în zodia Leu și chiar dacă în 6 septembrie își revine la mersul 
direct ea va reveni în Fecioară abia pe 8 octombrie. Pentru că suntem în anul 
secretelor dezvăluite schema aceasta asupra căreia lucrează Venus va însemna 
dezvăluiri din zona emoțiilor, adică există posibilitatea ca până pe 8 octombrie, 
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când Venus va reveni în zodia Fecioară cu gânduri bune, ceea ce am ținut secret de 
la începutul anului și până acum sau chiar în anul anterior să fie dezvăluit și 
repararea prejudiciului să ceară din partea individului un mare sacrificiu. 

Totuși, schema astrală a zilei de 25 iulie nu este dominată doar de inițierea 
mersului retrograd al planetei Venus, ci și de împlinirea unui careu dintre Marte și 
Uranus, dar și de împlinirea opoziției dintre Neptun și Junon. Toate acestea au pe 
fundal o corelație buna pe care Mercur din Leu o împlinește cu Capul Dragonului 
reușind astfel să medieze tendința Nodurilor. Lucrurile acestea ne arată ca în 
celebrul proverb "Buturuga mică răstoarnă carul mare!" și libertatea pe care 
încercăm s-o implementăm prin aceste unghiuri să fie un element de referință, 
chiar și atunci când ea nu este practică, ci are doar statutul de idee. 

Suprapunând aceste unghiuri negative peste faptul că Venus intră acum în 
mers retrograd arată că oamenilor le va face mare plăcere să se așeze împotriva 
curentului și să creadă că aceasta este o acțiune superioară. Am văzut și de-a lungul 
celorlalte zile ale acestei săptămâni că aceasta este una din trăsăturile de bază ale 
perioadei. Momentul de față arată că ne hrănim cu iluzia puterii și dorim să 
schimbăm calitatea emoțiilor doar pentru a rezista unei aversiuni puternice față de 
ceea ce nu am înțeles din ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul acestei săptămâni. 
Este adevărat, pe careul dintre Marte și Uranus întotdeauna alegerile făcute sunt 
dificile, însă de această dată, pentru că Mercur va media tendința Nodurilor, avem 
privilegiul de a ne bucura de lucrurile mici pe care le obținem ori de realizările pe 
care le intuim că urmează să se consume în viitorul apropiat. 

25 iulie arată că dezordinea îi împarte clar pe oameni în inferiori și superiori. 
Cei care preferă dezordinea și o prezintă ca fiind precizie, etalon sau un element 
benefic ce trebuie abordat de toată lumea arată că vor susține, cel puțin până când 
energia venusiană va intra în normalitate, adică până pe 8 octombrie, un demers 
negativ. Aceștia vor avea statut de ființe care vor strica, vor dezbina sau vor 
răspândi în jur tristețe și dezamăgire. 

La polul celălalt avem oamenii superiori care privesc această problemă 
dureroasă în față și nu vorbesc despre preschimbarea ei ca viziune, nu se păcălesc, 
ci se preocupă de transcenderea acesteia, adică de a descoperi binele care se află, în 
realitate, dincolo de această problemă. Acești oameni nu se vor implica în activități 
de distrugere pe motiv că schimbă prioritatea lumii și o strică pentru că vor să pună 
ceva în loc, ci se ocupă de consolare, de sporirea încrederii în sine pentru că numai 
prin aceste calități omul își poate redobândi echilibrul ce se poate rupe în 
momentul de față. Cine își păstrează aceste calități, chiar să treacă printr-o 
perioadă dificilă, nu va ajunge în pragul autodistrugerii, ci își vor aminti tot timpul 
că echilibrul se bazează pe înțelegere și toleranță. Dacă Mercur nu ar fi fost “ars” în 
conjuncția cu Soarele sau dacă această conjuncție ar fi fost în toleranța de jumătate 
de grad admisă pentru cazimi, oamenii nu s-ar fi împărțit în aceste două categorii, 
ci și-ar fi dat mâna indiferent de nivel și, prin uniformizare, s-ar fi ajutat unii pe 
alții: unii să învețe cum este să fii bun, iar ceilalți să se bucure că au ocazia să 
trăiască prin bunătatea pe care o arată celorlalți. 

Prin urmare, 25 iulie este o zi de maximă putere, de expresivitate sau de 
luciditate în care un pas foarte mare făcut într-o zonă a minciunii ne distruge sau 
un vis, construit din aproape în aproape, se poate împlini deși în momentul de față 
nimic din ceea ce se consumă nu ne sugerează că s-ar putea întâmpla așa ceva. Ceea 
ce se consumă în ziua de 25 iulie nu este marcat de noutate absolută, ci 
evenimentele acestea au fost pregătite din aproape în aproape de la începutul 



Săptămâna 20 – 26 iulie 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 16 iulie 2015, ora 7:43 

săptămânii până acum sau, în cazul opoziției lui Neptun cu Junon, chiar din 
săptămânile anterioare, ca și cum am colectat informații sau ne amintim ceea ce s-a 
întâmplat pentru a putea înțelege ce decizie ar trebui luată acum și de ce este 
necesar să ne purtăm cu cei din jur într-un anumit mod. 

25 iulie poate fi o zi marcată de lupta cu boala, cu bolnavii, cu cei care iubesc 
confortul dizarmoniei sau confortul bolii. Dacă planeta Mercur, cea care are acum o 
relație foarte interesantă cu Axa Dragonului, una eficientă și salvatoare pentru 
contextul de față, nu ar fi fost într-o relație ciudată cu Soarele, adică nu ar fi fost o 
planetă “arsă de Soare”, momentul de față ar fi fost marcat de o speranță reală. 
Astfel, nici momentul acesta, la fel cum vom vedea că nici trigonului Marte cu 
Chiron, ce se va consuma în ziua următoare, nu vor reuși să ne scoată din această 
amorțeală ori să ne desțelenească mintea și să o pună la lucru prin fapte bune. În 
continuare ne gândim la aceleași subiecte compromițătoare, avem aceleași 
suspiciuni față de cei din jur și urmărim să punem în aplicare planuri de răzbunare. 
Nimic din ceea ce se consumă în această zi nu ne face cinste și ne vom aminti cel 
puțin începând cu 8 octombrie, când Venus își va reveni la deplasarea normală, 
cam ce a însemnat ziua de 25 iulie sau această săptămână. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua în considerare nimic 
rău din ceea ce urmează a se consuma acum. Dacă avem gânduri pozitive, dacă nu 
rezonăm cu această întoarcere împotriva celui care iubește, dacă nu trimitem 
gânduri negative pentru simplu fapt că nu am înțeles ceea ce ni s-a întâmplat în 
ultimele zile sau ne-a enervat, vom reuși să depășim acest moment fără niciun 
incident, fără accidente, fără explozie, fără regrete. 

 
Duminică, 26 iulie 

Duminica 26- 7-2015  8:49  Luna(Sco) Squ (Leo) Jupiter 

Duminica 26- 7-2015  9:03    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Duminica 26- 7-2015 11:06    Mars (Can) Tri [Pis] Chiron 

Duminica 26- 7-2015 12:08    Luna(Sco) Con [Sco] Saturn 

Duminica 26- 7-2015 13:37  Uranus <Ari> S/R 

Duminica 26- 7-2015 15:19    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Duminica 26- 7-2015 16:43  Luna(Sag) Squ [Vir] Venus 

Duminica 26- 7-2015 21:53  Sun (Leo) Tri (Sag) Moon 

Duminica 26- 7-2015 22:50    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 
 

Apel la răspundere. Dorințele cauzează probleme de patrimoniu. Se cheltuie 
prea mult. Succesul este garantat acolo unde munca este susținută. Este ascuns un 
sentiment de împlinire. Imaginația folosită ca instrument de lucru. Certitudinile 
vin acolo unde este refuzată tentația. În problemele personale claritatea își face 
loc. Respect față de trecut. Succes obținut prin muncă. Regret față de eșecurile 
lamentabile ale ultimelor luni. Soluție rapide nu pot fi puse în aplicare. Planurile 
pe termen lung sunt demne de respect. Risipa sperie. Tentația de a renunța la un 
legământ. Sunt căutate soluții care să îmbunătățească starea de confort. Poate fi 
ocolit caracterul radical al unor decizii. Surprizele sunt privite ca un divertisment. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 26 iulie ne îndeamnă să fim răspunzători 

pentru faptele proprii, să lăsăm deoparte mâniile și invidiile, să nu mai aducem din 
trecut elemente periculoase pentru că toate aceste lucruri dense, caustice sau 
greoaie nu fac decât să ne îmbolnăvească ori să ne întunece mintea. Din cauza 
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relației bune pe care Marte din Rac o are cu Chiron din Pești, dar și pentru că 26 
iulie este prima zi de retrogradare a lui Uranus, momentul de față devine unul 
reprezentativ pentru luna în curs. Acum nu doar că suntem invitați să fim 
răspunzători pentru faptele proprii, dar va trebui să înghițim în sec, să 
recunoaștem greșelile pe care le-am făcut, nu neapărat față de cineva din afară, cât 
mai ales față de noi înșine pentru că, după cum se vor așeza lucrurile în momentul 
de față, succesul prin muncă, prin profesie sau prin practicarea unei pasiuni, nu va 
veni decât acolo unde omul are respect față de propria persoană, față de propria 
energie sau față de rolul și misiunea pe care le are în acest moment. 

Practic, ziua de 26 iulie se menține pe această direcție ambivalentă, cea care 
încearcă să ne vorbească atât despre lucrurile rele pe care le-am făcut în cunoștință 
de cauză, dar și despre lucrurile bune pe care trebuie să le facem de acum încolo. 
Această ambivalență va fi vizibilă și prin tranzitul Lunii - aceasta trecând în 
mijlocul zilei din Scorpion în Săgetător. De aici înțelegem că se va face un pas 
important în a observa care sunt defectele de caracter și în ce zonă se pot localiza 
regretele față de eșecurile parcurse în ultimele zile. 

Ultima zi a săptămânii în curs arată că planurile pe termen lung sunt demne 
de respect, însă pentru a le îndeplini este nevoie de tărie de caracter, de seriozitate 
sau să acceptăm o dominare, o schemă impusă din exterior sau recomandările 
celorlalți fără a lua în nume personal și fără a considera că dacă cineva ne spune 
cum să procedăm neapărat nu știm să ne facem treaba cum trebuie. 

Imediat ce Luna a intrat în zodia Săgetător va împlini un careu cu Venus și 
gradul de satisfacție ar putea să nu fie la nivelul cel mai înalt. De altfel, aceasta se 
pare că este una dintre cele mai mici probleme. Faptul că o atitudine agresivă față 
de sine se poate transforma într-o dovadă de indisciplină arată că ultima zi a 
săptămânii este și cea mai riscantă dintre toate zilele intervalului pe care-l 
analizăm. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor privi ziua de 26 iulie ca pe un îndemn la seriozitate și 
decență. Nu se vor aventura în a critica partenerii de dialog, colaboratorii sau 
persoanele care sunt importante în demersurile aflate acum în derulare. Nu vor 
avea regrete față de acțiunile din ultima perioadă, ci vor privi cu luciditate ceea ce li 
s-a întâmplat pentru că simt, prin această relație dintre Marte și Chiron, că pot 
repara un deficit. 

Prin urmare, finalul săptămânii este și una dintre cele mai dificile și 
complicate zile ale lunii iulie. Acum se împlinește un trigon interesant între Marte 
din Rac (cădere) și Chiron retrograd din Pești. De asemenea, tot azi Uranus își 
inițiază mersul retrograd. 26 iulie devine o zi a tentației și succesul, în cazul 
persoanelor care au lucrat pentru genul acesta de realizare, va veni, însă doar acolo 
unde a existat o muncă asiduă și abordată în echipă. 

Este posibil ca multe lucruri care vin spre noi în această săptămână să fie 
grăbite, precipitate, raportate la etaloane greșite și, ca urmare a acestui proces, să 
se considere că finalitatea este mult mai aproape decât s-a crezut. Nu este cazul să 
ne gândim acum la situații de genul acesta, ci cel mai bun lucru pe care am putea 
să-l facem în momentul de față este să fim răspunzători pentru faptele proprii și să 
judecăm mai puțin greșelile celorlalți. 

Este însă puțin probabil să ne ținem departe de judecăți gratuite. Luna din 
Scorpion se află într-o relație proastă cu Jupiter din Leu și critica devine expresia 
puterii. Cel care critică se simte puternic și pentru că foarte aproape de acest careu 
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se află și sextilul Lunii cu Luna neagră lucrurile acestea vor fi modelate după un 
interes meschin. Nu se poate vorbi în această zi de sinceritate pentru că nici Luna, 
nici Mercur, nici Venus și nici Marte nu pot să susțină lucrul acesta. Toate cele 
patru astre se află în cădere și toate își vor folosi energia pentru a submina 
autoritatea celuilalt, pentru a face rău intenționat. Tocmai de aceea, persoana care 
reușește să oprească această instabilitate și nu își îndreaptă atenția doar către 
lucrurile care nu i-au plăcut din această săptămână sau din această lună va fi un 
adevărat exemplu pentru ceilalți și, începând cu săptămâna viitoare, va primi din 
jur multă admirație. Deocamdată această admirație este în afara nevoilor 
individului. Aceste persoane vor vedea însă că începând cu 8 octombrie admirația 
se poate transforma și-n faptă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a prefera astăzi lucrurile 
simple. Persoana care simplifică arată că este puternică. Pe această conjunctură, 
oamenii slabi se vor complica și asta pentru că, deocamdată, nu sunt în stare să facă 
nimic în mod concret. 
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27 iulie - 2 august 2015 este săptămâna succesului de a fi și al răspunsului pe 
măsura valorilor reale promovate. Săptămâna aceasta este foarte diferită de ceea ce 
am avut de traversat în a doua parte a lunii iulie pentru că nu conține decât câteva 
evenimente astrale, ceea ce schimbă în mod considerabil presiunea pusă pe individ 
și îi lasă acestuia dreptul de a duce mai departe promisiuni sau demersuri specifice 
celor două săptămâni încheiate. 

Astfel, evenimentele programate pentru această săptămână sunt: sextilul 
Soarelui cu Capul Dragonului de luni, Luna plină și intrarea planetei Venus în zodia 
Leu prin retrogradarea de vineri, revenirea lui Saturn la mersul direct și împlinirea 
trigonului dintre Mercur și Uranus de duminică. 

Înțelegem de aici că săptămâna în curs împlinește o promisiune. Este foarte 
posibil ca pentru unii această promisiune să fie un bici și, deci, intervalul să fie 
marcat de dureri, nemulțumiri, suferințe sau semne de boală. Cei mai mulți 
primesc însă răspunsurile pe care le-au căutat din martie încoace și asta, în mod 
gradat, începând din prima zi a săptămânii și până în ultima, când Saturn își revine 
la mersul direct. Pentru că, în ultima zi a acestei săptămâni revenirea lui Saturn la 
mersul direct este secondată de trigonul lui Mercur cu Uranus, toate acestea sunt 
încununate de succes, deci nu trebuie decât să facem un efort minim pentru a vedea 
lucrul acesta. Astfel, nu se poate vorbi despre nicio pedeapsă în absența acestui 
bine. Binele despre care vorbește trigonului Mercur cu Uranus din ultima zi a 
acestei săptămâni se adresează tuturor, indiferent de calitatea acțiunilor sau de 
orientare. 

De asemenea, această săptămână are un mesaj special care se află cu 
precădere în rezonanță cu prima parte a devizei generale, deci cu succesul de a fi. 
Această săptămână, prin impactul special al Axei Dragonului, face trimitere la 
perioada februarie 1997 - septembrie 1998, când Capul Dragonului trecea prin 
zodia Fecioară. Ipostaza aceasta creează un arc peste timp și le vorbește oamenilor 
despre succes, despre abnegație, despre motive ale evoluției, însă nu-i protejează de 
obstacole și nici de caracterul lor dur sau deprimant. Practic, aceasta va fi trăsătura 
generală a acestei săptămâni și cine va dori să înțeleagă răspunsurile pe care le 
primește are nevoie să facă trimitere la acest lucru. Tinerii care nu au apucat să 
aibă evenimente marcante în perioada februarie 1997 – septembrie 1998 vor privi 
schema acestei săptămâni, cea care conține trimiterea în cauză, ca pe o lecție de 
viață pe care și-o însușesc prin exemplu celorlalți. Adică ei îi vor vedea pe ceilalți 
traversând aceste complicații, vor înțelege mai repede decât persoana în cauză care 
este sursa suferinței sau care este calitatea răspunsului și va fi suficient pentru ei. 
Relația bună a lui Mercur cu Uranus ce se va împlini când Saturn își revine la 
mersul direct permite împlinirea acestui fapt și pentru ei. Deci acest arc peste timp, 
această rememorare minunată nu este pierdută pentru nimeni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a gândi la binele 
omenirii. Cine gândește pentru binele omenirii arată că este de acord să se 
transforme într-un gând bun care își va găsi rostul și menirea în soarta omenirii. 
Cine nu, se va transforma pe sine într-un ghimpe ce intervine din exterior pentru a 
favoriza progresul celorlalți și s-ar putea ca schema în care dorește să se integreze 
(cu atitudinea celui care impune privilegiul, nu-l câștigă) să nu-l includă, ei fiind de 
altfel incapabili să vadă că singuri își fac rău. Deci binele cultivat în această 
săptămână înseamnă progres pentru afla adevărul atât pentru sine, cât și pentru 
grupul de apartenență. 
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Luni, 27 iulie 
Luni 27- 7-2015  5:20    Luna(Sag) Tri (Leo) Mercury 

Luni 27- 7-2015  8:37    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 

Luni 27- 7-2015  9:39    Luna(Sag) Squ (Vir) Juno 

Luni 27- 7-2015 10:02     Sun (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Nevoie de stabilitate. Cuvântul este folosit pentru binele individual. Istoria 
este o sursă de nemulțumire. Trecutul personal generează conflicte. Se caută 
soluții miraculoase la probleme grave. Este respectat cel puternic. Este adorat cel 
înțelept. Este iubit cel folositor. Soluțiile categorice lasă un gust amar. Dialog. 
Diplomație. Gradul de satisfacție este important în acceptarea soluțiilor celorlalți. 

 
Pentru că în această săptămână lucrurile sunt substanțial schimbate față de 

ceea ce am avut de traversat în ultima perioadă, debutul acestui interval se 
realizează într-un ton cât se poate de echilibrat. Soarele se va afla acum într-o 
relație foarte bună cu Axa Dragonului și simțim dintr-o dată nevoia de stabilitate. 
Este adevărat, pentru că Luna se află acum în zodia Săgetător va avea de împlinit o 
relație foarte proastă cu Junon și cu Neptun, cele două astre care se află de ceva 
timp în opoziție. Apoi, tot în această zi, Luna trebuie să împlinească și o relație 
foarte bună cu Mercur încurajându-l pe acesta să aibă mai multă încredere în sine, 
chiar dacă în continuare este "ars de Soare". 

Schema aceasta a zilei de 27 iulie face trimitere la o istorie personală și, prin 
observațiile pe care le facem acestui context, încercăm să găsim soluții miraculoase 
la problemele care ni se par cele mai grave, fie că vom considera că iubirea de 
oameni, că sinceritatea sau atenția sunt soluțiile cele mai bune, fie că ajungem în 
punctul în care să credem că o atitudine categorică poate fi soluția tuturor 
problemelor. Venus se află acum în mers retrograd prin zodia Fecioară și ceea ce 
resimțim în momentul de față, întâlnirea cu acele episoade din trecut înseamnă și 
întâlnirea cu energia pe care o folosește această planetă pentru că se face trimitere 
la un episod când zodia Fecioară intervenea asupra cerului astral prin Capul 
Dragonului ce tranzita acest semn (februarie 1997-septembrie 1998). Acum 
retrogradarea lui Venus arată că ea este stăpână peste energia zodiei Fecioară și 
rolul său va fi unul foarte important de-a lungul întregii săptămâni. Asta înseamnă 
că această înțelegere, această soluție care ni se pare miraculoasă, această invitație 
către diplomație sau către dialog se bazează mult pe experiențele anterioare, pe 
recomandările anterioare cele pe care le-am ignorat la momentul la care le-am 
primit. În egală măsură, acest lucru sugerează că 27 iulie este o zi în care ne 
pregătim pentru ceea ce va însemna ziua de 31 iulie, ultima zi a acestei luni, când se 
va împlinii și Luna plina, dar și intrarea planetei Venus în zodia Leu prin 
retrogradare. 

Schema aceasta are, așadar, atât această componentă revendicativă, arătând 
oamenilor că siguranța de sine s-ar putea să fie abuzivă ori construită pe o traumă, 
dar și acea componentă care poate repara trecutul apăsător pentru că în finalul 
acestei săptămâni, adică în 2 august, Saturn își va reveni din mers retrograd. De 
aici înțelegem că, în aspectul său cel mai încurajator sau puternic, prima zi a acestei 
săptămâni ne îndeamnă să ne apropiem de lucruri esențiale. Fiecare va vedea 
elementul util ca fiind esențial după puterea sa de înțelegere și după profunzime. 
Nu este întâmplător că acest proces este atât de activ pentru că apelul la trecut 
arată că se lucrează cu genul acesta de experiențe. 
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Prin urmare, prima zi a acestei săptămâni ne arată că există o graniță, un 
hotar, o linie de delimitare clar conturată între ceea ce am avut de traversat în 
ultimele două săptămâni și ceea ce vom avea de parcurs în această săptămână. 
Pentru că Soarele se află acum în expresia sa pozitivă, mediind tendința Nodurilor 
și arătându-le oamenilor că se pot exprima prin seriozitate, creativitate, 
înțelepciune sau putere, momentul acesta devine expresia unei ambiții care-l poate 
duce pe individ către evoluție. Asta înseamnă că deja simțim că ne aflăm în 
intervalul dominat de succesul de a fi și, încă de pe acum, simțim că răspunsurile 
pe care le primim sunt conturate pe măsura valorilor asupra cărora am lucrat de-a 
lungul acestui an. 

Schema aceasta pe care o folosim în această zi, deși face apel la energia zodiei 
Leu și la energia zodiei Balanță, prin intermediul Soarelui și respectiv Capului 
Dragonului, apelul la trecut, schemele mai vechi pe care le utilizăm în vederea 
obținerii unui succes sau în vederea reparării unui neajuns, folosește ceea ce Venus 
exprimă la un înalt nivel și la o mare putere, adică energia zodiei Fecioară, cea care 
a fost tranzitată anterior de Capul Dragonului, adică în perioada februarie 1997 - 
septembrie 1998. Este posibil ca unii să nu-și mai amintească precis ce s-a 
întâmplat în perioada aceea însă dacă sunt dispuși să afle informații de genul acesta 
atunci trebuie să-și amintească faptul că Pluton se află într-o relație foarte proastă 
cu Axa Dragonului, semn de pericol major, de risc sau de încercare excepțională din 
depășirea căreia se consumă un segment deosebit de negativ al destinului personal. 
La vremea aceea Saturn intervenea printr-un trigon asupra Capului Dragonului, iar 
acum intervine printr-un sextil. În ambele cazuri avem de-a face cu un semn de 
evoluție și este indicat să ținem cont de el. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi trecutul doar ca pe 
un tablou vechi care provoacă repulsie. Există întotdeauna în trecutul personal 
detalii care ne pot ajuta să înțelegem prezentul. Nu este indicat să retrăim trecutul 
prin traumele și obsesiile sale, dar lecțiile sale sunt în permanență utile. 

 
Marți, 28 iulie 

Marti 28- 7-2015  4:56    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 

Marti 28- 7-2015  5:56    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 

Marti 28- 7-2015 16:20    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Marti 28- 7-2015 16:31    Luna(Sag) Tri (Leo) Jupiter 

Marti 28- 7-2015 21:45    Luna(Sag) --> Capricorn 

Marti 28- 7-2015 22:42    Luna(Cap) Tri [Vir] Venus 
 

Efort. Expresivitatea ascunde o dramă. Succesul personal stabilește reguli 
de conviețuire. Se clatină o înțelegere. Numele propriu este vândut scump. 
Tentația de a respinge moralitatea. Eleganța este rece, dar trebuie plătită scump. 
Vitalitatea scade. Se caută un confort minim care să ascundă problemele de fond. 
Rușinea este disimulată. 

 
Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Săgetător și va avea de 

împlinit o relație negativă cu o altă opoziție ce se realizează pe axa Fecioară-Pești. 
Este vorba despre relația proastă dintre Chiron și Luna neagră. Aproape că nu va 
mai conta faptul că se va afla într-o relație bună atât cu Uranus cât și cu Jupiter 
participând la desenarea unei piramide de foc, semn de inspirație și creativitate. 
Durerile și traumele trecutului, cele care au venit spre noi cu precădere în ziua 



Săptămâna 27 iulie – 2 august 2015         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 23 iulie 2015, ora 5:25 

anterioară, ne fac acum să ne simțim rușinați, îngrijorați față de perspectiva 
următoarelor luni sau următorilor ani pe motiv că s-ar putea ca schema trecutului 
care ne-a speriat atât de mult să se reediteze. Nu se va reedita nimic din trecutul pe 
care-l investigăm acum, doar suntem informați că dacă facem apel la scheme 
consumate în intervalul februarie 1997 septembrie 1998 atunci trebuie să fim 
conștienți că împreună cu aceste metode ne vin și stări, rememorări sau trăiri 
intense legate de acele experiențe. 

Acum, prin faptul că Luna se va afla în ultima sa experiență de genul acesta 
în care dezvoltă o prietenie interesantă cu Jupiter, guvernatorul semnului pe care-l 
tranzitează, avem ocazia să respingem tentația, nu moralitatea, să nu vorbim în 
nume propriu atunci când sufletul ne doare sau mintea este răvășită. 

Prin trecerea Lunii în zodia Capricorn lucrurile se schimbă și există 
posibilitatea ca o tentație să fie răstălmăcită ori să fie privită după schema 
trecutului. Acesta va fi practic momentul când rușinea ar putea să ne invadeze ori 
să ne fie teamă ca nu cumva anumite sentimente neclare să intre într-un derapaj 
accentuat. Acest lucru ar putea să fie citit pe cerul astral al zilei de 28 iulie prin 
nicovala ce se construiește între Jupiter, Luna neagră, Saturn și Luna. Schema 
aceasta poate respinge o moralitate ce până acum s-a dovedit neclară pentru 
individ ori neconformă cu cerințele mediului în care a ales să trăiască. Cu toate 
acestea, nu poate fi neglijată complet piramida de foc ce se construiește între 
Jupiter, Lună și Uranus. Aceasta arată că înțelegerea eronată se clatină, rușinea se 
poate topi în înțelegere și toleranță față de propria persoană și față de persoanele 
care au participat la ceea ce acum ne amintim, dar și posibilitatea de a face efort 
pentru a înțelege mai bine ceea ce ni se întâmplă. 

Prin urmare, 28 iulie este o zi de stabilitate. Nimic din ceea ce se întâmplă 
în această zi nu ne sugerează la modul concret că ne aflăm într-o perioadă de 
stabilitate, însă elementele care se așază vor construi o mare stabilitate de care vom 
fi conștienți începând cu ziua următoare, când vom avea de parcurs alte probleme 
și, din cauza acestora, vom observa cât de bine ne-au prins analiza, interiorizarea 
ori situațiile tensionate, penibile, rușinoase sau ciudate ale zilei de 28 iulie. 

Pentru faptul că suntem expuși la anumite intrigi, este posibil ca această zi să 
ne detalieze, să ne facă să ne simțim inutili ori în afara unei scheme a mulțumirii, a 
fericirii sau a confortului așa cum se construiește el în momentul prezent. Cu toate 
acestea se va vorbi în această zi despre regulă, despre intrigi care trebuie să se 
încheie, despre un element care va impresiona prin caracterul său dur, inovator, 
reformator sau prin mobilizarea amplă pe care o produce structurii afective. Din 
această frământare rezultă mai multă încredere, mai multă cunoaștere și mai multă 
siguranță de sine. De asemenea, se poate vorbi în momentul de față și despre un 
ultimatum. Mulți vor considera că trebuie să se grăbească mai mult, că sunt 
constrânși de ceea ce se întâmplă pe spațiul public, de reacțiile pe care le aveau, de 
jenă, de rușine sau de imoralitate să ia o decizie pe moment. Nu se știe din această 
analiză cu caracter general dacă decizia în sine este foarte utilă. Se știe însă că 
reforma pe care tot acest proces o susține este foarte importantă, atât pentru zilele 
care au mai rămas din această săptămână, cât și pentru ceea ce avem de parcurs de 
acum încolo până la finalul anului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că viața este 
prețioasă. Valoarea specială pe care o oferim vieții este valoarea cu care ni se 
răspunde. 
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Miercuri, 29 iulie 
Miercuri 29- 7-2015  4:27    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Miercuri 29- 7-2015 13:44    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 

Miercuri 29- 7-2015 16:16    Luna(Cap) Tri (Vir) Juno 

Miercuri 29- 7-2015 21:21    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 
 

Servire. Patrimoniu. Schimb de forțe. Ridicare. Apar informații noi. 
Inspirație. Regretele sunt ascunse mai bine. Se caută înțelegeri noi. Este salutat 
dreptul la viață. Oameni se respecte mai mult. Este urmărit un interes formulat în 
mod explicit. 

 
Astăzi Luna se află într-o relație foarte proastă cu Axa Dragonului semn de 

suspiciune, îndoială sau de apel la un mesaj negativ din subconștientul colectiv. 
Există, conform schemei astrale aferent acestui moment, o bogăție mare de 
informații însă acestea sunt legate de stări sufletești, de regrete sau de persoane 
care nu s-au maturizat încă deși nu știu acest lucru. Interacțiunea cu aceste 
persoane sau reacțiile lor, atunci când avem de-a face cu oameni care caută prin 
comportamentul lor să evite ființele imature, arată că se urmărește un scop, iar 
acesta, în spațiul zilei de 29 iulie, s-ar putea să fie puțin cam neclar. 

Pentru că unghiul acesta negativ dintre Lună și Axa Dragonului se împlinește 
la maximumul său în noaptea de marți spre miercuri este posibil ca de dimineață să 
ne trezim cu poezia învățată și să punem o mare presiune pe cei care au arătat, de la 
începutul săptămânii până acum ori, în diferite ipostaze, de la începutul anului 
până acum, că sunt pricepuți și că nu se lasă conduși de traumele pe care l-au 
parcurs în urmă cu aproximativ 18 ani (februarie 1997 - septembrie 1998). Toate 
acestea trebuie să meargă spre o limpezire a raporturilor dintre oameni cu scopul 
de a descoperi sau de a redescoperi respectul și admirația. 

Practic, momentul acesta devine expresia unei inspirații teribile. Luna nu 
doar că se află în Capricorn și le dă oamenilor puterea de a se exprima după nevoile 
pe care le au acum, chiar dacă asta înseamnă să fie în disonanță cu ceea ce au simțit 
dintotdeauna, faptele pe care le săvârșesc acum reușesc să medieze o problemă 
comportamentală pentru care nu au avut soluție de la începutul anului și până 
acum. Luna va media acum opoziția pe care Junon o împlinește cu Neptun, 
împingând moralitatea către valorile arhetipale sau oferind soluțiilor originale, 
personale, subiective o importanță socială majoră. 

Ultimul aspect al acestei zile va fi conjuncția Lunii cu Pluton ceea ce o va 
transforma pe aceasta în distribuitor de lumină între această poziție și conjuncția 
sa cu Uranus ce se va consuma în săptămâna următoare. Din această cauză 
evenimentele de acum ne lasă impresia că nu se vor finaliza acum, ci au nevoie de 
aproximativ o săptămână pentru a ajunge la bun sfârșit. Nu contează dacă o parte 
din aceste probleme se soluționează acum, dacă atingem gradul de satisfacție, dacă 
suntem mulțumiți cu ceea ce trăim în momentul acesta sau considerăm că este 
nevoie de mai mult, adică de încă vreo câteva zile pentru a se împlini. Cel mai 
important lucru este să nu ne declarăm astăzi împotriva propriului destin doar 
pentru că așa ne spune o emoție rătăcită și schiloadă. 

Prin urmare, 29 iulie este o zi de acceptare. Ceea ce vine spre noi în 
momentul acesta ne învață să privim cu atenție, cu discernământ și cu maturitate 
atât modificările pe care le parcurgem, dar și ținta spre care ne îndreptăm. Poate, 
unora, li se pare puțin cam ciudat să vadă ținta după ce s-au hotărât pe ce drum să 
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pornească. Nu contează că lucrul acesta ni se va părea astăzi ciudat. Nu va conta 
nici faptul că această ciudățenie se susține pe uitarea începutului. Dacă nu am fi 
uitat starea de început nu am considera iluminarea de acum o ciudățenie. 
Important este să lăsăm în urmă această atitudine care ne vorbește mai mult 
despre ciudățenii decât despre realitate pentru a vedea care este forța în care 
trebuie să ne centrăm și cum să lucrăm cu instrumentele pe care le avem în 
preajmă. Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de 
evoluție spirituală vor simți ca ziua de 29 iulie este una de sinteză. S-ar putea ca 
proporțiile să se inverseze, adică oamenii să se simtă revoltați, faptele să fie 
orientate împotriva gândirii, împotriva înțelegerii și toți să creadă că a sosit 
momentul să-și redefinească dimensiunea spirituală a vieții. Această redefinire îi 
îndeamnă să treacă prin experiențe care nu le fac cinste sau care nu le fac plăcere. 
Printre acestea, revolta împotriva oamenilor ar putea să înlocuiască respectul pe 
care fiecare ar trebui să-l poarte semenului său.  

Apoi, 29 iulie le va vorbi oamenilor și despre putere. Această putere, chiar 
dacă nu se va exprima în deplinătatea sa în momentul de față, ci ar putea să mai 
aibă nevoie de câteva zile pentru a alimenta aceste demersuri interesante, are, în 
momentul de față, un rol educativ. Educația pe care o facem acum sau autoeducația 
din momentul de față va fi de mare importanță pentru următoarele săptămâni până 
la finalul anului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni cu noi înșine așa cum 
credem că suntem buni cu ceilalți. Nu este cazul în această atitudine să amestecăm 
toleranța cu indulgența, obtuzitatea mentală care favorizează defectul și îl face să 
pară calitate cu înțelepciune de viață care poate privi totul în față și, în egală 
măsură, poate alege adevărul. Educația acestei zile ne duce spre adevăr. 

 
Joi, 30 iulie 

Joi 30- 7-2015  8:46    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 

Joi 30- 7-2015  9:37    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 

Joi 30- 7-2015 14:20    Luna(Cap) Opp (Can) Mars 

Joi 30- 7-2015 19:57    Luna(Cap) Tri (Vir) Lilith 

Joi 30- 7-2015 21:48    Luna(Cap) Sex [Sco] Saturn 
 

Independența este înțeleasă greșit. Se face apel la nevoia de confort și 
sănătate. Sunt combătute dramele ireale. Marile probleme sociale intra acum 
într-o nouă criză. Imperfecțiunea este căutată și acuzată. Se urmărește accesul la 
o nouă identitate. 

 
Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Capricorn și va avea de 

împlinit o opoziție cu Marte. Împlinește acest unghi din postura de careu cu Uranus 
în situația în care Marte nu s-a desprins încă de acest careu cu Uranus pe care l-a 
împlinit la grad perfect în săptămâna anterioară (25 iulie). Schemele acestea arată 
că presiunea Lunii pline din ultima zi a lunii iulie se face încă de pe acum simțită, 
însă prin alte energii, prin alte mesaje sau prin alte instrumente de lucru. 

Ceea ce va fi foarte clar în momentul de față va avea aspectul unei probleme 
sociale, chipul imperfecțiunii sau îmbrățișarea tristă a unei false independențe, cea 
în care am crezut în prima parte a anului. Momentul acesta, tocmai pentru că se 
bazează pe acest careu în T pe semne cardinale ce-l are pe Uranus ca planetă focar, 
îi încearcă pe oameni pe problemele pe care le-au conștientizat la începutul acestei 
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săptămâni. Schema aceasta care vorbește despre complicații sociale, eșecuri sau 
drame accentuate, traversate în perioada februarie 1997 - septembrie 1998, ne 
îndeamnă să fim maturi și să privim ori să analizăm valorile personale doar prin 
modul cum acestea susțin confortul și sănătatea. 

De partea cealaltă, Luna va fi în această zi prietenă cu Luna neagră și cu 
Chiron reușind să medieze opoziția celor două elemente astrale susținând ideea 
indicată mai sus că preocupările de acum, schemele sau soluțiile, până și conflictele 
sau clarificările pe care suntem obligați să le realizăm, trebuie să susțină 
vindecarea, armonizarea sau purificarea. Desigur, toată această frământare arată că 
lucrăm cu elementele esențiale, ne preocupăm de ceea ce ar trebui să fie rezolvat în 
timp real și asta ne solicită foarte mult. Gândirea este un element care va fi solicitat 
însă ea va beneficia de pe urma rezultatelor obținute anterior, atunci când Luna a 
avut de împlinit o piramidă de foc împreună cu Jupiter și Uranus. 

Un alt element important pe care ar fi indicat să îl avem în vedere în 30 iulie 
vine din interesul acordat realității. Atât de preocupați vom fi de tot ceea ce există 
în jur, inclusiv de ceea ce se află în viețile celorlalți încât vom fi tentați să urmărim, 
deci să dăm multă importanță, dramelor ireale care se află cu precădere în viețile 
celorlalți. Cine nu se va opri la timp, va ceda tentației și va integra în noua 
identitate și elemente ce vin din erorile celorlalți. 

Prin urmare, 30 iulie ne ajută să simplificăm lucrurile și să înțelegem mult 
mai bine marile probleme sociale. Pentru a ajunge în acest punct al întâlnirii este 
absolut necesar să urmărim ceea ce se întâmplă în viețile proprii, schemele pe care 
le folosesc oamenii pentru a-și capta atenția unii altora ori pentru a-și îndeplini 
anumite deziderate. Pentru că lucrurile acestea se consumă în săptămâna 
succesului de a fi, multe din elementele personale vor fi catalogate ca fiind 
elemente de succes doar dacă primesc un feedback pozitiv din partea anturajului. 
Deja vom fi îngrijorați pentru ceea ce nu am reușit să realizăm și nu vom mai avea 
putere de autoanaliză, nu vom mai fi în stare să vedem ce putem și ce nu putem 
face. Părerile celorlalți devin astfel esențiale și, în acest context complicat, cel în 
care Saturn va media opoziția Lunii cu Marte, iar Uranus va amplifica această 
problemă relațională, componenta discernământ pare să fie de o importanță 
covârșitoare însă cam rară. Relația bună pe care Luna o dezvolta acum cu Luna 
neagră arată că momentul acesta ne va atrage atenția prin confruntare, prin iluzia 
puterii pe care o obținem mai curând printr-un conflict, decât prin înțelepciunea de 
a evita lupta. În toată această ecuație, Uranus devine un element absolut esențial 
pentru că are calitatea de planetă focar într-o configurație numită vapor cu pânze. 
Independența, curajul sau dorința de a face performanță transformă toate celelalte 
relații, îndemnuri, realizări sau motive personale în instrumente de lucru. 

Există un element care nu se regăsește în această ecuație astrală însă va fi de 
o mare importanță utilizarea sa: bunul simț. Dacă dorința de independență, de 
expresivitate sau de succes nu are aproape de ea și bunul simț realizările obținute 
pe aceste conjuncturi astrale nu sunt decât niște baloane de săpun ce ne atrag acum 
atenția pentru că, în plus, sunt și multicolore. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca imperfecțiunile. 
Cine vede doar imperfecțiunile, de fapt, caută motive să-i judece pe ceilalți și, prin 
preocuparea aceasta continuă față de judecată dorește să aibă o justificare asupra 
stării afective încordate pe care o deține. 
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Vineri, 31 iulie 
Vineri 31- 7-2015  0:39    Luna(Cap) --> Aquarius 

Vineri 31- 7-2015  6:49    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 

Vineri 31- 7-2015 13:40     Sun (Leo) Opp (Aqu) Luna(Full Moon) 

Vineri 31- 7-2015 18:05   Venus [Vir] --> Leo 
 

Bogăția cuvintelor ajută. Inspirație prin sugestie. Acces la informații 
abstracte. Siguranța de sine este argumentată prin intensitate. Se așteaptă prea 
mult de la ceilalți. Simplitatea sperie. Se caută un expert. Ceea ce este pierdut din 
vedere sperie pentru că merge pe un traseu propriu. 

 
Trecerea Lunii în zodia Vărsător înseamnă și plasarea sa în toleranța foarte 

mică a opoziției cu Soarele. De altfel, în mijlocul zilei se va împlini și faza de Lună 
plină. Luna trece în Vărsător în noaptea de joi spre vineri ceea ce ne va permite să 
ne familiarizăm cu acest tip de energie, până la Luna plina ce se împlinește în 
mijlocul zilei. În plus, Luna va reuși să împlinească și un unghi foarte bun cu Axa 
Dragonului în așa fel încât să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului 
lansându-ne o invitație la încredere în sine, siguranță și tărie de caracter acolo unde 
trebuie sa așteptăm, acolo unde se pune problema unei decizii prin simplitate și 
putere. 

Deși schema zilei de 31 iulie înseamnă schimbare, transformarea unor valori 
mici în valori mari, pentru că Venus trece în această zi din Fecioara în Leu prin 
retrogradare vom avea preocupări excesive față de expresie a puterii, chiar și acolo 
unde puterea nu poate atinge nivelul cel mai ridicat. Pentru că avem de-a face cu 
Venus retrograd, lucrurile acestea nu se desfășoară de la sine, ci pe baza unei 
nemulțumiri, prin prejudecăți, prin scheme de gândire ce ar fi trebuit rezolvate de 
mult timp. Aici ne vom întâlni cu un paradox. Deși în timpul tranzitului său prin 
zodia Fecioară Venus ne îndeamnă către simplitate, imediat ce va ajunge în zodia 
Leu prin retrogradare individul se va speria de puterea sa cea care nu răspunde 
solicitărilor, de faptele sale care nu țin cont de comandă, de regulă, de ceea ce 
trebuie impus pentru ca soluția să fie corectă. Foarte ușor oamenii vor ajunge să se 
sperie de propria simplitate și cu cât își dau comenzi marcate de prejudecăți, 
dominate de ceea ce nu este în regulă cu atât mai mult vor considera că au nevoie 
de un expert pentru a le rezolva problemele fiindcă ei nu se descurcă. 

Înțelegem de aici că momentul de Lună plină din ultima zi a lunii iulie 
schimbă balanța valorilor și aduce o atracție ciudată față de lucruri nefirești. 
Bogăția cuvintelor ajută însă nu susține demersul care ar trebui să ne încununeze 
așteptările cu mari realizări. Cu alte cuvinte, se poate vorbi pe Luna plină din Leu 
de o expresie a puterii, însă această putere nu satisface nevoile prezente, ci exprimă 
visul de a fi ambițios, o schemă mai veche, adică ne prezintă în momentul de față 
așa cum visam pe vremuri că ne-ar sta bine să fim. Prezentul are însă alte repere și 
lucrurile acestea ar putea să creeze o discrepanță teribilă între interiorul marcat de 
insatisfacție și exteriorul permisiv la soluțiile reale ce ar trebui să vină din partea 
individului. Dacă puterea individului este orientată către expresii pozitive, dacă nu 
avem față de noi înșine o atitudine neadecvată, spre exemplu nu ne este rușine că 
ne implicăm acum în lucruri mici, în evenimente care nu se remarcă prin amploare 
și forță, dar care au această trăsătură într-un spațiu restrâns, limitat, atunci schema 
aceasta, în care domină Luna plină din Leu, va fi încărcată de un mare succes. 
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Prin urmare, 31 iulie este o zi în care redescoperim valorile personale și 
prin intermediul acestora ar trebui să ajungem la modestie. Există toate 
prerogativele necesare pentru ca acest lucru să se întâmple, există în jurul nostru 
tot ceea ce avem nevoie pentru a nu ne întoarce la dramele săptămânilor anterioare 
și a trăi în simplitate și frumos. Elementele abstracte sunt și ele active în această zi 
și, cu toate că Venus va trece acum în zodia Leu, deci contextul acesta este marcat 
de retrogradarea acestei planete, de întoarcere la valori pe care ar fi trebuit să le 
lăsăm în urmă cu scopul de a le repara sau de a le elucida, schema aceasta nu poate 
să fie o sinteză a lunii iulie. Multe din elementele care vin spre noi acum sunt 
încărcate de această încurajare spre rememorare, însă prioritățile momentului sunt 
altele. 

Marea contradicție a acestei zile vine din faptul că vom fi atrași către lucruri 
mari deși nu avem suficient de multă putere, nici măcar Luna plina de acum nu ne 
conferă aceste veleități, avem tot ceea ce ne trebuie pentru că retrogradarea 
planetei Venus ne aduce preocupări față de lucruri mici și abia prin aceste lucruri 
mici să avem satisfacția lucrului făcut așa cum ne-am propus. Deci, pentru că 
eșecul acestei zile stă în alegerea unei măsuri nepotrivite pentru lucru sau pentru 
interacțiune, este important să ținem cont de acest avertisment astral pentru că 
Venus va avea până în toamnă un comportament ciudat și toată această greutate pe 
care o pune pe deciziile personale sau pe modul în care percepem realitatea poate 
crea confuzii puternice și alegerile prin aceste confuzii pot fi teribile și periculoase. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta măsura cu care 
acțiunea vine la pachet. Nu avem nevoie acum să-i impunem acesteia propria 
măsură. Cine nu va respecta acest avertisment și va veni cu propria măsură va 
vedea că discrepanțele momentului, cele marcate de alegerea acestei măsuri deși 
situația nu o cere, declanșează reacții în lanț și anumite evenimente negative nu vor 
mai putea fi oprite până pe 8 octombrie.  

 
Sâmbătă, 1 august 

Sâmbătă  1- 8-2015  5:24    Luna(Aqu) Opp (Leo) Mercury 

Sâmbătă  1- 8-2015 10:10    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Sâmbătă  1- 8-2015 22:15    Luna(Aqu) Opp (Leo) Jupiter 

Sâmbătă  1- 8-2015 22:49    Luna(Aqu) Squ [Sco] Saturn 
 

Șansa este dominată de impulsivitate. Dorința de a înfăptui ceva 
neobișnuit. Cheltuielile devin un obstacol. Visele sunt agresate de constrângeri 
sociale. Detaliile obosesc. Nevoie de independență. Se luptă împotriva unor 
înțelegeri greșite. Viitorul îngrijorează. 

 
Știm din prezentarea generală aplicată acestei luni că următoarele 31 de zile 

nu sunt chiar atât de simple. Ceea ce se va întâmpla în aceste prime două zile ale 
lunii august care se încadrează în săptămâna în curs constituie mai mult un 
avertisment asupra a ceea ce se va întâmpla în celelalte zile ale acestei luni. În 
prima zi a lunii august primim un avertisment referitor la schema de gândire, la 
seriozitatea pe care o avem față de un partener sau față de așteptările pe care le-am 
formulat în minte în ultimele săptămâni. Există un impuls puternic ce vine cu 
precădere din opoziția Lunii cu Mercur și care vizează dominarea unui bun, a unei 
impresii, lansarea unor solicitări care vor duce în zilele următoare la cheltuieli 
suplimentare. Aceste cheltuieli nu fac referire doar la valori materiale, ci și la 
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trăsături afective, spirituale sau la ceea ce trebuie să consume un individ pentru a 
evolua spiritual. Aspectul acesta vizează și invocarea dreptului la replică sau pur și 
simplu a folosi ideea, noțiunea, prerogativele funcției pentru a ascunde o 
constrângere socială sau poate chiar un nivel. 

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător și pune o mare greutate 
pe ceea ce se consumă în zodia Leu. De asemenea, o parte importantă a acestei zile 
va fi dominată și de opoziția Lunii cu Venus ce abia a intrat în zodia Leu pe ultimul 
grad accentuând aceste sentimente confuze și punând o picătură de duritate într-o 
relație care nu a cerut niciodată așa ceva. Posibilitatea ca lucrurile acestea să se 
inflameze, să răstălmăcească independența ori să spună că emoțiile individului 
sunt mai importante decât răspunsurile primite din jur este una atât de mare încât 
chiar și viitorul programat pentru următoarele zile până la finalul acestei luni ar 
putea să se răstoarne. Ideea în sine de dreptate, nemulțumirea sau poate chiar furia 
pe care un individ o argumentează prin evenimentele ce s-au consumat în ultimele 
două săptămâni anulează tot ceea ce a fost frumos în ultimii ani sau poate chiar tot 
ceea ce am construit din 1997 încoace. 

Rostul pentru care se împlinesc lucrurile acestea nu este cel care se citește 
din analiza cotidianului. Avem nevoie de o dreptate nu pentru a capta atenția celor 
din jur și nu pentru a o pune în raft, ci pentru a întări legăturile cu oameni pentru a 
vedea atât greșelile personale cât și greșelile celorlalți ca făcând parte dintr-un 
complex. Cine caută în această dreptate doar greșelile personale sau doar greșelile 
celorlalți dovedește că analizează superficial tot ceea ce i se întâmplă. 

Prin urmare, prima zi a lunii august încearcă să ne învețe o lecție 
importanta de viață pornind de la o schemă cunoscută. Elementele accesibile cu 
care lucrăm în momentul de față țin cu precădere de sfera greșelilor. Fie că ne 
referim la greșelile personale, fie că ne referim la erorile celorlalți, sistemul la care 
le raportăm pe acestea trebuie să includă totul. Nu putem analiza greșeala 
personală fără să ne referim la contextul în care aceasta a fost săvârșită, fără să 
aducem în discuție o altă eroare, poate chiar a partenerului de dialog sau chiar 
contextul general care a favorizat-o. Apoi, de partea cealaltă, nu putem vorbi despre 
greșelile celorlalți fără să aducem în discuție caracterul permisiv al unor indivizi ori 
superficialitatea celui pe seama căruia a fost săvârșită această eroare. Apoi, pentru 
că avem și o relație proastă între Lună și Saturn, ce transformă planeta Saturn în 
focar al careului în T pe semne mobile, se poate vorbi în prima zi a lunii august și 
despre o pedeapsă a destinului, privită, nu ca o răzbunare, ci ca o sumă de factori, 
ca o consecință a unor rezultate ce și-au unit forțele și, în consecință, par mai 
puternice decât erau la momentul la care s-au consumat în singularitate. 

Încă de la începutul acestei luni vedem ce respect avem față de oameni, cum 
ne construim independența și cât de onești suntem cu principiile pe care le-am 
împărtășit și celorlalți. Valorile spirituale, factorii de vindecare sau de transformare 
ne cer astăzi răbdare. Luna se află într-o relație bună cu Uranus și împlinește acest 
unghi în perioada în care este distribuitor de lumină, adică transmite un mesaj de 
la conjuncția cu Pluton, aspect ce s-a consumat în seara zilei de miercuri, la 
conjuncția cu Uranus, aspect ce se va consuma în săptămâna următoare. De aici 
înțelegem că aceasta este o invitație la a respecta binele, valorile spirituale sau 
profunzimea celor care își dedică viața omenirii, reechilibrării mentalului colectiv 
sau armonizării energiilor globale pentru a înțelege destinul personal care face 
parte din această schemă generală. Cei care lucrează cu energia sau care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală înțeleg foarte bine acest mecanism. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi sarcinile personale 
sau suma acestor sarcini ca fiind o mare greutate. Greutatea primește acest statut 
cu precădere prin comandă mentală. Poate, uneori, suma sarcinilor ar putea sa aibă 
o greutate reală. În momentul de față această greutate devine reală doar prin 
comanda mentală. 

 
Duminică, 2 august 

Duminica  2- 8-2015  1:02    Luna(Aqu) Opp [Leo] Venus 

Duminica  2- 8-2015  1:36    Luna(Aqu) --> Pisces 

Duminica  2- 8-2015  8:52  Saturn <Sco> S/D 

Duminica  2- 8-2015 16:28    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 

Duminica  2- 8-2015 17:52 Mercury (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Duminica  2- 8-2015 21:38    Luna(Pis) Opp (Vir) Juno 

Duminica  2- 8-2015 23:40    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 
 

Apelul la trecut duce la pierderea unui privilegiu. Neglijență. Teama de a se 
reveni la o decizie mai veche. Ideile novatoare curtează. Inspirație neobișnuită. 
Comunicare stranie. Ridicarea nivelului de percepție. Detaliile se opresc doar pe 
investigarea resurselor. Accident. Se dorește cumpărarea independenței chiar 
dacă prețul este prea mare. 

 
Așa cum știm din prezentarea pe care am aplicat-o anului 2015, 2 august este 

ziua în care Saturn își revine din mersul retrograd și apelul la trecut trebuie făcut în 
individualitate, în izolare, în tăcerea gândurilor sau în intimitate. Înainte ca Luna 
să treacă în zodia Pești are de împlinit o opoziție cu Venus, aspect care se va 
consuma pe ultimele grade ale zodiilor Leu și Vărsător. Momentul acesta face 
trimitere la detalii care scapă individului sau la mesaje care nu ajung la destinatar. 
Este posibil ca acest lucru să fie cauzat de faptul că unghiul se împlinește în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, interval rezervat de regulă repausului. Pentru 
că impactul aspectelor de pe axa Leu-Vărsător are o componentă concretă, datorită 
modului vibrator fix, s-ar putea ca plasarea acestei direcții într-o zonă a 
abstractului, într-o zonă a emoțiilor sau subconștientului să genereze această 
discrepanță între cauză și efect, între intenție și finalitate. 

Faptul că Saturn își revine la mersul direct arată că ne aflăm în fața unui 
moment de analiză. Acest moment de analiză ne atrage atenția în primul rând 
asupra fricilor pe care le-am dezvoltat și apoi asupra soluțiilor. Dacă ziua de 2 
august ar fi conținut doar revenirea la mersul direct al lui Saturn, psihicul s-ar fi 
fixat pe această frică de lucrurile ce nu au fost finalizate, pe detaliile ce nu au putut 
fi investigate, pe informațiile care au scăpat sau detaliile care nu au ajuns la 
destinație. Din fericire, ziua de 2 august conține și un unghi absolut minunat: 
trigonul lui Mercur cu Uranus. Această relație interesantă dintre Mercur și Uranus 
arată că toate aceste observații, analize sau concluzii au menirea de a ne ridica 
nivelul de percepție, de a ne întoarce de pe linia spectaculosului și a judeca totul 
după rezultatul concret. S-ar putea ca prețul independenței să fie acum mult prea 
mare însă există o atitudine boemă care îi îndeamnă pe oameni să treacă dincolo de 
acest obstacol și, chiar dacă este prea scump, să-l plătească. 

Elementul cel mai ciudat și mai neobișnuit al acestei zile face trimitere cu 
precădere la obiceiuri. Nu putem avea acum o scuză invocând tabietul, obiceiul sau 
tradiția. Cine va face lucrul acesta va dori să smulgă din partea auditorului o 
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promisiune pentru ca, apoi, prin mersul direct a lui Saturn prin Scorpion, să 
intervină, ca primă acțiune ulterioară acestui eveniment astral, chiar asupra lor. 
Aceasta este o mare păcăleală și un om responsabil, educat sau cu bun simț nu va 
dori să intre în această zonă. Este, așa cum ne dăm seama, un moment de victorie, 
însă această victorie este una negativă care va genera efecte periculoase ce nu vor 
întârzia să apară. Chiar din săptămâna următoare le vom simți prezența și, în plus, 
vom observa că acestea s-au hotărât să vină spre noi în cascadă până la finalul lunii. 
Cine va crede că revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă că lucrurile se așază 
într-o ordine anume, ar trebui să-și amintească ce a însemnat pentru anul în curs 
vibrația lunilor ianuarie, februarie și martie. Dacă, pentru cel care analizează, 
primele trei luni au fost bune, atunci momentul 2 august aduce revenirea la acea 
stare de normalitate sau de bine. În caz contrar este nevoie de multă prudență, de 
atenție și de măsură. Chiar dacă riscăm și oferim un preț mare pe avantajele 
momentului, acestea nu trebuie construite împotriva celorlalți. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne arată că revenirea la normalitate poate 
fi o problemă. În egală măsură, revenirea la normalitate poate fi și eliberarea de o 
tensiune, cea pe care o traversăm din martie încoace. Pentru că în 2 august 
revenirea lui Saturn la mersul direct coincide cu împlinirea trigonului dintre 
Mercur și Saturn, momentul de față conține, indiferent de direcțiile sale, un mesaj 
pozitiv. Acest mesaj pozitiv ne ajută să ne ridicăm nivelul de vibrație, să fim 
conștienți de faptul că lucrurile acestea mari se fac cu oameni mari și cu un mare 
efort. Există o forță care îi unește pe oameni, care îi ține în același câmp energetic și 
deși aceștia cred că sunt separați unii de alții forța aceasta transferă cu mare viteză 
emanațiile individuale de la un personaj la altul. În ultima zi a acestei săptămâni 
constatăm că se pot face transferuri energetice, nu doar de la un individ la altul în 
timp real, ci și folosind pista timpului, adică de la o perioadă istorică la alta, de la o 
lună la alta. În mod normal, această situație ar trebui să sporească încrederea în 
sine și convingerea că nimic nu se pierde. Este posibil ca în momentul de față să 
primim răspunsul la întrebări pe care le-am formulat din martie încoace, întrebări 
pe care ni le-am adresat și la care nu am putut răspunde. Acum răspunsurile vin 
pentru toți și mulți vor avea impresia că schema aceasta înseamnă o altă etapă de 
evoluție, un alt efort deci o altă răspundere. 

Ultima zi a acestei săptămâni arată că răspunsurile pe care le primim sunt pe 
frecvența valorilor pe care le-am promovat. Deci nu ar trebui să ne gândim că 
primim prea mult, că se cere prea mult ori că efortul pe care trebuie să-l facem este 
prea mare sau prea mic, nu aceasta este măsura care trebuie să ne atragă atenția 
acum. Simplitatea va fi în această zi un profesor foarte bun și cine o va pierde se va 
simți sărac și marginalizat până la finalul lunii august sau, dacă fapta este gravă, 
până la finalul anului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma ziua de 2 august 
într-un interval lipsit de întrebări. Cine se va abține astăzi din a întreba arată că 
dorește să-și folosească timpul pentru răspunsuri. 
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3 - 9 august 2015 este săptămâna succesorului și a elogierii puterilor dovedite 
în timp. Mulți se vor gândi că ideea în sine de succesor arată că vor fi dați la o parte 
din acțiunile pe care le realizau, că vor fi înlocuiți în demersurile în care s-au 
implicat până acum. Nu la asta se referă mesajul succesorului aferent acestei 
săptămâni, ci la acea parte a ființei noastre pe care o considerăm demnă să ducă 
mai departe puterile pe care le-am cultivat până acum. Din această cauză, mulți vor 
considera săptămâna în curs ca fiind una de graniță. Pe mulți îi vom auzi începând 
de astăzi “am devenit altfel”, „mi-am propus să fac ceea ce nu am făcut niciodată”, 
„de acum înainte nu voi mai face așa ceva”. Ideea în sine de succesorat arată că 
există o parte a demersurilor vechi care va fi regăsită și în demersurile viitoare. 
Deci nu poate fi vorba de o desprindere totală, așa cum sunt declarațiile celor ce se 
entuziasmează mult prea repede. 

Înțelegem, astfel, că săptămâna 3 - 9 august 2015 lucrează mult cu 
elementele definitorii ale puterii personale explorând cu precădere ideea de dramă, 
de neputință, de boală. Dacă începând cu 3 august, când se va împlini careul perfect 
dintre Jupiter și Saturn, secretele se vor transforma în surprize incomode și vom 
avea impresia că acestea alimentează mai curând slăbiciunile sau problemele 
interne ale relațiilor, decât încercările pe care le putem depăși cu forțele proprii, 
spre finalul săptămânii, când Marte va intra în zodia Leu, vom înțelege că lucrurile 
acestea sunt cu adevărat definitorii pentru următorul salt. 

Pentru mulți, poate chiar dintre cei care caută adevărul și care se află 
implicați într-un proces de evoluție spirituală, săptămâna în curs va fi una de 
explozie și, peste timp, se vor întoarce către acest interval considerând că acesta va 
fi definit de cunoaștere, de transformarea puterii false în puterea adevărată, de 
căutare simplă, lipsită de artificii sau de idei preluate fără noimă de la alții. 
Experiența directă va defini această săptămână și din această cauză poate deveni un 
interval generos în cunoaștere, experimentare, deci o veritabilă comoară. 

Pentru că multe din mesajele aferente celor șapte zile fac trimitere la 
simplitate, îndemnurile acestei săptămâni combat rutina, îi îndeamnă pe oameni să 
iasă din ritm, să vadă că se poate trăi și altfel, poate chiar mai bine sau mai simplu, 
iar unii dintre ei vor fi atât de încântați de ceea ce vor descoperi dincolo încât nu se 
vor mai întoarce la persoanele care au fost. Despre această transformare este vorba 
în această săptămână și ființele care vom deveni la sfârșitul acestui interval 
reprezintă de fapt succesorul care este mandatat să ducă mai departe un ideal. 

În egală măsură, intervalul de față este și unul al resortului. Presiunea 
acestui resort este definită de puterile pe care le-am cultivat în timp. Din această 
cauză multe dintre obiceiurile vechi se trezesc acum și dacă ele au fost rele de-a 
lungul timpului acum vor fi arătate la fel, vor fi caustice pentru comunitate, 
apăsătoare sau generatoare de conflicte. Totul merge însă spre ameliorare, spre 
vindecare, spre desprindere de ceea ce conștientizăm că am hrănit până acum. Deci 
nu poate fi vorba de risipă decât în cazul persoanelor care iubesc foarte mult să 
distrugă. Pentru că cei mai mulți dintre oameni fac acest lucru din ignoranță sau 
din mimetism acest interval va fi pentru majoritatea oamenilor unul de reușită. 

Recomandarea pentru acest interval este aceea de a respinge răul. De-a 
lungul acestei săptămâni acesta se va argumenta atât de bine, atât de puternic și 
atât de credibil încât vom considera că dincolo de el nu există nimic. Adevărul 
există doar dincolo de răul pe care l-am hrănit, pe care l-am alimentat și în care am 
crezut de am ajuns în această situație delicată, conflictuală, bolnăvicioasă sau 
disperată. Zborul înseamnă a ne desprinde de solul în care ne-am înfipt picioarele 
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la un moment dat din dorința disperată de a avea stabilitate. Abordarea sa nu 
înseamnă instabilitate, ci o altă experiență vieții. 

 
Luni, 3 august 

Luni  3- 8-2015 11:30    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 

Luni  3- 8-2015 13:37 Jupiter (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Luni  3- 8-2015 20:50    Luna(Pis) Tri (Can) Mars 

Luni  3- 8-2015 22:31    Luna(Pis) Opp (Vir) Lilith 

Luni  3- 8-2015 23:35    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 
 

Secretele incomodează. Există o soluție pentru orice problemă însă ea nu 
este acceptată. Greșeli din precipitare. Constrângerile sociale pun o mare 
greutate pe viața personală. Se rupe o înțelegere. Apare teama că viitorul va 
purta același haine ca prezentul. Este afectată viteza de lucru. Teama slăbește 
relațiile interne. Expresia personală este înnobilată de un gest categoric. 

 
Prima zi a săptămânii ne pune în fața unei mari încercări existențiale care se 

construiește în jurul ideii de nedreptate. Pe de o parte, Jupiter din Leu ne aduce 
aminte de o întâmplare pe care am parcurs-o la începutul acestui an sau poate chiar 
în anii din urmă, una care, în aparență, nu are legătură cu ceea ce ni se întâmplă în 
prezent, dar care are o mare însemnătate pentru dimensiunea personală a 
individului, pentru spectrul gândurilor sale sau pentru schemele la care apelează 
pentru a-și împlini anumite dorințe. Procedând în felul acesta, omul constată că 
dimensiunea socială în care alege să trăiască este intransigentă. Saturn se află acum 
în tranzit pe ultimul sector al zodiei Scorpion, fără a se afla în mers retrograd, la fel 
și Jupiter, cel care trece pe ultimul sector al zodiei Leu, tot în mers direct, și schema 
aceasta negativă arată o posibilă ultimă confruntare pe această problemă pusă 
acum în discuție sau reînviată. De aici înțelegem că anumite constrângeri sociale 
sunt dictate de o frustrare personală, de ceea ce individul nu poate să depășească, 
de obstacolele trecutului pe care unii oameni aleg să le iubească mai mult decât este 
cazul. 

Din toată această construcție astrală înțelegem că expresia personală poate fi 
înnobilată de un gest categoric, unul de forță, unul de mare grație ce arată că 
expresia puterii este cea care se menține în descendență, nu neapărat un mesaj 
personal sau un arbore genealogic. Ideea de succesiune, cea care domină spectrul 
percepțiilor în această săptămână, este în strânsă legătură cu puterile personale nu 
pentru a ridica pe un nou nivel un element personal și a-l prezenta ca pe un etalon, 
ci pentru a menține în desfășurare o forță care nu și-a atins încă finalitatea. Vom 
vedea și în celelalte zile ale săptămânii că această idee de succesiune se preschimbă 
în nenumărate chipuri și are, de asemenea, și o componentă personală foarte 
vizibilă. Momentul acesta când Jupiter și Saturn se află într-o relație tensionată 
face trimitere la o selecție negativă a evenimentelor, la o reașezare a frustrărilor 
personale într-o ordine mai plăcută, mai ușor de suportat și mai ușor de înțeles. 
Desigur, această selecție poate afecta viteza de lucru pentru că reziduurile 
trecutului au un caracter dens și nu ne ajută să lucrăm mai repede, mai eficient, ci 
ne arată că suntem în fața unor probleme pe care trebuie să le rezolvăm rapid. 
Pentru că Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Pești, opoziția sa 
cu Luna neagră accentuează necesitatea de a acorda atenție pericolului. Dar noi, 
pentru că studiem astrologia, știm că acum pericolul este inventat. Ideea de 
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succesiune va răspunde nevoii de evoluție, deci cele două elemente au nevoie să 
lucreze pentru un scop comun, nu să fie în competiție, deoarece indiferent care 
dintre aceste două elemente va câștiga, omul pierde. Cu alte cuvinte, modul în care 
dictăm să alegem, transformă această zi într-o mare greutate și seriozitatea cu care 
credem că ne rezolvăm problemele personale ne transformă în persoane rigide. 
Vom avea impresia că explorăm doar secrete, vom fi suspicioși la adresa celorlalți, 
ne vom dramatiza propria condiție și vom parcurge acest moment cu convingerea 
că acestea sunt problemele care merită toată atenția. Cine va reuși să treacă dincolo 
de acestea, adică le va vedea acestora caracterul iluzoriu, le va iubi adevărul și va 
vedea că relațiile dintre oameni sunt simple dacă nu doresc să-i schimbe pe ceilalți 
după propria viziune. Învățăm din această zi că fiecare individ are propriul său ritm 
de evoluție și ne va face foarte bine astăzi dacă îl vom respecta. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne arată o schemă de lucru pe care am 
evitat să o folosim cu scopul de a obține un rezultat pozitiv, ci de fiecare dată am 
folosit-o pentru a acuza, pentru a adopta hotărâri bruște, rapide, pentru a rupe 
înțelegeri, pentru a dovedi forță în acțiune și duritate. Modul în care încercăm să ne 
impunem punctul de vedere ar putea să fie într-o contradicție totală cu ceea ce 
oamenii au de făcut. Zonele individuale devin acum incompatibile prin comanda pe 
care fiecare o dă schemei de acțiune. Cine se va dezveli de această schemă va arăta, 
în primul rând, că are încredere în colaboratori, în oamenii de lângă, în partenerii 
de dialog și apoi va dovedi că este un om profund, bogat sufletește și care, în plus, 
dorește să împărtășească celorlalți din bogăția sa sufletească. Depășind acest 
obstacol oamenii ating o schemă de lucru pe care au abordat-o până acum, pentru 
că le este cunoscută, însă doar prin agresivitate și doar pentru a slăbi rezistența sau 
puterea de acțiune a celorlalți. Astăzi descoperim cum ne-am construit succesul pe 
eșecul celorlalți și, mai ales, vedem care sunt efectele acestor fapte. Cu alte cuvinte, 
chiar de la începutul acestei săptămâni vedem care este succesorul imperiului pe 
care l-am construit până acum. De aici ajungem și la concluzia că 3 august este ziua 
în care fiecare individ se va simți bogat prin ceea ce deține, fără să conteze dacă 
această bogăție este un munte de lingouri de aur sau un munte de gunoaie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi echilibrați, atenți la 
sentimentele celorlalți, curajoși prin faptele bune și reținuți în faptele rele. Putem 
astăzi să facem o distincție foarte clară între faptele bune și faptele rele, iar acolo 
unde individul își acordă circumstanțe atenuante pentru a acționa fără 
discernământ s-au greșit va exista o dizarmonie care va slăbi forța interioară sau îl 
aduce pe individ către o criză a valorilor, a conștiinței sau a resurselor proprii. 

 
Marți, 4 august 

Marti  4- 8-2015  2:24    Luna(Pis) --> Aries 

Marti  4- 8-2015  8:15    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 

Marti  4- 8-2015 22:24     Sun (Leo) Tri (Ari) Moon 
 

Divergențe de opinie. Regret. Impulsivitate susținută de o independență 
canalizată greșit. Rafinamentul depinde de calitate. Supliment. Acceptare prin 
convingerea auditorului. Investigarea trecutului doare. Unele rămășițe surprind 
prin rafinament. 

 
Prin trecerea Lunii în zodia Berbec lucrurile se schimbă. Apar divergențe de 

opinie, oamenii se simt mult mai îndreptățiți să-și susțină punctul de vedere, să 
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vorbească despre tot ceea ce le trece prin cap, despre ceea ce li se pare foarte 
interesant ori foarte important. Momentul acesta susține o anume impulsivitate ce 
face casă bună cu independența. Știm din ziua anterioară, pentru că și astăzi se 
menține relația proastă dintre Jupiter și Saturn, ca aceste impulsuri s-ar putea să 
nu fie foarte bune. Puțini oameni se vor interesa în această zi dacă faptele lor sunt 
bune sau nu, important este să le ducă mai departe, să le facă accesibile celorlalți, 
să se impună prin intermediul acestora. 

Apoi, un component important al acestei zile, cel dat de conjuncția Lunii cu 
Coada Dragonului, vine să ne arate că 4 august poate fi și o zi de regret. De fiecare 
dată când Luna trece prin Coada Dragonului oamenii își aduc aminte mult mai ușor 
despre ceea ce au experimentat cu mult timp în urmă, despre regretele pe care le-
am avut, despre eșecurile pe care le-au traversat, dar și de anumite victorii care au 
fost obținute prin sacrificii. Luna din Berbec vorbește acum despre victorii obținute 
prin confruntări directe sau cele care au devenit victorii prin sporirea 
patrimoniului, prin obținerea unei moșteniri sau prin revendicări. Aceste rămășițe 
ale trecutului, aceste elemente care ne vin din negura vremurilor tind să ne 
definească un nou concept de viață. Acest concept de viață este susținut acum de un 
eveniment important, o idee, un episod, amintirea unui disconfort pe care l-am 
avut în fața unui grup, în fața unui auditoriu sau în fața unei probleme importante. 
Momentul acesta, pentru că are în spate experiența zilei anterioare, susține revolta 
împotriva a ceea ce ne-a umilit sau ne-a făcut să ne simțim inferiori. Lupta aceasta 
are și o componentă negativă, iar persoanele care nu țin cont de faptul că în această 
săptămână lucrurile rele lasă urme foarte adânci, se vor implica acum în 
răstălmăcirea unei victorii, în traversarea unor experiențe care doare și deopotrivă 
încântă. Aceasta va fi și mare ciudățenie a zilei de 4 august. 

Schema în care se integrează această dorință de a obține o victorie sau de a o 
reedita, cadrul acesta al momentului urmărește și încadrarea acestei dorințe de 
victorie asupra unei pedepse. Unii oameni s-ar putea acum să fie pedepsiți prin 
bogăție, prin bucurii care să le distragă atenția de la lucrurile esențiale, prin 
îndeplinirea dorințelor mai ales acelea care au fost formulate într-un moment de 
inconștiență sau de zăpăceală. Omul profund va ști să le ocolească dacă va fi 
necesar. 

Prin urmare, 4 august primește din partea noastră comanda de a deveni o 
zi de succes. De altfel, pentru că știm care este mersul mesajului astral, care este 
conținutul acestuia, este puțin probabil ca peste ani să ne amintim despre 
momentul acesta ca despre unul de succes. Orice lucru pe care-l obținem acum, 
orice revendicare ce primește un răspuns pozitiv va fi văzut acum ca pe un moment 
de victorie. Lucrul acesta se întâmplă și pentru că orice privire trimisă spre trecut 
se întoarce spre individ cu un sentiment de durere ca și cum de-acolo nu ne aducem 
aminte acum decât de nemulțumiri sau evenimente triste. Asta se întâmplă și 
pentru că momentele spre care ne îndreptăm acum atenția sunt încărcate de 
reziduuri, de tristețe, de durere, de întâmplări dominate de inflexibilitate ori de 
încăpățânare. Luna din Berbec se află acum într-o strânsă rezonanță cu 
evenimentele construite prin încăpățânare. Vom crede că rezonăm cu evenimentele 
construite pe curaj și încredere în sine, dar, în realitate, pentru că există această 
componentă a rememorării unei traume, după unghiul ce s-a împlinit în ziua 
anterioară, poziția Lunii în Berbec de acum are mai curând o conotație negativă. 

Astăzi vom fi tentați să ștergem praful de pe cărțile preferate și să retrăim 
momentele tinereții sau momentele copilăriei crezând că această rememorare ne 
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încarcă. Singurul element care ne poate încărca de o mare putere din această 
călătorie spre trecut este doar momentul în care urmărim în mod conștient și voit 
să ne recuperăm energia de acolo. Această călătorie presupune aplicarea unui 
procedeu simplu de dezlegare de componentele active ale trecutului pentru că 
acestea să devină simple amintiri. Nu putem șterge trecutul și nici nu este indicat 
(uitarea), dar putem să-l liniștim, să-l temperăm pentru a nu mai impune 
prezentului ce nu ne sunt folositor. Întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului poate 
produce asupra ființei acest efect magic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi puternic, profund, dar 
și simplu. Cel care refuză simplitatea, de fapt fuge de ceea ce ar putea să-i ofere, 
adică profunzime și, în egală măsură, fuge de el însuși și de ceea ce a creat. Cel 
curajos va prefera să învețe de la el însuși, să se privească cu proprii ochi, prin 
simplitate, prin liniște pentru a învăța ceea ce este bun și util pentru sine. Evoluând 
așa nu știe că devine util celorlalți deoarece nu există o lecție mai importantă 
pentru ființă decât aceea de a se cunoaște. Ființa pe care o deține reprezintă cea 
mai mare comoară ce ne-a fost dată. 

 
Miercuri, 5 august 

Miercuri  5- 8-2015  0:45   Venus [Leo] Con (Leo) Jupiter 

Miercuri  5- 8-2015  0:50    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri  5- 8-2015 12:25    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 

Miercuri  5- 8-2015 17:57   Venus [Leo] Squ (Sco) Saturn 

Miercuri  5- 8-2015 18:27  Mars (Can) Sex (Vir) Lilith 

Miercuri  5- 8-2015 22:26  Luna(Ari) Tri (Leo) Mercury 

Miercuri  5- 8-2015 23:43   Pluto [Cap] Tri (Vir) Juno 
 

Expresie a unei noi vieți își face simțită prezența. Accesul la informații 
valoroase se face prin sacrificiu. Se dăruiește din puterea personală. 
Conjuncturile sociale îi unesc pe oameni. Se stabilesc noi tipuri de asocieri. Lumea 
lansează mesaje înșelătoare. Înțelegerile obișnuite sunt lovite. Păcăleală prin 
lansarea dorinței de a negocia. Asocierile vechi sunt consolidate. Cele noi sunt 
încercate. Tinerii primesc lecții despre discernământ. 

 
Momentul acesta în care Venus se află în conjuncție cu Jupiter va fi perceput 

de unii ca un nou început, ca și cum la picioarele lor se deschide un traseu și nu 
trebuie să depună un prea mare efort pentru a realiza un lucru important, pentru a-
și îndeplini o dorința ori pentru a da la o parte un obstacol. În realitate, ziua de 5 
august este una dintre cele mai dificile ale acestei săptămâni. Conjuncția aceasta a 
lui Venus cu Jupiter ne vorbește despre dorințe egoiste pe care urmărim să ni le 
îndeplinim sau acele elemente care, pentru că nu au fost îndeplinite în trecut, au 
generat o mare frustrare. Momentul acesta în care cerem să ni se îndeplinească o 
dorință mai veche arată că judecata este șubrezită, că ideile sunt răvășite și nu am 
înțeles nimic din obstacolele trecutului. Acesta este momentul când ar trebui să 
stăm strâmb și să gândim drept, să considerăm ori, dacă suntem curajoși, să privim 
clar în față necesitatea obstacolului. În trecut, adică în acele vremuri spre care ne 
îndreptăm atenția acum, obstacolul a fost de fapt o protecție din partea destinului 
pentru ca beneficiile ce le-am fi putut obține prin îndeplinirea dorințelor formulate 
atunci să nu ne devieze de la ceea ce este important. Am văzut și în zilele anterioare 
că îndeplinirea anumitor dorințe s-ar putea să fie o adevărată pedeapsa pentru cel 
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care nu este încă matur ori pregătit să evolueze. Lecțiile acestea despre 
discernământ sunt susținute nu doar de relațiile Lunii cu Uranus și Pluton, dar și 
de relațiile lui Venus cu Jupiter și Saturn. Ca o consecință a înțelegerilor, relațiile 
interesante pe care Marte și Luna neagră, pe de o parte, sau Pluton cu Junon, de 
parte cealaltă, le împlinesc arată că asocierile ne ajută să consolidăm raporturile 
vechi oprite din cauza tristeții, complicațiilor sau lipsei de profunzime. De aici și 
caracterul complicat al zilei de 5 august care poate răsturna ordinea lucrurilor și ne 
poate pune pe un drum greșit. În egală măsură, toate înțelegerile pe care le obținem 
acum, fie ele și simple ori puține ca număr, ne construiesc în alt mod, ne ajută să 
devenim proprii succesori, nu doar în virtutea inerției, nu pentru că locul acela 
trebuie ocupat de cineva, ci să câștigăm recunoștința și aprecierile celorlalți. 

O altă componentă a zile de 5 august vine prin negociere. Mesajele acestui 
moment pot fi înșelătoare pentru că ele se bazează pe abuzul neînțeles în trecut, pe 
excesele promovate de ceilalți ca fiind modele de bune practici, prin simpatia 
arătată elementelor inferioare ale vieții, vulgarității sau minciuni, pe dorința de a 
negocia în avantaj propriu, de a păcăli pentru a obține un succes notabil sau de 
răzbunare. În mare parte, unghiurile acestei zile sunt bune însă relațiile dintre ele, 
tocmai pentru că fac referire la putere, la abuzul de forță sau la ceea ce am făcut cel 
mai bine în trecut și a fost greșit, transformă totul într-o tensiune teribilă sau într-o 
nemulțumire din care nu se iese decât cu un sacrificiu. Pentru a ieși din tensiune 
sau din stres avem nevoie astăzi să dăruim și darul acesta nu trebuie să îl facem 
după un exemplu exterior după cum ne dictează propria conștiință. Putem dărui 
astăzi gânduri bune, sentimente frumoase, energie, un obiect sau propria prezență. 
Ceea ce simțim nevoia să dăruim ne dezleagă din acest prizonierat al suferințelor 
neînțelese. În felul acesta, reușim să combatem o înțelegere greșită pe care o 
aplicăm celorlalți considerând că știm cel mai bine cum stau lucrurile (relație bună 
dintre Marte și Lună neagră), dar și să punem bazele unor noi asocieri, cele de 
lungă durată care să ne înnobileze și să ne redea echilibru pe care-l căutăm (relație 
bună dintre Pluton și Junon). Deci, și de data aceasta, apelul la simplitate ne arată 
că o parte din greșelile pe care le-am făcut au venit și pentru că am fugit de soluție, 
pentru că n-am avut curajul necesar să ne oprim și să privim în față ori am 
considerat că exemplul celorlalți este mult mai important decât ceea ce ne dictează 
conștiința. 

Prin urmare, 5 august este o zi de mare forță. S-ar putea ca mulți să aibă 
senzația că se pot impune în fața celorlalți, nu pot spune acestora cum să 
procedeze, pe ce traseu să o ia pentru că de fapt reînvie puterea pe care au avut-o 
cândva și pe care nu au folosit-o corect. Pe această idee se vor consolida asocierile 
mai vechi și prin intermediul acesteia relațiile personale vor fi foarte încercate. 
Persistă în această zi de 5 august o frustrare pe care cei mai mulți vor refuza să o 
vadă așa cum este și vor încerca să o explice, să o definească, să o reinventeze încât 
să o facă foarte credibilă sau să pară specifică prezentului. Orice om lucid va vedea 
în această problemă chipurile trecutului și unele dintre acestea ar putea să fie chiar 
sinistre. Cu cât se vor păcăli mai mult că sunt specifice prezentului cu atât își vor 
consuma inutil o cantitate mai mare de energie și, spre finalul acestei zile, sau, în 
cazul celor bogați, spre finalul acestei săptămâni, când Marte va intra în leu, se vor 
simți săraci. 

Schema de lucru la care vom apela cu toții în această zi de 5 august are 
inclusă și ideea de sacrificiu. Pentru că acum pe cer, pe lângă unghiurile bune care 
se împlinesc astăzi, avem și un triunghi minor cu Luna neagră în calitate de focar și 
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ca bază planetele Marte și Saturn lucrurile acestea trebuie să satisfacă o nevoie de 
abuz, de putere, de impunere sau de răzbunare. Tinerii vor fi cei mai zdruncinați 
pentru că nu vor avea răbdare să primească lecții despre discernământ sau răbdare 
și vor considera că acum este ocazia să-și spună punctul de vedere, să se impună, să 
fie remarcați, fără să se gândească nici măcar o clipă la consecințele faptelor lor. De 
asemenea, 5 august este și ziua când ștergem praful de pe cărțile vechii la fel cum s-
a întâmplat și în ziua anterioară. De această dată însă reproducem de acolo modele 
de putere sau încercăm să punem în practică întâmplări ipotetice care ne-au 
încântat tinerețea sau copilăria. De aici și caracterul foarte ciudat al zilei de 5 
august. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici așa cum suntem 
îndemnați, însă de a nu uita că astăzi ținem în mână un arc, nu un bici. Dacă îl 
arcuim pentru a face rău, pentru a ucide va trebui ca, începând cu săptămâna 
următoare, să dăm socoteală pentru aceste fapte. Dacă folosim arcul ca instrument 
muzical, ca accesoriu ori ca jucărie recompensele benefice ne vor încânta sufletul 
începând cu săptămâna următoare. 

 
Joi, 6 august 

Joi  6- 8-2015  1:07    Luna(Ari) Squ (Can) Mars 

Joi  6- 8-2015  1:22    Luna(Ari) Tri [Leo] Venus 

Joi  6- 8-2015  2:30    Luna(Ari) Tri (Leo) Jupiter 

Joi  6- 8-2015  4:31    Luna(Ari) --> Taurus 

Joi  6- 8-2015 11:29    Mars (Can) Tri (Sco) Saturn 

Joi  6- 8-2015 17:24 Mercury (Leo) Con [Leo] Venus 

Joi  6- 8-2015 20:04    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 

Joi  6- 8-2015 23:19 Mercury (Leo) Squ (Sco) Saturn 
 

Vești surprinzătoare. Se așterne pe hârtie ori este împărtășit direct un 
secret. Interes pentru cultură. O călătorie în trecut se soldează cu final neașteptat. 
Rememorarea ajută. Nu toate informațiile trebuie acceptate ca fiind corecte. 
Egoismul este disimulat prin pasiune. Individualismul este sancționat prin forța 
grupului. Acceptare. Revolta testează limitele rezistenței. 

 
În dimineața acestei zile Luna va intra în zodia Taur și le va arăta oamenilor 

că sentimentele stabile sunt cele mai bune. Apoi, spre seară, va avea de împlinit o 
relație bună cu Neptun și rolul Lunii în acest cadru se va limita doar la a inspira sau 
a le arăta oamenilor că recomandările celorlalți sau experiențele lor, cele care 
vorbesc de la sine, sunt foarte importante pentru a tempera o revoltă inutilă sau 
pentru a face pace. Gândurile se îndreaptă în momentul acesta către disciplină. 
Marte din Rac se va afla acum într-o relație strânsă și pozitivă cu Saturn în timp ce 
acesta nu s-a desprins încă de relația pozitivă cu Luna neagră, împlinită la grad 
perfect în ziua anterioară. Mercur, aflat acum în conjuncție cu Venus și cu Jupiter 
trimite un careu către Saturn transformând această planetă, ce tranzitează acum 
ultimul segment din zodia Scorpion din acest ciclu, într-un exemplu de putere și de 
autoritate. Desigur, dacă Luna nu are multe unghiuri de împlinit imediat ce a intrat 
în zodia Taur, nu înseamnă că are un rol minor. Ea vine să confirme toată această 
direcție arătând ce este bun și ce este rău în funcție de nevoile pe care le avem în 
momentul de față. Schema aceasta a binelui și a răului se referă, nu doar la 
raportările pe care le facem acum la evenimentele pe termen lung, ci și la ceea ce s-
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a consumat în ultima perioadă. Din această cauză, reacțiile oamenilor vor părea 
dominate de individualism și Luna îi ajută să revină cu picioarele pe pământ, să fie 
siguri pe hotărârile pe care le iau și să nu testeze limitele rezistenței doar acolo 
unde există un conflict, ci și acolo unde trebuie depășit un obstacol, acolo unde 
trebuie să dovedim progresul. 

Pentru că Saturn este puternic implicat în această configurație se poate vorbi 
acum și despre un ecou. Ecoul seamănă cu un răspuns puternic venit din partea 
comunității pe o problemă pe care individul a ridicat-o cu ceva timp în urmă. Fie că 
acest ecou se limitează doar la un simplu răspuns, o confirmare sau soluția pe care 
factorii implicați în momentul de față o pot oferi. Forța cu care se intervine din 
zodia Leu prin conjuncția planetelor Mercur, Venus și Jupiter arată că, în ciuda 
aparențelor, în momentul de față se poate vorbi și despre un caracter autoreflexiv. 
Modul în care ni se răspunde, ecoul acesta venit din mediul social poate fi, într-un 
cadru mult mai larg, cel dat de relația individului cu grupul de apartenență, semnul 
unei autoreflexibilități. 

Pentru că Venus este acum în mers retrograd interesul individului s-ar putea 
să fie în conflict cu interesul grupului și cine pierde din vedere viziunea de 
ansamblu va trăi acest conflict la o intensitate foarte mare. Astfel, conflictul în 
cauză ar putea sa arate, nu puterea individului, cât mai ales disperarea sa. Din 
această cauză revolta poate fi elementul definitoriu al zilei de 6 august. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii vine spre noi cu mesaje interesante, cele 
care până la urmă fac referire la ansamblul destinului sau la ceea ce ar trebui să 
înțelegem din acest destin. Avem în ecuația astrală aferentă zilei de 6 august și 
puțin discernământ, și puțină atenție, avem și respect față de valorile celorlalți însă 
ne lipsește înțelepciunea momentului. Zona de confort este acum agasată și omul 
riscă să-și atragă singur o pedeapsă, o sancțiune sau să facă în așa fel încât să fie 
judecată de comunitate deși nu ar trebui. Accentuarea acestui conflict între 
interesul personal și interesul de grup, mai ales acolo unde lucrurile sunt explorate 
doar pe linia unei justiții abuzive, duce la o destabilizare a integrității grupului prin 
exagerarea unor defecte individuale. Cu alte cuvinte, îl îndeamnă pe individ să se 
facă de râs, să-și arate mai mult slăbiciunile decât puterile și cu cât va insista mai 
mult pe această latură cu atât mai severă i se va părea viața și dușmanii mai 
puternici. În timp ce aceștia nu fac decât să fie statornici în atitudinea lor, individul 
care nu știe să fie înțelept sau modest le da acestora din puterea sa temându-se. 
Asta se întâmplă pentru că așa a fost și în trecut, același situații au fost traversate și 
unii ar putea să fie foarte surprinși de asemănarea care există între ceea ce s-a 
consumat acum și primele două luni ale anului. 

6 august poate deveni o zi a puterii, a atenției, a forței în acțiune pe care un 
individ o îndreaptă împotriva celui pe care-l consideră foarte vinovat sau foarte 
slab. De toate acestea pare să răspundă în mod direct planeta Venus ce, prin 
retrogradarea sa, ține atenția oamenilor îndreptată doar pe regrete, resentimente 
sau umilințe mai vechi. Faptul că aceste situații, lucruri sau episoade nu au fost 
trecute cu vederea în trecut înseamnă că în momentul de față se explorează și 
neputința de a ierta. Vom vedea că acolo unde oamenii sunt iertați, acolo unde dăm 
dovadă de bunătate, de căldură sufletească acolo aceste probleme dispar complet, 
relația individului cu grupul de apartenență nu mai trece prin crize și rememorările 
merg spre o inspirație utilă comunității. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să ne transformăm 
acum în soldați, indiferent care este războiul cu care suntem tentați. Există prea 
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multă ură, distrugere sau agresivitate în această lume. A folosi această energie și 
pentru a susține un adevăr înseamnă a menține acest nivel de vibrație, chiar dacă 
scopul pare nobil. Cine va emite gânduri de bunătate, de iertare va putea să vadă ce 
are de făcut pentru a face lumea în care trăiește puțin mai bună. 

 
Vineri, 7 august 

Vineri  7- 8-2015  3:45    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 

Vineri  7- 8-2015  4:37    Luna(Tau) Tri (Vir) Juno 

Vineri  7- 8-2015  5:05     Sun (Leo) Squ (Tau) Luna(Half Moon) 

Vineri  7- 8-2015 10:11 Mercury (Leo) Con (Leo) Jupiter 

Vineri  7- 8-2015 16:21    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 

Vineri  7- 8-2015 22:15 Mercury (Leo) --> Virgo 
 

Cel care știe are ultimul cuvânt. Regretul este un mod de a cerși 
compătimire. Se promite ridicarea unei interdicții. Viața doar pare mai ușoară. 
Entuziasmul se dizolvă de la sine. Nu sunt acceptate reproșuri. Obsesia binelui îi 
duce pe oameni spre conflicte inutile. Supradimensionarea elementului personal. 
Teama de a fi descoperit. Rigiditatea este confundată cu soliditatea. 

 
Se întâmplă lucruri ciudate în această perioadă și schema pe care aceste 

lucruri o folosesc apelează din nou la regret și îi încurajează pe oameni să cerșească 
iertare sau sentimente frumoase doar pentru simplul fapt că au ajuns, prin 
evenimentele parcurse de la începutul acestei săptămâni și până în prezent, să 
creadă că trăiesc o viață amară. Schema de acțiune a zilei de 7 august arată că 
anumite lucruri care vin dintr-o zonă individuală s-ar putea să nu fie acceptate, iar 
răspunsul să fie mai mult un reproș. Mulți, pentru a depăși acest impas își 
îndreaptă atenția către muncă, își stabilesc obiective foarte îndrăznețe și vor 
considera că dacă obțin un profit personal atunci o mare parte din conflictele pe 
care le traversează sunt ca și rezolvate. Entuziasmul zilei de 7 august nu rezolvă 
prea multe probleme, însă le inventariază și atrage atenția asupra unui element 
personal ce ar putea să fie supradimensionat în situații ciudate. Ceea ce 
conștientizăm acum ca fiind o problemă ar putea să se transforme în acțiune 
concretă pe viitor fără să ne dăm seama. 

De acest lucru se face vinovat Mercur de pe ultimul grad al zodiei Leu care 
are acum puterea să le arate oamenilor defectele cele mai mari, dar refuză categoric 
să-i ajute să și le rezolve. Acum și Jupiter se află pe ultimul grad al zodiei Leu 
urmând ca, foarte curând, să treacă în zodia Fecioară. Mercur va trece chiar în 
seara acestei zile pe zodia Fecioară lansând un mesaj ciudat, confuz ce îi îndeamnă 
pe oameni să amestece rigiditatea cu elementul care dă durabilitate în timp. Ceea 
ce în momentul de față este rigid nu înseamnă că va și dăinui. 

Din nefericire, retrogradarea planetei Venus din zodia Fecioară se comportă 
ca un deja vu, ca un element pe care credem că l-am mai întâlnit, pe care-l 
cunoaștem foarte ușor și imediat ce Mercur va intra pe zodia Fecioară lucrurile 
parca se aranjează într-o altă ordine, iar mulți vor avea senzația că aceste lucruri pe 
care le percep acum sunt așezate în succesiunea lor firească. Pentru că în 7 august 
riscăm să percepem lucrurile răsturnat această ordine care înseamnă pentru mulți 
un exces, acumulări suplimentare și inutile, cer un tribut, cer îndeplinirea unor 
dorințe mai vechi și asta doar pentru a face această viață amară puțin mai ușor de 
suportat sau poate chiar mai bună. Știm însă că și percepția aceasta a vieții nu este 
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reală, deci nu avem de ce să ne încredem în rigiditatea acestor scheme de acțiune 
pentru că ele, la fel ca și altele, nu vor dura. 

Prin urmare, 7 august este o zi de informare, de documentare sau o zi în 
care ne sunt trasate anumite direcții pe care indicat ar fi să le luăm în considerare. 
Dacă problema patrimoniului va fi accesibilă, pentru că Pluton în continuare se află 
în postura de mediator pentru opoziția lui Neptun cu Junon, relația bună pe care 
Luna o are cu Junon și cu Chiron nu poate fi mediată și schema aceasta, ce vizează 
îmbogățirea patrimoniului, consolidarea unei poziții în grupul de apartenență sau 
adjudecarea unui succes într-o confruntare deschisă, nu va avea repercusiuni pe 
termen lung. 

Un element mai puțin plăcut al zilei de 7 august vine din conjuncția lui 
Mercur cu Jupiter de pe ultimul grad al zodiei Leu și aduce prea multă agresivitate 
într-un context individual neclar. Dacă ceea ce am discutat ar fi mai clar măcar 
pentru noi înșine, soluția ar putea veni de la sine sau ar putea atrage atenția 
forțelor care pot duce la consolidarea lor. Momentul acesta lucrează cu o forță 
ciudată care ne arată că se menține de la sine și aproape că nu va avea nicio 
greutate asupra evenimentelor prezente. Acesta va fi primul punct al erorii pentru 
că este de o mare importanță hotărârea momentului, decizia de acum schemele pe 
care dorim să le punem în aplicare și țintele pe care ni le stabilim. Momentul acesta 
poate însemna și hotărârea pe care o luăm pentru a trece pe nivelul următor, 
pentru a începe o cură de dezintoxicare, pentru a renunța la tot ceea ce am crezut că 
este bun și a pune în loc ceva cu adevărat util. 

Marea tentație a zilei de 7 august este aceea de a judeca, de a acuza gratuit 
sau de a prezenta lucrurile supradimensionat. Forța individuală trebuie folosită 
pentru bine, pentru armonie, nu pentru subminarea autorității celuilalt și nici 
pentru îmbolnăvirea sa. Cine va dori să suplimenteze sarcinile unui individ pentru 
a-l controla mai ușor arată că în trecut a făcut lucrul acesta pe ascuns ori fără să-și 
dea seama. Momentul acesta în care Mercur va ieși din Leu, din cădere, și va intra 
în Fecioară, în domiciliu, reprezintă și secunda în care individul trebuie să se 
hotărască să facă ceea ce este bine pentru sine, dar nu împotriva celorlalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să fim 
mulțumiți cu ceea ce avem și, ca urmare a ceea ce simțim, să ridicăm ochii spre cer, 
să deschidem brațele către cei din jur și să lăsăm această mulțumire să-i cuprindă și 
pe ei. 
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Sâmbătă, 8 august 
Sambata  8- 8-2015  3:39    Luna(Tau) Squ [Leo] Venus 

Sambata  8- 8-2015  5:20    Luna(Tau) Tri (Vir) Lilith 

Sambata  8- 8-2015  5:42    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 

Sambata  8- 8-2015  7:27    Luna(Tau) Squ (Leo) Jupiter 

Sambata  8- 8-2015  7:49    Luna(Tau) Sex (Can) Mars 

Sambata  8- 8-2015  8:43    Luna(Tau) --> Gemini 

Sambata  8- 8-2015 10:17   Luna(Gem) Squ (Vir) Mercury 

Sambata  8- 8-2015 14:37 Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Limitările se țin lanț. Este cercetat un lucru important pentru sine, dar 
neimportant pentru grupul de apartenență. Severitate. Se separă apele. Se acordă 
prea mult credit unui element superficial despre care se vorbește prea mult. Este 
cerut un sacrificiu. Pot fi săvârșite gesturi remarcabile. Expresia personală este 
interpretată greșit. 

 
Trecerea Lunii în zodia Gemeni din dimineața acestei zile și iminenta 

împlinire a careului cu Mercur arată că în momentul de față avem prea mari 
așteptări de la cei din jur. În primul rând vom avea o mare dificultate în a încadra 
corect evenimentele în timp. Apoi, pentru că suntem siguri pe concluziile la care am 
ajuns, pe rezultatele pe care le deținem în momentul de față, vom avea o mare 
problemă și cu încadrarea lor într-o schema a eficienței, cu respectarea unui 
program de lucru, a succesiunii unor etape sau vom avea o mare problemă cu 
răbdarea. Există anumite probleme, unele dintre ele destul de grave, ce sunt plasate 
fie pe această neputință de a accepta părerea celuilalt sau de a lucra cu calm și 
modestie, fie pentru că destinul acum este răvășit, tulburat pentru că un element 
atât de mare, cum este viața unui om, trebuie să lucreze pentru remedierea unor 
probleme de moment atât de mici. Asta înseamnă că totul va fi luat în sens 
personal, totul va fi coordonat după o dramă la care nu dorim să renunțăm și care 
este foarte activă în minte. Această expresie personală poate fi interpretată greșit de 
cei care au soluția la problemele cu care se confruntă o persoană, dar persoana în 
cauză nu le acceptă sau nu le vede. 

Unii vor avea impresia că intensitatea acestei nemulțumiri trece repede 
pentru că viteza de lucru este alta și că întârzierile se manifestă într-un alt loc, 
poate chiar la nivel de destin, pentru că viața însăși se apleacă acum să rezolve 
problemele minore. Alții se vor vedea plasați într-o etapă finală când vor înțelege, 
vor accepta mult mai bine sau mult mai ușor părerile celorlalți însă acum, în 
această zi, în acest mic sector al etapei finale, doar le constată, urmând ca 9 august, 
când Marte va intra în zodia Leu, să scape de dramatism și, prin puterea pe care o 
vor simți, să continue cu mai multă încredere acest drum. 

Așa după cum se poate constata una dintre cele mai mari probleme ale zilei 
de 8 august vine din răstălmăcire. Vedem însă că mintea refuză să interpreteze 
informațiile așa cum sunt ele, fie că intervine în toată această observație o dramă 
personală la care nu putem renunța, fie pentru că vrem cu orice preț să se încheie 
această perioadă apăsătoare, obositoare sau epuizantă. Momentul acesta poate fi și 
unul de analiză, o scânteie de înțelepciune într-o mare întunecată ce ar putea să ne 
ofere satisfacția unei reușite într-un moment în care toate forțele lucrau pentru ca 
aceasta să nu se producă. 
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Prin urmare, 8 august ne pune în fața unor conștientizări pe care nu le 
vom privi cu ochi buni. În primul rând, vom constata că nemulțumirea vine din 
explorarea unor probleme de conduită. Comportamentul este cel care ne-a permis 
până acum să descoperim sentimentele celorlalți, puterile lor aparte, să aflăm mai 
multe lucruri frumoase trăite de ei sau despre proiecte pe care le au acum în 
derulare. 

8 august poate fi și o zi de transformare pentru că multe forțe ale destinului, 
poate chiar forțe ale universului, se apleacă asupra unor probleme minore pentru 
ca acestea să nu mai fie atât de lipicioase, atât de periculoase sau de caustice. Dar, 
ca de fiecare dată când trecem prin situații de genul acesta, orice lucru major pe 
care-l obținem cu prețul acesta al mobilizării unor mari forțe ne cere să facem un 
sacrificiu. Din fericire, pentru că Luna se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, 
dar nu mediază tendința Nodurilor, sacrificiul este plăcut. El nu va putea fi înțeles 
așa cum este cerut și nici nu i se va vedea acestuia valoarea pe care o are. Cei care 
au credință, ființele care trăiesc prin profunzimile sufletești, dar care au avut și 
experiențe care susțin credința și rafinamentul spiritual vor accepta lucrurile 
acestea și își vor deschide propriile structuri către izvoare infinite de putere, de 
vindecare sau de cunoaștere pe care Universul le conține. Oamenii rigizi vor trăi în 
continuare în cuștile lor, cele pe care le iubesc atât de mult și vor crede, ca în 
celebrul citat al lui Alexandro Jodorowski, că "păsările care se nasc în cușcă au 
impresia că a zbura este o boală". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi liberi. A cântări valorile 
noi, cele cu adevărat speciale cu care intrăm acum în contact, prin măsurile vechi 
înseamnă a strica un bine prin raportarea lui la valori nespecifice. A face cu 
încăpățânare lucrul acesta seamănă cu situațiile ciudate în care cineva ar dori să 
spele vasele cu inelul de diamant sau să zboare împrăștiind cu apă peste tot în jurul 
său. 

 
Duminică, 9 august 

Duminica  9- 8-2015  0:48Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 

Duminica  9- 8-2015  2:32    Mars (Can) --> Leo 

Duminica  9- 8-2015 11:28    Luna(Gem) Squ (Vir) Juno 

Duminica  9- 8-2015 14:32 Sun (Leo) Sex (Gem) Moon 

Duminica  9- 8-2015 21:30 Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

Duminica  9- 8-2015 21:56 Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
 

Gravitate. Se promite o recompensă pentru un sacrificiu. Probleme cu 
înțelegerea. Se schimbă gama. Totul devine foarte viu. Mândria capătă o nouă 
valoare. Deficitul de putere este compensat prin grandoare. Acolo unde nu există 
o expresie personală este invocat un mare gol. Dorință de strălucire. Argumentul 
nu este folosit corect. Se considera că toate problemele pot fi rezolvate prin putere 
personală. 

 
Trecerea lui Marte în zodia Leu este un eveniment important al acestei 

perioade ce va aduce renunțarea la dramatism, la dureri personale, simplificarea 
raporturilor sociale și alegerea unor acțiuni care sunt, fie mult mai simple, fie 
curajoase sau susținute de anturaj. În Leu, Marte nu se simte atât de bine precum 
se simte în Berbec sau în Săgetător, pentru că, dacă în Rac și-a folosit puterea 
pentru a dramatiza în intimitate, la interior, în Leu va face același lucru însă în 
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văzul tuturor, de aici și senzația că se face trecerea de la dramatism la putere, de la 
slăbiciune, la curaj. Cei care sunt sensibili, care au bun-simț, care au educație sau 
care nu vor să abordeze genul acesta de comportament pe motiv că nu le place să 
fie aroganți și mândri vor resimți următoarea perioadă ca fiind foarte apăsătoare 
pentru că devin prea agitați, prea mândri față de cum le este felul de a fi, prea 
aroganți sau prea distanți față de cei care nu îndeplinesc în viața lor niciun rol. Cu 
toate că, în aparență, relația aceasta dintre planeta Marte și zodia Leu ar trebui să 
fie un element de succes și de dezvoltare, pentru că Luna neagră se află în Fecioară, 
iar Saturn nu a trecut încă în zodia Săgetător, Marte în Leu se va simți stingherit 
față de problemele care se află acum în plină desfășurare, față de ceea ce este de 
actualitate, ca un individ care nu poate vorbi limba unei mulțimi dispusă să-l 
asculte. Va considera că altele sunt importante, că are alte pasiuni, că priceperea lui 
poate fi dovedită în alt domeniu și la începutul acestei perioade, adică până aproape 
de mijlocul acestei luni, cu toții vom resimți un impuls puternic spre revoltă sau 
dificultăți în a ne adapta unor condiții exterioare. Din această cauză argumentul nu 
va putea fi folosit acum foarte corect și procesul acesta de transformare cu care am 
luat contact în ziua anterioară ni se va părea acum prea dificil. 

Așa după cum se poate constata trecerea lui Marte în zodia Leu ne va vorbi 
despre putere doar că această putere cu care luăm contact în momentul de față este 
amestecată cu impresii mai vechi, cele pe care le-am explorat în această săptămână 
și la care vom renunța cu greu. Nu trebuie să uităm că suntem în continuare în 
fereastra careului dintre Jupiter din Leu și Saturn din Scorpion cu care Marte are 
acum o relație interesantă. Cu Jupiter va încerca să vorbească aceeași limbă, iar cu 
Saturn va încerca să-și arate că este superior. Tradus, acest mesaj nu poate 
simplifica lucrurile, ci ne creează impresia de simplificare prin dominare. Ideea că 
avem dreptate pentru că știm adevărul ne va transforma în persoane care refuză 
părerile celorlalți, persoane rigide, inflexibile, reținute sau dominatoare. De aici 
înțelegem că argumentul ar putea fi folosit greșit sau doar pentru a susține un 
element individual. Marte în primele sale zile de tranzit prin zodia Leu va 
zdruncina coerciția grupului și încrederea pe care membrii unui grup o au unii în 
ceilalți. Este adevărat, comparativ cu vechea sa poziție, Marte în Leu face ca totul să 
fie foarte viu însă, la început, această reînviere se face prin mândria de a susține un 
element personal chiar dacă acesta este bolnav sau inutil. 

Prin urmare, finalul săptămânii răspunde nevoii de mândrie pe care am 
căutat-o de-a lungul întregii săptămâni. Din nefericire, s-ar putea ca această 
mândrie să ne facă astăzi mai multe probleme decât să ne confere accesul la 
beneficii. Mulți vor resimți ziua de duminică prin golul pe care-l creează, ca de 
fiecare dată când Marte trece dintr-o zodie într-alta. Pentru că oamenii sunt 
dominați în mare parte de dorințele pe care și le cultivă de-a lungul vieții trecerea 
lui Marte de la o zodie la alta creează de fiecare dată o senzație de desprindere, de 
abandon sau de deziluzie. Așadar, există o mare probabilitate ca deziluzia să fie 
definitorie pentru evenimentele zilei de 9 august. Acolo unde există suficiente 
rezerve oamenii vor încerca să-și explice și, prin aceste argumente, să-și ascundă 
dezamăgirea. Luna se află acum într-o relație bună cu Uranus, dar proastă cu 
Chiron ceea ce va face ca întâlnirile superficiale, distracția sau deconectarea să 
acopere această dezamăgire și să lase impresia că dacă există veselie, dans, 
distracție au dispărut și problemele. 

Marte în Leu mai are o componentă care ar putea să ducă, cel puțin în 
această prima parte a tranzitului său, adică până în mijlocul lunii august, la 
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conflicte. Este vorba despre dorința de strălucire. Fiecare se vede pe sine strălucind 
într-un anumit fel și, pentru că trăim într-o societate degradată, pentru că suntem 
înconjurați de oameni ușor de manipulat care iubesc dezordinea și care refuză 
valorile spirituale autentice, ci doar le imită pe cele cu care intră în contact, 
strălucirea și succesul sunt susținute adesea pe suferințele celorlalți. Unii se vor 
vedea încărcați de succes dacă păcălesc, dacă mint, dacă au angajați, dacă îi pun pe 
alții să muncească pentru ei sau dacă sunt acceptați într-un grup doar pentru a 
obține anumite beneficii. Cine dorește să se protejeze de aceste elemente negative 
are nevoie să vadă că realitatea este alta și că binele pe care-l avem în jur primește 
acum un plus de putere de atenție și de căldură, iar strălucirea devine o consecință 
a cultivării acestora, nu obiectivul principal pentru care trăim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi din nou de 
simplitate. Acolo unde există simplitate vom putea observa mult mai ușor căldura 
sentimentelor prin intermediul căreia putem vedea realitatea exact așa cum este. 
Procedând așa, simplificăm metoda de lucru, consumăm mai puțină energie pentru 
treburi obișnuite, comune și avem posibilitatea să ne deschidem către o altă etapă a 
vindecării pentru ca aceasta să nu se oprească doar la ziua de 8 august, ci să-și 
împlinească menirea. De această dată menirea sa este de a arde împreună cu 
sentimentele frumoase și cu puterea de a fi independent. În zilele următoare chipul 
său se va preschimba și roadele sale vor fi altele, dar acum arde. 
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10 - 16 august 2015 este săptămâna roadelor culese cu mâinile altora și a 
binelui care devine rigid prin neînțelegere. Acest interval ne aduce un eveniment 
foarte important prin intermediul căruia putem înțelege mult mai bine vibrațiile 
teribile ale anului 2015. Este vorba despre intrarea lui Jupiter în zodia Fecioară, 
eveniment ce se va consuma în ziua de marți, 11 august. Apoi, celelalte unghiuri vor 
să lanseze mesaje cunoscute, fie legate de răzbunare, de zăpăceală sau de 
exacerbarea unui impuls care, la vedere, va părea a fi în rezonanță cu rezultatele pe 
care le căutăm de multă vreme. De această dată, în săptămâna în curs, roadele 
acestea sunt culese cu mâinile altora. Cei care sunt obișnuiți să lucreze cu 
informații abstracte, persoanele harnice, oamenii care știu să aprecieze munca lor, 
dar și pe cea a altora, vor crede că directiva aceasta este un nonsens. În primul 
rând, dacă sunt oameni muncitori atunci se așteaptă să-și culeagă singuri 
rezultatele muncii lor, singuri să ajungă la rezultatele pe care le urmăresc, deci nu 
au de ce alții să le culeagă pentru ei. Dacă nu muncesc, atunci nu se poate pune 
problema unor roade, chiar dacă vor exista în jur persoane care se oferă să le 
culeagă pentru ei. Totuși, această săptămână reușește să îmbine într-un chip 
armonios toate aceste ciudățenii, să unească aceste contrarii într-o schemă 
minunată. Pe de o parte, ne vom afla în fața tentației de a-i judeca pe ceilalți după 
propriile etaloane fără să ne intereseze care este impactul pe care această judecată o 
are asupra lor, apoi vom dori să facem lucruri ieșite din comun, ciudate, unele 
neobișnuite care, pe lângă forță benefică, bune intenții, compasiune vor avea și o 
picătură de răutate. Toate acestea vor pendula în jurul a două valori: cea a 
ciudățeniilor, vizibilă în special în ziua de 13 august, apoi cea a noutăților, vizibilă 
în special în ziua de 14 august, pe Luna nouă. Dar nu este exclusă nici posibilitatea 
ca, pe baza unor înțelegeri mai vechi, beneficiul acestei săptămâni doar să pară a 
veni prin mâinile altora, în realitate fiind un fel de extensie a propriilor mâini, 
asociați, oameni aflați pe aceeași rezonantă care nutresc aceleași aspirații și care 
acum în lumina mult prea palidă a atenției sau înțelegerii să pară separați de 
beneficiar. 

Nu ar trebui să fim surprinși că trecerea lui Jupiter în zodia Fecioară de 
acum nu va avea o importanță atât de mare. Deocamdată doar luăm contact cu 
această schimbare vizibilă mai ales la nivelul regulilor. Pentru că această trecerea 
lui Jupiter în Fecioară se consumă în separația sextilului Saturn-Lună neagră, 
schema aceasta revendicativă, pe care Jupiter o va promova în următoarele 12 luni, 
este impură. Așa va fi până când Luna neagră va intra în zodia Balanță și va elibera 
această zodie pe care Jupiter o tranzitează, ajutând în clarificarea unor probleme de 
factură administrativă și abia din 25 august să reușim să înțelegem la ce schimbări 
luăm parte.  

Mai multe ipostaze astrale ne vorbesc acum despre schimbare. De aceea nu 
este cazul să punem pe seama trecerii lui Jupiter în Fecioară tot ceea ce vine pe 
această linie. Pe de o parte, vom avea în ziua de marți această schimbare a trecerii 
lui Jupiter în Fecioară, apoi în ziua de joi, 13 august, o ieșire din ritmul acestei 
săptămâni care, iarăși, ni se va părea o schimbare, apoi Luna nouă de vineri ce 
reprezintă, prin calitatea sa, un nou început, o nouă direcție sau posibilitatea de a 
ieși din acest tempo negativ și a împlini ceva bun. Finalul săptămânii, când am 
crezut că toate s-au consumat și că nimic nu ne va mai surprinde, vine cu mesajul 
unei noi orânduiri. Toate lucrurile acestea sunt în rezonanță cu ceea ce știm că 
reprezintă poziția lui Jupiter în Fecioară, deci, după 25 august, când zodia Fecioară 
va fi eliberată de Luna neagră, acestea vor putea fi mult mai clare, iar idealurile de 
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care sunt legate, mult mai ușor de împlinit. Deocamdată, le constatăm, ne enervăm 
sau ne bucurăm foarte mult ori scriem într-o agendă cam ce ar trebui să facem 
aproape de sfârșitul lunii august. 

Desigur, nu înseamnă că cele șapte zile ale acestei săptămâni nu sunt 
importante și prin ceea ce împlinesc acum. Valorile momentului ne transformă din 
aproape în aproape în ființe puternice încât să putem împlinii după 25 august o altă 
etapă a ceea ce debutează acum. 

Un alt beneficiu al acestei săptămâni care se află într-o strânsă legătură cu 
ideile prezentate mai sus vine din faptul că, în special în a doua sa parte, un număr 
semnificativ de planete se grupează pe un sector de zodiac de aproximativ 60 grade, 
ceea ce înseamnă o mare putere de concentrare, o voință teribilă ce trebuie folosită 
acum pentru a iniția ceva, pentru a da naștere unui nou proiect sau pentru a alege 
un nou traseu. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că 
adevăratul luptător este cel care are în timpul luptei mintea liniștită. Dacă trecem 
prin această săptămână cu liniște în minte și în suflet suntem cu adevărat ființe 
care merită în schemele viitorului un rol mult mai bun. 

 
Luni, 10 august 

Luni 10- 8-2015  6:16  Saturn (Sco) Sex (Vir) Lilith 

Luni 10- 8-2015  7:48    Luna(Gem) Sex [Leo] Venus 

Luni 10- 8-2015 12:09    Luna(Gem) Squ (Vir) Lilith 

Luni 10- 8-2015 14:47    Luna(Gem) Sex (Leo) Jupiter 

Luni 10- 8-2015 15:11    Luna(Gem) --> Cancer 

Luni 10- 8-2015 21:05    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 
 

Tentația de a ridica o interdicție. Visul este mai important decât realitatea. 
Nimeni nu este perfect. O relație incendiară atrage atenția. Experiența de viață 
este mai importantă decât impulsul. Un element rudimentar își cere drepturile. 
Tensiunile sunt menținute pe nesiguranță. Se rănește pentru a lăsa impresia de 
putere. Dimensiunea personală este pusă în dificultate. Judecăți pripite. Regretele 
par experiențe de viață. 

 
Faptul că în această zi Saturn și Luna neagră își vor definitiva sextilul pe care 

îl formează de mult timp nu face momentul de față prea diferit de ceea ce am 
traversat până acum. Ar putea ca anumite evenimente să ni se pară mult mai 
intense, lacrimile să pară mai abundente, iar nefericirea mult mai adâncă, însă 
conținutul lor, adică realitatea acestora, este la fel cu cea din săptămânile 
anterioare. 

În plus față de ceea ce am avut de traversat până acum, momentul de față, 
conjunctura de față, ne arată că nimeni nu este perfect. Faptul că vedem foarte clar 
lucrul acesta ar putea sau nu să vină de la sextilul Saturn - Lună neagră. Dacă vine 
din acest unghi, atunci componenta acestei probleme este una veche care face 
referire la putere, la abuzuri sau la o nedreptate ce trebuie să se salveze pe sine cu 
promovarea unui element inferior. Dacă nu vine din acest unghi, atunci problema, 
deși va fi la fel de intensă, se va situa pe frecvența careului dintre Lună și Luna 
neagră, adică  vizează informații înțelese greșit ce doar în aparență au un istoric. 
Înțelegerea greșită este cea care ne spune că problema este veche, în timp ce ea, în 
realitate, este specifică doar acestui moment. Imediat ce ea se clarifică, pentru că 
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avem toate prerogativele necesare ca acest lucru să se întâmple (la puțin timp după 
acest sextil dintre Lună și Luna neagră se va consuma sextilul dintre Lună și 
Jupiter, semn de analiză corectă și de echilibru), toate aceste probleme se clarifică 
și tensiunile dispar. 

Este puțin probabil ca lucrurile acestea să se întâmple de la sine pentru că 
debutul acestei săptămâni ne bruschează cu roadele pe care le merităm și ne 
avertizează că, începând de mâine, adică de marți, 11 august, orice neînțelegere va 
bloca o faptă bună, o judecată, o intervenție și va transforma demersurile sociale 
sau evolutive în instrumente rigide. Totuși, cele două direcții nu sunt pe picior de 
egalitate, adică nu au aceeași intensitate pe traseul la care se referă, pentru că 
sextilul lui Saturn cu Luna neagră este din capul locului un unghi agresiv, 
complicat, nu prin evenimente la vedere (cum este careul Luna-Lilith), ci pe 
ascuns, deoarece deconspiră că, în timp, a existat o înțelegere secretă pentru ca 
lucrurile să fie orientate în modul acesta, atât de agresiv sau de dur, deci binele de 
acum nu este expresia unei promovări pe merite, ci rezultatul unor intrigi. Genul 
acesta de succes va tulbura acum apele. Dar noi, pentru că studiem astrologia, știm 
că puterea acestor elemente negative vine din faptul că le este neglijat caracterul 
rudimentar. Ceea ce este învechit nu poate fi adus în prezent decât cu prețul acesta 
al suferinței. Apoi, de partea cealaltă, nu are rost nici supărarea ce survine în fața 
succesului celor fățarnici care au mers, ca în celebrul citat al lui Balzac: “Parvenitul 
se târăște de-a bușilea în fața celor ce-i pot fi de folos și este obraznic cu cei de 
care nu mai are nevoie.”. 

O altă componentă care va fi foarte vizibilă în această zi și care, în mare 
parte, va amplifica această notă dură, vine din faptul că Jupiter se află acum pe 
ultimul grad al zodiei Leu. În felul acesta, se accentuează drama lucrurilor 
neîmplinite, complexele de inferioritate și acestea se pot transforma foarte ușor în 
expresie a forței, în instrumente ce nu vor mai fi folosite pentru a lumina o 
încăpere, pentru a dispersa întunericul, ci pentru a arde bucuriile celorlalți sau 
propriile bucurii. Lucrurile acestea rele, pentru că sunt răspândite în jur de Marele 
benefic, Jupiter, pot fi și dovada faptului că nimeni nu se poate ascunde de justiția 
divină. Fie că sunt lucruri bune pe care nu le înțelegem, fie că sunt lucruri rele pe 
care nu le folosim și pe care cu greu le acceptăm în jurul nostru, schemele acestea 
marcate de judecăți pripite sau de regrete, toate aceste elemente care ne rănesc și 
ne lasă impresia de putere, ne maturizează brusc.  

Pentru că seara acestei zile va aduce împlinirea careului dintre Lună și Axa 
Dragonului face ca aceste repere să primească o mai mare valoare decât merită. 
Unii vor avea impresia că răul acesta trebuie să dureze pentru că este realitatea 
însăși, alții vor crede că durabilitatea acestui element negativ vine din faptul că nu 
au fost în stare până acum să-și construiască din aproape în aproape norocul pe 
care și-l doresc. Toate aceste elemente, indiferent de schema prin care activează, au 
menirea de a ne arăta că oamenii sunt cu adevărat ființe puternice, indiferent de 
direcția de deplasare a vieților lor. Puterea se manifestă oricum și caracterul creator 
îi va face pe unii să revină asupra unor proiecte mai vechi, asupra unor idei pe care 
nu le-au putut duce mai departe tocmai pentru că au fost fascinați de putere și nu 
de conținutul ei. Acum jocurile acestea ne întorc spre calitatea vieții. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne așază la picioare roadele pe care le-
am căutat în ultimele luni. S-ar putea ca realitatea pe care o avem în fața noastră 
acum să nu ne convină ori, văzând aceste elemente, să ajungem brusc la concluzia 
că nu asta am cerut. Toate acestea au fost însă cerute cu insistentă și nu este vorba 
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de nicio greșeală la mijloc. Nu ne referim aici la raporturile dintre oameni, la 
puterile pe care aceștia aleg să le folosească, nu ne referim la conținutul acțiunilor 
lor, ci mai curând la un mare salt pe care trebuie să-l facem acum datorita acestora. 
Cel care este înțelept va reuși să descoase foarte repede firele acestor episoade, 
pornind de la ideea că nimeni nu este perfect, nici chiar el însuși dacă a cerut 
lucruri atât de penibile cum sunt cele pe care le primesc acum ca răspunsuri, ca 
beneficii, ca daruri. 

Este puțin probabil ca acest echilibru să fie ușor de obținut. Sunt multe 
semnale care acorda prea multă putere acestor traume, acestor regrete nerezolvate, 
pentru ca înțelesul în ansamblu al acestor episoade să fie accesibil. Cu alte cuvinte, 
10 august este ziua în care nu vedem pădurea din cauza copacilor, orice atingere a 
frunzelor este transformată în rană pe corp, iar rezultatul ni se va părea de lungă 
durată sau o dovadă clară a faptului că cineva ne pedepsește. Pentru că este vorba 
de Saturn se poate aduce în discuție și problema timpului sau problema 
neîndeplinirii unor etape. Regretele pot face acum trimitere și la timpul care nu 
mai poate fi recuperat, bunurile la care nu vom mai ajunge niciodată sau la 
despărțirile categorice care nu lasă loc împăcării. 

Totul va părea ca făcând parte dintr-o justiție divină, dintr-o pedeapsă și 
indiferent de calitatea acestei forme de recompense va exista o nemulțumire față de 
conținut, față de momentul când sunt primite, față de mesager sau față de faptul că 
ne va știi toată lumea că ne-am dorit așa ceva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica această zi iertării. 
Cel care va putea acum să ierte ceea ce i se întâmplă sau să-i ierte pe ceilalți pentru 
rolul pe care-l au în această formă de pedeapsă va fi un om înțelept. 

 
Marți, 11 august 

Marti 11- 8-2015  1:10    Luna(Can) Sex (Vir) Mercury 

Marti 11- 8-2015  7:54    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 

Marti 11- 8-2015 14:11 Jupiter (Leo) --> Virgo 

Marti 11- 8-2015 16:19    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 

Marti 11- 8-2015 20:47    Luna(Can) Sex (Vir) Juno 
 

O luăm de la capăt. Apel la forțe administrative. Regulile sunt mult mai 
importante. Închistare. Nevoie de a demonstra o faptă prin bunătate. Este 
înlocuită inspirația cu efortul. Nevoie de afirmare prin mijlocirea tradiționale. 
Renunțare la aventură. Critică. Apel la măsură. Obsesia controlului. Invitație la 
muncă. Tulburări în decizii. Teama de a nu fi lovit. Inteligența trebuie 
împărtășită. Accidentul este evitat prin bunătate. 

 
Mulți se așteaptă ca, începând cu momentul acesta, când Jupiter va trece din 

zodia Leu în zodia Fecioară, să se producă o modificare în sectorul social ori să se 
treacă de la putere la slăbiciune pentru a avantaja elementul care a fost nedreptățit 
până acum, deci să se facă dreptate în favoarea celor slabi, neputincioși sau săraci. 
Jupiter în Fecioară nu se ocupă de lucrul acesta, dar vom vedea și rezultate de 
această factură însă doar ca o consecință firească a îndeplinirii unor obiective 
stabilite din timp ori abordate printr-o metodă foarte clară. 

Ceea ce vom constata cu toții începând cu 11 august timp de un an de zile va 
fi o modificare a regulilor, o trecere de la o libertate proastă la o închistare bună, de 
la o expansiune abuzivă, dureroasă, la o diminuare a acestei expresii personale 
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pentru a face loc adevăratelor calități. Deci nu Jupiter din Fecioară conferă această 
formă de recompensă, nu el o facilitează, ci noi o vedem așa pentru că forța cea 
expansivă, explozia care a durat un an de zile, acum se termină. Oamenii vor 
renunța la aventură și se vor gândi mai mult la căldura căminului, la ceea ce le 
lipsește ori la munca pe care trebuie să o depună pentru a fi fericiți.  

Deocamdată, nu se poate vorbi de fericire în această săptămână pentru că nu 
vom fi încă familiarizați cu această nouă poziție a lui Jupiter în zodia Fecioară și, în 
plus, când Luna se va afla în Leu, adică peste două zile, și când oamenii își vor 
aminti, ca o retrospectivă, de puterile de altădată, Mercur se va afla într-o opoziție 
dură cu Neptun pe axa Fecioară-Pești și acela va fi momentul când vom vedea că 
lucrurile s-au schimbat iremediabil. Acum doar credem că ambițiile mai vechi pot fi 
duse mai departe prin metode noi, încă mai avem obsesia controlului și încă mai 
sperăm că am putea obține rezultate cu muncă puțină. Cei care, de felul lor, sunt 
persoane harnice nu vor simți această trecere prin pierderi sau prin modificări 
impuse asupra cadrului în care acționează. Își vor menține ritmul de lucru, vor fi în 
continuare preocupați de ceea ce au de făcut însă vor observa că mulți din jur sunt 
zăpăciți, bulversați, vorbesc prea mult despre ceea ce uită să ducă la bun sfârșit, 
mint din ce în ce mai mult sau se plâng că au o viață grea. Doar un om muncitor va 
putea sesiza că bocetul acesta este doar o exagerare. Ceilalți, care-și vor dramatiza 
cu mare intensitate propria condiție, vor avea ocazia, începând cu 11 august, să facă 
noi compromisuri. Deocamdată compromisurile sunt făcute de teamă, dar, 
începând cu ziua de joi, 13 august, vom vedea că acestea se pot transforma în 
evenimente de culisă sau în instrumente de tortură la adresa celor care le pot 
îndeplini dorințele, dar, din diverse motive, nu vor. Cu alte cuvinte, modificarea 
regulilor în cazul acestor persoane înseamnă a pune în pământ o sămânță a 
răutății. Asta se întâmplă pentru că trecerea lui Jupiter în zodia Fecioară se 
consumă sub razele mult prea arzătoare ale sextilului dintre Saturn și Luna neagră, 
cel care a atins momentul de maximum în ziua anterioară. Dacă luăm în calcul și 
faptul că Luna din domiciliu i este opune lui Pluton atunci starea aceasta devine cu 
adevărat critică. 

Pe termen lung, Jupiter în Fecioară aduce reglementări noi și transferul 
puterii de pe o zonă a abuzului, pe o zonă a respectului. Este adevărat, ar fi prea 
devreme să vorbim în această săptămână despre lucrul acesta. Vom vedea că, până 
la sfârșitul anului, deja Jupiter își va intra în drepturi și va produce evenimente cu 
adevărat spectaculoase. Deocamdată această dorință de dreptate este ascunsă de 
greșeli pe care le transferăm săptămânilor următoare din săptămânile anterioare și 
această confuzie va fi foarte activă până când Luna neagră își va încheia tranzitul 
prin zodia Fecioară. Până atunci binele și răul sunt amestecate și, la vedere, vor fi 
văzute doar faptele greșite ale ultimei perioade, pentru că oamenii mult mai ușor își 
văd unii altora greșelile decât calitățile. Deci, până pe 25 august când Luna neagră 
va trece în Balanță, mulți vor avea impresia că fac dreptate în timp ce ei se ocupă în 
continuare doar de binele propriu. După această dată ar putea ca abuzurile făcute 
pentru a întreține o plăcere, o distracție, o cheltuială prea mare să fie sancționată 
dur. Momentul acesta va veni însă doar cu obsesia controlului, dar nu ne va oferi 
instrumentele necesare pentru a-l obține. Este adevărat, observația, pentru cine o 
ia în serios, va fi foarte importantă pentru ca evenimentele ciudate de acum și până 
pe 25 august să nu răstoarne ordinea lucrurilor. Cei care au fost zăpăciți în ultimele 
săptămâni vor fi și până pe 25 august. După aceea, lucrurile se vor limpezi și pentru 
ei. 
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Prin urmare, 11 august este o zi importantă pentru că aduce trecerea lui 
Jupiter în zodia Fecioară însă atrage și un avertisment important că, de acum și 
până pe 25 august, adică în următoarele două săptămâni, faptele vor fi marcate de 
o zăpăceală teribilă încât vom fi tentați, mai mult decât am fost în ultimul an, să 
amestecăm binele cu răul, crezând că facem dreptate pentru toți, dar de fapt ne 
ocupăm doar de propria dreptate.  

Există multe indicii în această perioadă care ne spun că alegerile merg într-o 
direcție greșită. Cel mai bine ar fi să luăm în considerare semnalele din jur și să 
așteptăm. Cel care poate aștepta, cel care dă dovadă de răbdare, de atenție, de 
respect față de succesiunea reală a evenimentelor, arată că poate îndeplini o poziție 
importantă în grupul de apartenență și din postura secundă, nu doar din cea de 
lider. Practic, trecerea lui Jupiter în Fecioară acordă mai multă importanță celor 
care se află în spatele celor cu imagine puternică sau cu statut impunător decât 
liderilor. Dintr-un anumit punct de vedere, acest lucru nu este de bun augur pentru 
cei care în ultimul an s-au umflat în pene și au crezut că dacă sunt lideri acum vor 
rămâne așa toată viața. Din Fecioară, Jupiter le aduce dificultăți de comunicare sau 
insecuritate. Începând cu 25 august, când Luna neagră va intra pe casa justiției, se 
vor afla anumite adevăruri, unele strict legate de modul cum au fost obținută 
puterea și, acestor lideri ciudați, li se va clătina puțin scaunul. Dacă lucrează bine în 
echipă, dacă cei din postura secundă, care primesc acum din partea magnetismului 
astral forțe suplimentare, au fost incluși într-un plan de transfer de putere, dacă 
până acum au colaborat bine în echipă și nu s-au erijat pe sine în persoane 
atotcunoscătoare, vor supraviețui acestui episod. Dacă nu, vom asista la schimbări 
spectaculoase de poziție socială care vor debuta cu ceea ce se va declanșa începând 
cu 11 august.  

Momentul acesta devine, astfel, unul de impas referitor la anumite informații 
ce sunt transferate din sectorul individual în zona publică. Apar mesaje confuze 
despre patrimoniu, despre bani sau despre control. Pentru că vorbim de o 
accentuare a zodiei Fecioară vorbim cu precădere de o valorizare a sectorului 
administrativ, de o criză a cultelor, de un șantaj emoțional ce nu ar avea ce să caute 
între instituții. Cu această poziție a lui Jupiter în Fecioară, care va dura aproximativ 
un an de zile, se declanșează premisele apariției unor noi structuri administrative, 
militare care își vor atinge ținta finală în perioada tranzitului lui Jupiter prin 
Scorpion, adică în următorii doi sau trei ani. 

Referindu-se strict la vibrația acestei zile persistă până și pentru omul comun 
sentimentul de apăsare, vina pe care și-o atribuie individul că a pierdut timp și nu a 
respectat recomandări importante venite din partea celor dragi sau din partea celor 
care au mai trecut prin situații de genul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite gândul care 
ne spune că putem obține mai mult. Deocamdată nu știm ce înseamnă acest “mai 
mult”, din ce zonă vine și dacă ne va fi util. Știm doar ceea ce ne-am dorit în 
ultimele 12 luni. Acum dorințele acestea nu mai găsesc un teren fertil, deci a ne 
controla gândul acesta către “mai mult” înseamnă cel mai mare bine pe care ni-l 
putem face acum. 
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Miercuri, 12 august 
Miercuri 12- 8-2015  5:29  Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 

Miercuri 12- 8-2015  5:49    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 

Miercuri 12- 8-2015 20:45    Luna(Can) Tri (Sco) Saturn 

Miercuri 12- 8-2015 21:14    Luna(Can) Sex (Vir) Lilith 

Miercuri 12- 8-2015 23:52    Luna(Can) --> Leo 
 

Puterea devine un element de grup. Siguranța de sine este încercată. 
Minciună. Indecență. Raportul de forțe se schimbă. Se face un pas înapoi din grijă 
pentru ziua de mâine. Disconfort prin folosirea unor termeni neadecvați. Cel care 
ascunde teama vrea să fie crezut că este superior. Jonglerii. 

 
Acuma, când Luna se va afla într-o relație proastă cu Uranus, dar bună cu 

Saturn, schemele noastre de gândire trec printr-o transformare interesantă. Ne 
revoltăm împotriva a ceea ce am considerat în săptămânile anterioare că reprezintă 
expresia libertății sau independenței și acceptăm acum o condiționare pe care, în 
plus, nici măcar nu o mai înțelegem așa cum ar trebui. Se face un pas înapoi și 
mulți vor considera că dacă procedează în felul acesta arată că sunt înțelepți ori se 
pregătesc pentru evenimente complicate. 

Dar pentru că nu toți urmăresc să dea vieții lor un sens aparte, cei care au 
activat până acum în afara profunzimii lor sufletești sau fără noimă, vor încerca în 
12 august să ascundă ceva. Vor face acest lucru răstălmăcind un adevăr, arătându-
se plictisiți față de ceea ce ar însemna sarcinile profesionale, îndeplinirea unei 
promisiuni sau o altă formă de muncă și vor minți, iar de la minciuna până la fi 
indecență nu va fi decât un pas și de aceea acum raportul de forțe se clatină. În 
cazul unora, el se poate schimba prin ciudățenii, extravaganțe ori furt, dar asta cu 
precădere în a doua parte a zilei de 12 august, când Luna se va afla într-o relație 
bună cu Luna neagră. Apare, astfel, un disconfort cauzat de lucrurile care dintr-o 
dată nu ne mai sunt clare. Din capul locului deducem că 12 august este o zi care ne 
va bulversa cu situațiile pe care nu le putem rezolva și care, dimineață, ni se vor 
părea foarte importante sau, mai târziu, cu lucruri care strălucesc foarte tare, dar 
nu au durabilitate, adică cele care ne vor tenta cu jongleriile pe care oamenii le 
folosesc atunci când doresc să-și ascundă o teamă (de sentimente, de 
responsabilitate, de sinceritate). 

12 august ne solicită, astfel, gândirea și ne îndeamnă să vedem altfel 
evenimentele ultimelor două săptămâni. Pentru că ne trezim cu poezia învățată, s-
ar putea să nu ne convină ceea ce constatăm acum pentru că din relația proastă a 
Lunii cu Uranus retrograd se desprinde îndemnul de a pretinde vieții mai mult. 
Văzându-se în situația în care nici de această dată dorințele nu sunt împlinite, 
oamenii se vor simți dezamăgiți. Puterea personală le va scădea sau vor deveni 
vulnerabili la minciunile nevinovate pe care cei din jur le spun. Din nefericire. 
relațiile bune pe care Luna le construiește cu Saturn și Luna neagră nu ne vor putea 
optimiza felul de a fi, nu ne vor ajuta să ne depășim teama că multe din semnele pe 
care le-am citit în primele zile ale săptămânii curente sau în ultimele zile ale 
săptămânii anterioare arată că o anumită condiție a vieții nu va putea fi schimbată 
niciodată. 

Iată cât de simplu se pot răsturna lucrurile dacă le plasăm într-un context 
greșit, dacă le raportăm la concluzii incomplete sau dacă nu le respectăm 
conținutul pe care l-am cunoscut în săptămânile anterioare. Dacă în săptămâna 
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anterioară am elogiat puterile dovedite în timp și, fie că am vrut fie că nu am vrut, 
le-am conștientizat pe acestea, răscolind prin trecutul personal ca printr-o 
comoară, este imposibil ca în momentul de față să nu analizăm evenimentele doar 
pe baza acestor concluzii. Faptul că nu suntem pe drumul cel bun va veni din 
disconfortul pe care îl resimțim atunci când folosim acești termeni. Dacă sunt 
neadecvați vor genera probleme, dacă sunt potriviți situațiilor se vor dovedi a fi mai 
puțin periculoși, mult mai clari pentru cei din jur și mai plăcuți pentru sine. Dar așa 
cum am văzut și în ziua anterioară, cine se ocupă de muncă nu are timp de filozofie. 
Munca, efortul, preocupările reprezintă în 12 august cea mai mare protecție în fața 
acestor procese mentale sofisticate. 

Prin urmare, 12 august este o zi de mare presiune. Multe lucruri care vin 
spre noi acum au nevoie în primul rând să se încheie, să fie transformate în altceva, 
să fie rezolvate brusc, pe moment, pentru a nu mai face pui în zilele următoare. Nu 
avem nevoie să ducem mai departe concluziile acestui moment pentru că minciuna 
are putere doar acum, iar dacă ea sare gardul atunci suntem vinovați că am ajutat-o 
să facă acest lucru. 

Unii s-ar putea să fie surprinși că, deși se trezesc cu poezia învățată, deși au 
un anumit tonus și cred că dacă schema pe care o au în minte de dimineață îi vor 
umple de satisfacții dacă o împlinesc, vor constata că, în a doua parte a zilei, 
lucrurile se inflamează și vor fi tentați de alte evenimente pe care nu au putut să le 
anticipeze și care le pot da tot programul peste cap. Nu le-au putut anticipa, nu 
pentru că au fost ascunse, ci pentru că atenția lor a fost orientată către lucruri mai 
puțin importante. Reproducând această schemă la o scară mai mare, vor constata 
că intervalul acesta mai mare ce a dus la elaborarea unor concluzii de viață, ce ne-
au arătat cum sunt oamenii și care sunt demersurile profitabile în care să ne 
implicăm, au și ele sincopele lor. Din această comparație se nasc anumite concluzii 
care nu sunt utile decât acestei zile. Cine va dori ca aceste jonglerii să fie duse și în 
zilele următoare este avertizat că va fi părtaș la o minciună mai mare decât cea 
jucăușă pe care o constată acum. 

Desigur, cei care reușesc să se descurce foarte bine prin noianul de gânduri 
atitudini sau tentații în această zi nu înseamnă că sunt și înțelepți. Este mult să 
credem că un înțelept poate face doar atâta lucru. Pentru a fi așa cum se crede și a 
nu transforma această părere bună despre sine într-o minciună explorată în zilele 
următoare, va fi nevoie de muncă. Cine muncește azi nu are timp nici de filozofii, 
nici de dantelării verbale, nici de construcții semantice sofisticate, ci doar de fapte. 
Un om care muncește va reduce toată această aglomerație la fapte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi că puterea ar 
putea să însemne altceva decât am fost învățați. A o lăsa astăzi să ne învețe, deși nu 
am cerut o lecție de genul acesta, înseamnă a ne deschide orizontul gândirii către 
alte expresii ale puterii pe care nu le cunoșteam. Abia acestea sunt demne de a fi 
explorate în zilele următoare pentru că prin intermediul acestora reușim să 
culegem roadele valoroase. Fără acestea vom aștepta ca roadele să vină spre noi. 
Este posibil ca în cazul unora acest lucru să se întâmple, dar știm deja din celebrul 
proverb românesc faptul că para cea mălăiață nu cade decât în gura lui nătăfleață. 
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Joi, 13 august 
Joi 13- 8-2015  4:12 Mercury (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Joi 13- 8-2015  5:01    Luna(Leo) Con (Leo) Mars 

Joi 13- 8-2015  5:49    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Joi 13- 8-2015 13:26     Sun (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Joi 13- 8-2015 19:20    Mars (Leo) Sex [Lib] North Node 
 

Se spun lucruri regretabile. Siguranța de sine este încercată. Acolo unde nu 
există minte, picioarele se opresc. Sentimentul de apartenență devine o forță 
regretabilă. Oprire. Independența este plătită scump. Pentru a fi cultivată 
creativitatea, se lasă în urmă o parte a ființei. Experiențele de viață par noi. Acolo 
unde nu există un sentiment nobil există teamă. Stabilitatea în sentimente este o 
condiție a succesului. 

 
Începând cu acest moment lucrurile par să se complice și abia acum 

înțelegem de ce aceste roade minunate par culese cu mâinile altora, de ce par că nu 
au fost cerute în mod implicit, adică de ce vom crede că primim din jur ceea ce vor 
alții să ne ofere, nu ceea ce am solicitat în mod direct. În egală măsură, începând cu 
13 august se va împlini și a doua parte a devizei generale aplicată acestei săptămâni, 
adică binele ce devine rigid și asta doar pentru că nu reușim să depășim o carență 
de înțelegere, o informație falsă sau nu avem puterea să trecem peste o minciună. 
Este adevărat că ne vom simți bine în postura de justițiari mai ales că acum, când 
Jupiter se află în Fecioară, nu ne judecă nimeni dacă înțelegem corect problema pe 
care dorim să o mediem. În 13 august, Mercur se va afla într-o relație proastă cu 
Uranus și tocmai pentru că ne erijăm în justițiari fără drept vom fi tentați să 
spunem lucruri regretabile. Se poate vorbi aici despre un anumit narcisism, adică 
indivizii au visat dintotdeauna să se vadă în această postură și acum nu se mai 
gândesc dacă este greșit sau nu. Le face mare plăcere că au această importanță în 
ochii celorlalți.  

Apoi, pentru că astăzi se împlinește și un trigon între Soare și Uranus, se 
poate vorbi de o explozie temperamentală pusă pe seama dorinței de afirmare. 
Uranus este retrograd, deci această dorință de afirmare nu prea este ea nouă, dar 
nici nu se bazează pe un talent, ci este mai curând expresia unei mari ambiții. Cei 
care până acum au fost înțelepți ori și-au ocupat timpul muncind se vor opri acum 
din această activitate și se vor gândi la ce le este util. Ceilalți, care nu au muncit, se 
vor opri din nemuncă, vor privi în jur și se vor hotărî pe moment pe ce să pună 
mâna, ce să acumuleze mai repede pentru că vin vremuri grele. Nu știu concret care 
sunt aceste vremuri grele, dar intuitiv simt cumva că începând de mâine vor intra 
într-o nouă etapă. Luna nouă care se împlinește în 14 august arată începutul unui 
nou ciclu care va dura patru săptămâni. 

Dar nu este totul! Marte și Axa Dragonului se vor află acum într-o dispunere 
pozitivă din care unii ar putea să înțeleagă că se află în fața unei împliniri majore. 
Se poate vorbi aici despre dorințe împlinite, dar și de finalizarea unor demersuri 
care, pentru persoana în cauză, nu au statut de dorință împlinită, ci de merite, de 
roade pe care și le-au cules cu mâinile lor, nu cu mâinile altora, dar din ograda 
celuilalt, de peste gard, lucruri ce pot fi văzute ca niște dorințe împlinite. Iată cât de 
ușor se poate răstălmăci o informație, cât de simplu se pot construi evenimente 
care să pară confuze și cât de permisiv este contextul astral de acum la o posibilă 
minciună care nu a fost lăsată în ziua anterioară, ci a fost adusă cu forța în prezent. 
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În viața curentă nu vom privi aceste aspecte în mod fragmentat, pe capitole, 
așa cum au fost prezentate aici, ci într-un complex, iar acest complex le vorbește 
oamenilor despre succes însă nu-i ajută să vadă dacă succesul lor înseamnă eșecul 
celorlalți, dacă bucuriile lor se construiesc pe suferințele celorlalți sau dacă 
nemunca lor și munca altora nu înseamnă de fapt accentuarea unei probleme de 
comunicare sau a unei discrepanțe între cele două nivele. Rămâne ca fiecare, după 
conștiința sa, să aprecieze dacă a sosit momentul să își facă mustrări de conștiință 
pentru situațiile în care ar fi putut munci, dar nu au făcut-o și i-a păcălit pe alții să 
muncească în locul lor. Cei care au fost serioși până acum vor vedeam în jurul lor 
cat de schimonosit este chipul celor care fug de muncă, de responsabilitate, cat de 
penibilă este viața celor care sunt dispuși să facă orice numai să muncească nu. 
Dacă relația proastă a lui Mercur cu Neptun le vorbește oamenilor despre conflicte 
și despre fapte regretabile celelalte două unghiuri, trigonul Soare-Uranus și relația 
bună a lui Marte cu Axa Dragonului, poartă amprenta unor împliniri speciale. Un 
om care nu are o pregătire specială, care nu a fost preocupat până acum să lucreze 
cu aceste noțiuni sau cu altele la fel de abstracte nu va putea să le împreuneze pe 
cele două. Nu vor putea înțelege cum de succesul și împlinirea ar putea să stea pe 
același nivel cu lucrurile rele, cu jignirile sau cu faptele de proastă factură. Va 
putea, așadar, să facă lucrul acesta dacă va avea o cheie. Cheia pentru înțelegerea 
ecuației astrale a zilei de 13 august este munca. Doar un om care a muncit poate 
înțelege că nu este momentul potrivit să-și unească eforturile celorlalți sau să-și 
revendice rezultatele celorlalți. Doar un om care muncește va fi sincer cu talentele 
pe care le are, va știi că doar prin muncă va evolua adică va putea să privească toată 
această construcție astrală ca pe un mare răspuns, ca pe un mare ajutor pentru că 
nu va dori să facă nimeni în locul său ceea ce prin voință proprie și-a ales și știe că 
trebuie să facă. 

Prin urmare, 13 august, în contextul acestei săptămâni sau în contextul 
anului în curs, dorește să ne construiască o impresie reală asupra vieții și, pe baza 
acestor impresii, să cultivăm deprinderi sănătoase. În momentul de față munca este 
cel mai important element prin care putem înțelege ceea ce se întâmplă cu noi sau 
ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Prin intermediul ei putem să vedem clar ce 
experiențe de viață sunt noi și care dintre rezultatele acestora au durabilitate în 
timp. 

Nu trebuie însă să trăim cu impresia că momentul acesta ne înnobilează de la 
sine și dacă muncim atunci vom fi așezați pe un piedestal, dacă nu muncim vom fi 
lăsați în nemunca pe care am iubit-o atât de mult. Nu se va întâmpla lucrul acesta 
pentru că ziua de 13 august se plasează într-o săptămână care le complică viața 
oamenilor prin faptul că le arată doar roadele culese cu mâinile altora. Cel care 
muncește va dori să obțină rezultatele pe baza muncii sale nu va accepta altceva. 
Cel care nu muncește nu merită să ajungă la roade. De aici și complicația situației 
de față care face legătura între două lucruri ce par incompatibile. Abia în spațiul 
acestei zile vom vedea că ele rămân incompatibile, însă, în plus, au și puterea de a 
construi relații complexe marcate de calități și defecte, de impulsuri negative și de 
aspirații pozitive pe care nu vom reuși să le exprimăm pe placul celorlalți. 

Mulți vor avea în această zi atât de multe întrebări și atât de puține 
răspunsuri încât vor fi tentați să pună la îndoială și propria libertate, propria putere 
sau achizițiile de acum. Asta nu arată că sunt lucizi, ci că nu dispun de maturitatea 
afectivă necesară pentru a lucra cu situații de genul acesta. Nu ar trebui să se simtă 
jigniți dacă, având o zi încărcată, tulburată sau nefericită, constată că de fapt asta 
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înseamnă, că sunt imaturi din punct de vedere afectiv. Maturitatea afectivă se 
obține prin încercări de această factură, încercări emoționale, prin cultivarea 
iubirii, dar și prin parcurgerea unor episoade marcate de dezamăgire, tristețe, 
gelozie, apatie sau trădare. Combinația aceasta de bine și rău care nu oprește 
zâmbetul și nici iubirea se transformă în experiență de viață și ea poate fi privită 
acum ca o dovadă de maturitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că omul este 
măsura tuturor lucrurilor, după cum ne învăța Protagoras. Propria măsură se 
regăsește în tot ceea ce am creat. Atunci când în ceea ce am creat găsim mai mult 
măsurile celorlalți înseamnă că roadele pe care acestea le produc vor merge la ei. 
Realizările cele mai importante vin acolo unde există o îmbinare armonioasă între 
ceea ce este personal și ceea ce primim de la alții în așa fel încât să nu lezeze, să nu 
afecteze și nici să nu micșoreze propria măsură. 

 
Vineri, 14 august 

Vineri 14- 8-2015 15:38    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 

Vineri 14- 8-2015 17:55     Sun (Leo) Con (Leo) Luna(New Moon) 

Vineri 14- 8-2015 21:26    Luna(Leo) Con [Leo] Venus 
 

Se ridică vibrația. Se pierde un drept prin acceptarea unei frici. Este nevoie 
de mai mult curaj. Durerea este împărtășită doar celor puternici. Forțele anarhice 
își dau mâna. Se pierde din vedere un detaliul al evoluției. Se distruge o barcă și 
nimeni nu o poate repara. O indecență pune pe jar comunitatea. 

 
În a doua parte a acestei zile se va împlini Luna nouă, adică o conjuncție 

între Soare și Lună, prin care se va ridica vibrația la un alt nivel, cel al creativității 
și al expresivității, reușind, astfel, să se pună mult mai bine în valoare curajul 
personal cu scopul de a depăși cu mai mare ușurință anumite încercări. Deși se 
încadrează într-o săptămână destul de agitată, Luna nouă din 14 august ne pune în 
evidență o calitate și din această cauză va face o notă discordantă cu directivele 
generale. În 14 august va fi mai puțin important dacă vom ajunge la anumite 
beneficii sau dacă binele din jurul nostru devine rigid printr-o neînțelegere, cât de 
important va fi ceea ce facem pentru propria evoluție.  

Evenimentele sociale se vor consuma acum într-o altă succesiune, iar unele 
chiar se vor opri. Stagnarea unor evenimente sociale, despre care în ziua anterioară 
am crezut că vor exploda, este o mare ciudățenie, iar lucrul acesta se întâmplă 
pentru că primim o invitație interesantă la a repara. De o parte și de alta a fazei de 
Lună nouă, Luna are de împlinit un trigon cu Uranus, înainte de Luna nouă, și o 
conjuncție cu Venus, la câteva ore după ce Luna nouă s-a consumat. Asta arată că 
tandemul principal al acestei zile prin care emoțiile vor fi puse la încercare se va 
realiza între Lună și două planete retrograde, între schema afectivă pe care o 
deținem în momentul acesta și care este marcată de nevoia de a primi ceva, de a 
reuși și nevoia de independență, expresivitate, curaj, distrugere. Dacă privim 
vibrația acestei săptămâni în ansamblul ei vom vedea că, practic, cele două direcții 
fac referire la o singură problemă, cea dată de seriozitatea cu care îi privim pe 
oameni, cu care ne implicăm în relații cu aceștia pentru vindecarea lor, pentru 
depășirea unor probleme ce le aparțin, pentru a le face viața mult mai frumoasă sau 
pentru a-i liniști. Acolo unde lucrurile acestea se întâmplă deja avem de-a face cu o 
forță benefică ce vine din partea lui Uranus. Acolo unde lucrurile nu se întâmplă 
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vrem să facem parte din categoria celor care primesc o susținere de genul acesta 
deci ne orientăm atenția către Venus. Indiferent în ce parte suntem, ne aflăm tot în 
această balanță existențială, fie ca dăruim, fie că primim, având în centrul atenției 
această problemă a necesității.  

De-a lungul acestei săptămâni până acum ne-a fost mai ușor pentru că am 
avut de îndeplinit un singur rol și nu a trebuit să-l valorificăm pe acesta într-o 
anumită relație sau într-un contrast cu ceva situat în domeniul opus. Din această 
cauză nota discordantă pe care prima zi lunară o face la adresa direcției generale 
aplicată acestei săptămâni lasă impresia că forțele anarhice luptă împotriva binelui 
general, caută să submineze autoritatea unui individ și principalul rezultat al 
acestor fapte este involuția. Iar pentru ca lucrurile să poată fi îndeplinite mult mai 
ușor se poate anticipa că 14 august este și o zi a indecențelor care vor pune pe jar 
întreaga comunitate sau grupul de apartenență. 

Prin urmare, 14 august este o zi în care forța se continuă într-o direcție pe 
care nu ne-am dorit-o. De aici apar și discrepanțe între episoadele momentului și 
ceea ce se întâmplă în celelalte zile ale săptămânii legate sub deviza ce face referire 
la roadele culese cu mâinile altora sau la contactul cu un bine care devine rigid prin 
neînțelegere. 14 august va dori să ridice vibrația însă cere îndeplinirea unei 
condiții: definirea propriei necesități. Fără să ne definim această necesitate vom 
avea impresia că facem parte dintr-un mecanism periculos care nu ajută viața, care 
nu încurajează gândurile puternice, ci doar pe cele slabe, care transformă totul într-
un conflict, chiar și atunci când nu este cazul. 

Pentru că face o notă discordantă cu ceea ce se va întâmpla în celelalte zile 
ale săptămânii, zile dominate de un caracter practic vizibil, 14 august este și o zi de 
visare. Visăm la o libertate pe care nu putem să o punem în aplicare sau credem că 
printr-un gest categoric o speranță poate fi îndeplinită. Dacă baza nu este prea 
solidă atunci faptele de acum, în special cele marcate de excentricitate, distrug 
barca în care suntem și asta ne va face să credem că am devenit liberi. În cazul în 
care libertatea este reală, este de la sine înțeles că ea nu va dura mult. 

Pentru că este vorba de Luna nouă este foarte important să nu cădem pradă 
gândurilor triste, convingerilor eronate cu atât mai mult în momentul acesta în 
care, pentru că există o construcție specială pe cerul momentului, am putea 
considera că forțele anarhice își îndeplinesc un obiectiv sau pur și simplu devin mai 
puternice. Oricât de reale ar părea semnele care ne duc în această zonă, să le 
refuzăm deoarece, pentru unii, 14 august chiar trebuie să rămână în conștiința 
individuală sau cea colectivă ca o zi de curaj. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta să îndeplinim unul 
din cele două roluri: a conduce pe un drum bun pe cineva sau de a primi îndrumare 
corectă pe un traseu. Jocul acesta al dăruirii și al primirii, atunci când vine vorba de 
evoluție spirituală, de traseu, de puritatea sufletului sau de moralitate, creează 
prietenii adânci care durează foarte mult. 
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Sâmbătă, 15 august 
Sambata 15- 8-2015  7:38    Luna(Leo) Squ (Sco) Saturn 

Sambata 15- 8-2015 10:47    Luna(Leo) --> Virgo 

Sambata 15- 8-2015 12:29    Luna(Vir) Con (Vir) Jupiter 

Sambata 15- 8-2015 22:21     Sun (Leo) Con [Leo] Venus 

Sambata 15- 8-2015 22:55 Mercury (Vir) Tri [Cap] Pluto 
 

Se reinventează dragostea. Înclinația artistică. Se visează la noroc. Șansa 
este judecată după puterea de introspecție. Apel la subconștient. Este nevoie de o 
descifrare. Pentru cel puternic accesul la infern înseamnă cunoaștere. Blocaj al 
voinței generat de aprecierea greșită a unui principiu estetic. Frumosul 
neapreciat încurcă. 

 
Momentul acesta în care Luna va trece în zodia Fecioară ne va atrage atenția 

asupra unei categorii sociale pe care s-ar putea, în anumite situații, să o fi 
desconsiderat de-a lungul acestei săptămâni. În această zi nu ne sunt pe plac 
oamenii care nu își fac deloc griji pentru condiția lor morală, pentru verticalitatea 
lor sau pentru stadiul în care se află. Orice om ar trebui să facă în așa fel încât 
măcar propria viață să se schimbe în bine, să devină un om mai bun, să-și corecteze 
anumite impulsuri și evoluția sa biologică să meargă în tandem cu evoluția afectivă, 
mentală și spirituală. 

În 15 august Soarele se va afla într-o conjuncție cu Venus și vom fi tentați să 
apreciem frumosul, dragostea, armonia după propriile etaloane. Faptul că îi 
acuzăm pe ceilalți de inflexibilitate arată, în primul rând, că suntem blocați pe 
neputința de a vedea la ei lucruri bune. De acest lucru se face vinovată cu precădere 
conjuncția Soarelui cu Venus retrograd și această regulă nu se aplică în general, ci 
doar în cazul de față. 

Pentru că înainte de a trece în zodia Fecioară, Luna se va afla într-o relație 
negativă cu Saturn, ne trezim de dimineață cu poezia învățată și credem că anumite 
impresii negative sunt perfect justificate. În această zi informația nu va conta atât 
de mult, cel puțin în prima parte a zilei, mult mai importantă fiind atitudinea. Dacă 
inversăm ordinea lucrurilor și credem că informația este mai valoroasă, vom neglija 
aspectul afectiv și vom intra în spațiul celei de a doua jumătăți a zilei cu 
convingerea eronată că judecata proprie este bună, puternică, cuprinzătoare și 
trebuie acceptată de toată lumea.  

Vom vedea că dacă vom fi interesați de introspecție, dacă apreciem frumosul 
prin libertatea sa de expresie, nu prin ceea ce a reprezentat la un moment dat, 
printr-o simplă ipostază, atunci avem șansa să ajungem mult mai departe, să facem 
apel la un alt izvor de informații sau de sentimente, să apelăm la subconștient, să 
reușim, prin ceea ce deținem în momentul acesta, să descifrăm un secret. Asta 
arată că bucuria momentului s-ar putea să fie într-un contrast teribil cu încercările 
și tulburările din ultima perioadă. Acest lucru nu va conta și nici nu va face ziua de 
15 august să dispară din demersurile practice ale perioadei. Blocajul de voință se va 
limita doar acolo unde nu înțelegem bucuriile celorlalți, frumosul pe care-l arată 
sau ideile pe care le promovează. Din această cauză, propria versiune a frumosului 
s-ar putea să nu trezească nici un interes, nici chiar pentru că Mercur se află acum 
într-o relație bună cu Pluton. Pluton îndeplinește acum rolul de planetă mediatoare 
însă problemele pe care le gestionează el sunt de amploare, vizează societatea, 
grupurile de interese, schemele majore pe care națiunile sau forțele istoriei le 
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generează și se adresează mai puțin interesului de moment. Faptul că acest unghi 
se împlinește nu este de trecut cu vederea și relația aceasta poate fi tradusă ca o 
acceptare pe care o simțim, nu o primim în mod direct, din partea unui for 
superior. Simțim că suntem în rezonanță cu cei pe care-i admirăm, ca avem 
elemente în comun și considerăm că dacă până la un punct evoluțiile seamănă, 
atunci și finalitatea va fi aceeași. Dacă alegem să împărtășim celorlalți aceste 
impresii s-ar putea să fim surprinși că nu suntem înțeleși și că ni e va râde în față. 
De aici și bucuria obscură care tinde să cuprindă în mare parte schema astrală a 
zilei de 15 august. 

Prin urmare, 15 august, în contextul acestei săptămâni, dar și al anului în 
curs, ne vorbește despre iubire. S-ar putea ca termenii pe care-i folosește să nu fie 
cei cunoscuți și ideea în sine de schimb afectiv, de relație pe un anumit nivel sau cu 
anumite implicații s-ar putea să fie acum complet diferită față de ceea ce am 
cunoscut în săptămânile anterioare. Frumosul poate fi acum judecat, criticat s-au 
desființat la un nivel social, în timp ce fiecare se va ocupa de lucrurile acestea în 
mod individual. Cine mizează pe un ajutor din partea celorlalți pentru a împărtăși, 
gusta din rafinament sau din profunzime va fi dezamăgit. Atât Venus cât și Pluton, 
partenerii care ridică unghiuri cu Soarele și Mercur, se află acum în mers retrograd 
și își urmăresc cu atenție propriul interes. Conjuncția Soarelui cu Venus nu poate fi 
deci expresia unui spirit estetic unanim acceptată, ci prin aceste vibrații vor fi 
promovate anumite excentricități care, dacă au la bază elemente corecte, se vor 
pune în valoare și vor dura în timp. Relația bună dintre Mercur și Pluton ne va 
vorbi astăzi despre o părere personala pe care un individ o are despre munca sa. Se 
va vedea astăzi pe un piedestal alături de cei pe care îi admira, simțindu-se mai 
puțin criticat de oamenii din această categorie și, ca o consecință, își poate vedea 
viitorul luminos conform exemplului pe care și l-au luat. Lucrurile acestea însă sunt 
valoroase doar în această schemă individuală și cine va dori să împărtășească 
celorlalți din aceste impresii va vedea că ele sunt văzute altfel, poate chiar într-un 
mod stânjenitor, deci nu vor fi împărtășite. 

De asemenea, 15 august este și o zi de mare putere în care, pe lângă această 
atracție către valori în care credem, pentru a le duce mai departe sau pentru a le 
exprima pe un nou nivel, vom avea parte și de acces la un nou izvor de putere. Ne 
vom simți revigorați nu doar pentru că ne înnobilează, ci pentru că intrăm în 
contact cu acesta într-o izolare absolută. De această dată nu ne mai punem 
întrebări despre calitatea acestuia, despre utilitatea lui, ci considerăm că dacă ne 
simțim bine atunci sigur ne este util. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu fi prea duri cu cei din jur. 
A critica acum ceea ce nu înțelegem sau nu apreciem lasă o rană mult prea adâncă 
în sufletul sensibil al celor care își iau inima în dinți și vorbesc despre asta. Dacă 
întâlnim astăzi un om care vorbește despre frumos, important este să vedem că are 
sufletul plin și dacă vom reuși să vedem lucrul acesta vom simți că primim un mare 
respect. 
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Duminică, 16 august 
Duminica 16- 8-2015  4:29    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 

Duminica 16- 8-2015 13:35    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 

Duminica 16- 8-2015 15:48    Luna(Vir) Con (Vir) Mercury 

Duminica 16- 8-2015 22:32    Luna(Vir) Con (Vir) Juno 
 

Surprindere. Pentru depășirea unei limite se cere flexibilitate în limbaj. 
Teamă de consecințe. Nevoile celorlalți ne inspiră. Frumusețea este privită ca un 
etalon la care nu se poate ajunge. O nouă orânduire. Un element auster afectează 
gândirea. 

 
Schema astrală aferentă zilei de 16 august ne va surprinde. În primul rând 

Luna se va afla acum într-o opoziție cu Neptun, dar va avea alături și planeta 
Mercur și asteroidul Junon. Apoi, va trimite raze pozitive către Pluton și, până 
seara târziu, va împlini și două conjuncții, una cu Mercur și alta cu Junon. La prima 
vedere pare că Luna se integrează într-o schemă cunoscută deja, însă cu cât vom 
avansa în evenimentele acestei zile cu atât mai mult ne vom da seama că totul se 
bazează acum pe consecințe, iar partea negativă abia aici intervine. Dacă suntem în 
săptămâna în care roadele sunt culese cu mâinile altora adică ni se cere să lucrăm 
în echipă într-un alt mod, ne sperie consecințele faptelor proprii, cele care au fost 
săvârșite fără a fi împărtășite celorlalți, poate chiar pe ascuns sau împotriva unui 
sistem de valori, că nu degeaba lucrurile acestea se consumă când Mercur are o 
opoziție cu Neptun. Cu alte cuvinte, nu dorim să ne știe toată lumea unde am greșit, 
față de cine și care au fost șansele pe care le-am ratat de la începutul anului și până 
acum. Din fericire, lucrurile acestea nu sunt foarte ample pe această direcție a 
sancțiunii individului, cât mai ales în a anunța zorii unei noi ere. Apare o nouă 
orânduire și ea se va baza pe tot ceea ce implică termenul de austeritate. Ne referim 
aici atât la austeritatea materială, cât și la cea afectivă sau mentală. Ideea în sine de 
post, de abstinență ne tentează astăzi, cu atât mai mult cu cât de-a lungul acestei 
săptămâni am fost implicați în demersuri care au cerut la un moment dat o 
schimbare.  

Schema acestei zile este practic foarte simplă și noua orânduire doar este 
anunțată acum, doar se pun bazele acesteia, urmând ca până la finalul anului să se 
află mai multe despre ea. Totuși, acolo unde întâmpinăm dificultăți în schimbul 
care se realizează, trebuie să știm că depășirea acestei limite, îndepărtarea acestui 
obstacol se face doar prin limbaj. Asta înseamnă că avem tăria necesară, poate 
chiar maturitatea pe care ne-o cere situația prezentă, pentru a înțelege ceea ce 
trăim. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne introduce într-o nouă schemă, aceea în 
care sperăm să avem și noi un noroc. Nu este atât de important acum că urmărim 
să ne integram într-o nouă structură cât faptul că această nouă structură poate 
anunța prin ceea ce reprezintă acum și prin schimbările pe care le va produce 
asupra societății o nouă orânduire. În continuare suntem atrași de ceea ce este 
frumos însă vom căuta să simplificăm aceste noțiuni după puterea pe care o avem 
și după necesitate. Acum conștientizăm mult mai bine decât în zilele anterioare că 
binele pe care suntem dispuși să-l facem nu poate face mulți oameni fericiți. De 
vină nu sunt ceilalți, ci noi înșine prin rigiditatea pe care o dovedim sau prin 
neputința de a înțelege anumite lucruri. Frumusețea celorlalți, valorile estetice pe 
care le promovează sunt greu sau imposibil de atins pentru cei de pe margine. 
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Un alt element care este foarte important în spațiul acestei zile ne spune că 
puterea se negociază. Acesta nu este un moment în care să ajungem la acest 
rezultat. Vedem acum că pe cer multe corpuri cerești se grupează într-un segment 
ce nu depășește 60 de grade și înțelegem că impulsurile personale, forța de care 
dispunem acum la nivel individual este cu mult superioară celei pe care am probat-
o în alte perioade ale anului. Ne simțim acum încurajați de ceea ce deținem, de 
rezultatele pe care le avem, de ceea ce constatăm în preajmă și credem că lucrurile 
acestea vor dura mult timp. Forța aceasta, puterea sa de concentrare trebuie să dea 
naștere la idealuri noi. Astfel, până când lucrurile se vor așeza, în special până pe 
25 august când Luna neagră va intra în Balanță și când ne va fi mult mai clar că 
momentul acesta este unic, experimentăm. Dacă nu vom fi în stare să creăm ceva 
important acum, mai târziu va fi mult mai greu. Acesta este scopul pentru care 
lucrurile sunt acum atât de concentrate sau de puternice. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
limpezimea gândirii. O gândire limpede este cea care face casă bună cu înțelegerea. 
De asemenea, printr-o gândire limpede obținem răspunsuri. Avem nevoie ca, la 
finalul acestei săptămâni interesante, să avem în rucsac și răspunsuri. 
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17 - 23 august 2015 este săptămâna căutării esenței și a gândului îndrăzneț 
care devine bun prin transformare. Deși există multe similitudini cu îndemnurile 
astrale ale săptămânii anterioare, schema pe care o vom experimenta în aceste 7 
zile ne îndeamnă să facem mai mult, nu neapărat să ne dorim mai mult. Cel care va 
accepta să trăiască în această confuzie între dorință și faptă, cel care va considera că 
este suficient să-și dorească mai mult fără să facă mai mult, va avea o săptămână 
grea, încărcată de tensiuni pe care și le va amplifica singur, de obstacole pe care le 
hrănește cu energia personală și de confuzii pe care nu le poate rezolva cu 
instrumentele pe care le are acum la îndemână. 

Partitura astrală a acestei săptămâni ne încurajează să ne rezolvăm 
problemele personale prin aport personal, prin apelul la un patrimoniu personal pe 
care nu l-am mai folosit până acum în modul acesta. Nu ne-am mai gândit până 
acum că aceste conflicte pot fi rezolvate în modul acesta, că demersurile sociale se 
complică dacă ajungem să credem că le rezolvăm fugind de ele sau de anumite 
componente pe care le au. Dimensiunea personală a acestor probleme s-ar putea să 
depășească  sfera celor șapte zile pe care le analizăm aici. 

O altă problemă a acestei săptămâni va fi dată de păcăleala discursului. Nu 
este cazul să ne luăm în această săptămână după ceea ce vorbesc alții, după ceea ce 
auzim, decât dacă dispunem de un sistem de valori în care să încadrăm lucrurile 
acestea și apoi să le luăm pe fiecare pe rând să le simțim, să le încadrăm 
corespunzător și să ne liniștim în momentul în care credem că unele se rezolvă de la 
sine, iar altele sunt atât de complicate încât au nevoie de mai mult timp. Lăcomia 
de a rezolva lucrurile într-un timp foarte scurt, de a le îngrămădit pe toate într-un 
spațiu nespecific poate fi o altă greșeală a acestei săptămâni prin care ne vom 
accentua anumite simptome, anumite dizarmonii cu oamenii, nu pentru că ele s-ar 
amplifica ori spori, cât pentru că le vom explora pe acestea în absența iubirii. 
Iubirea este balsamul problemelor acestei săptămâni și dacă o neglijăm atunci o 
vom înlocui pe aceasta cu declarații mincinoase care nici acestea nu au rădăcini 
prea adânci, dar vor fi ținute minte pentru că înlocuiesc ceva valoros. 

De asemenea, această săptămână ne aduce și o problemă cu timpul, cu 
înțelegerea valorilor timpului, valorilor care ar trebui să fie apreciate din istoricul 
familiei, din istoricul personal, din istoricul unei națiuni sau din arhivarul 
universului. Fiecare, în funcție de interesul pe care-l are, de preocupările pe care și 
le-a cultivat sau de gradul de sensibilitate va fi atras către valorile încadrate pe 
nivelul pe care lucrează. Nu este cazul să ne lăsăm tulburați de aceste valori doar 
pentru că până acum nu le-am apreciat sau pentru că ne-a fost impus cu forța să le 
apreciem într-un anumit mod. Avem ocazia în această săptămână, ce-i drept cu 
mult efort, să vedem care este schema cea mai puternică prin care elementele 
valoroase să treacă în planul conștiinței personale fără să trebuiască să explorăm 
această fragmentare, fără să ne supărăm pe noi înșine că nu am făcut ce trebuie sau 
pentru că am fost orbi. 

Saltul acestei săptămâni este dedus din denumirea sintetică aplicată acestei 
săptămâni, adică ne oferă accesul la esență, ne ajută ca acest gând îndrăzneț să nu 
se mai transforme într-o armă cu care să ne ucidem sentimentele, ci, prin 
transformare, să ne ducă spre elemente valoroase și durabile. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi buni. Nu există o 
forță mai mare în această săptămână care să ne ajute să ne echilibrăm decât 
bunătatea. 
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Luni, 17 august 
Luni 17- 8-2015  3:48    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 

Luni 17- 8-2015 20:16    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 

Luni 17- 8-2015 21:42    Luna(Vir) Con (Vir) Lilith 

Luni 17- 8-2015 23:22    Luna(Vir) --> Libra 
 

Întoarcere la origini. Puterea este dobândită prin apelul la simplitate. 
Creația este oprită prin pierderea unui element esențial. Expulzare dinaintea 
unor idei folositoare. Se caută un personaj legendar. Timpul se scurge în mod 
nefiresc. Viața capătă o notă gravă. 

 
Începem această săptămână a căutării esenței cu o formă de investigare pe 

care am mai abordat-o și în săptămânile anterioare însă nu cu această notă gravă și 
nu cu această greutate. Acum avem suficient de multe experiențe active, avem 
suficient de multă încredere în ceea ce am observat sau acumulat încât ne simțim 
îndreptățiți să emitem până și judecăți nedrepte la adresa celor care sunt din start 
vinovați de ceva. Cei care se pierd în această formă de justiție vor vedea în 
săptămânile următoare că nu va trebui să se străduiască prea mult pentru a primi 
înapoi măsura cu care au dăruit, adică să se întâlnească și ei cu pedeapsa. 

În momentul acesta, în prima zi a acestei săptămâni, Luna va avea de 
împlinit trei unghiuri importante, unul cu Chiron, altul cu Saturn și, spre seară, cu 
puțin timp înainte de a trece în zodia Balanță, o conjuncție cu Luna neagră. Schema 
aceasta de lucru face apel la o gândire blocată pe confuzia pe care omul modern o 
face între stabilitate și închistare. De asemenea, momentul acesta este foarte 
important pentru cei care lucrează cu energia sau care se află într-un proces de 
cercetare spirituală deoarece seamănă cumva cu unul de analiză aplicat ultimelor 
săptămâni. Toate aceste experiențe capătă acum sens, dar nu sensul acela care este, 
de regulă, folosit împotriva oamenilor slabi, ci ca o formă de ajutor atât pentru 
propria persoană, cât și pentru cei din jur. Pentru faptul că Luna se află aproape 
toată ziua în faza ascendentă a conjuncției cu Luna neagră mulți vor avea impresia 
că astăzi le este dat să li se întâmple tot felul de ghinioane. Printre aceste ghinioane 
se află și păcatul de a considera că viața este grea și nu i se mai poate sustrage 
acestui caracter pe care toată această perioadă îl are. Dacă nu uităm că deviza 
acestei săptămâni vine să ne ajute să avem mai multă încredere în gândul cel 
îndrăzneț care, abia printr-o transformare, devine bun, atunci nu vom risipi aceste 
idei folositoare, nu vom crea probleme celorlalți și vom căuta răspunsuri, poate 
chiar prin călătorii lungi, realizate la modul fizic, prin deplasări concrete sau la 
modul imaginar, cu mintea, cu sufletul, cu corpul astral. 

Prima zi a acestei săptămâni face o notă discordantă puternică între cei care 
se rătăcesc atunci când se întâlnesc cu problemele și cei care știu să le înfrunte sau 
să le rezolve din prima clipă. Așadar, se pune acum accentul pe un joc al ideilor însă 
toate acestea într-o supă a acțiunilor practice, adică toți vor gândi foarte îndrăzneț, 
foarte profund, dar vor avea impresia că fac acest lucru pentru a-și consolida starea 
de confort sau pentru a face în așa fel încât să le fie bine o perioadă cât mai mare de 
timp cu ceea ce fac acum. 

Prin urmare, 17 august este o zi în care descoperim cât de importante sunt 
călătoriile sufletești, acele deplasări din sfera individuală către sfera socială sau 
dintr-o zonă a limitărilor personale într-o zonă a libertăților exterioare. Simplu fapt 
că acordăm mai multă credibilitate celui din față, în situația în care ne-ar veni 
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foarte ușor să-l acuzăm, arată că suntem deja pe drumul cel bun și că această 
încurajare, venită din deviza generală aplicată săptămânii, care ne îndeamnă să 
căutăm esența, nu este un moft, nu este o stare de moment, ci expresia unui 
progres. Practic, acest progres va face diferența între oamenii puternici și cei slabi 
sau între oamenii puternici care au devenit așa prin experiențe proprii sau au 
beneficiat de cadouri minunate din partea celor care sunt și mai puternici. 

Subiectele acestei zile ne inspiră însă să cunoaștem cât de puternic este 
cuvântul. Unii vor reveni apelând la cuvânt, alții își vor face singuri rău gândind 
termenii așa cum este corect, întorcând sensurile pe toate fețele și încercând să le 
transforme pe acestea pentru a semăna cu personaje legendare sau pentru a le 
îmbrăca pe acestea cu sensuri care nu le sunt specifice. Aceasta este o forțare, o 
modelare a sensului pentru a-l face pe acesta să pară grav, dur, să se protejeze pe 
sine de inamici invizibili. Nu se poate vorbi astăzi de confruntarea cu adversari 
reali. Aceștia sunt mai mult în interior și cel care se va ambiționa să-i vadă în 
exterior le va transfera acestora din puterea personală și vor inventa, chiar dacă nu 
au crezut că sunt în stare de lucrul acesta, scheme pe care cu greu le vor menține în 
desfășurare. Lumea ideilor se va tulbura atât de mult încât soluția care ar trebui să 
fie aplicată acum va fi văzută atunci ca o mare salvare. Întoarcerea la origini, nu la 
locul copilăriei, cât la stările de puritate, la curățenia sufletului sau la acele 
întâmplări care au sporit în mod real puterea personală, înseamnă apelul la o 
soluție. Pe viitor, după ce ne vom vedea în postura de creatori de probleme, apelul 
acesta la origini va fi realizată prin abandonarea creației pe care o începem acum. 
La momentul acela mulți vor avea impresia că se dezrădăcinează, că se rup de sine 
în timp ce ei nu se desprind decât de ceea ce vor crea începând cu 17 august. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că liniștea 
nu este o plăsmuire a minții, ci semnul că suntem în rezonanță cu valorile profunde 
pe care sufletul le caută. A fi în liniște, a fi în Pace înseamnă azi a fi puternici prin 
ceea ce căutăm, a fi stăpâni pe ceea ce deținem și împăcați cu ceea ce vom primi. 

 
Marți, 18 august 

Marti 18- 8-2015  5:05    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 

Marti 18- 8-2015 11:43    Luna(Lib) Sex (Leo) Mars 
 

Acțiune. Suveranitatea vine prin impunere. Conflictul este generat de 
instabilitate. Boala sperie cu încărcarea destinului. Comportamentul cerere 
revizuire. Rătăcire pe cărări nebănuite. Fugă de responsabilitate. Suntem 
contemporani cu un mare eveniment ce stă să fie anunțat. Teamă de întrerupere. 

 
Luna, trecută deja în zodia Balanță din seara zilei anterioare, ne pregătește să 

luăm contact cu acea dreptate care ne îndeamnă să folosim informații noi, să fim 
mai îndrăzneți prin ceea ce gândim și, de ce nu, poate puțin mai conștienți decât 
am fost până în momentul acesta. Trecerea Lunii în zodia Balanță înseamnă de fapt 
și întâlnirea sa cu Capul Dragonului care scoate în evidență necesitatea identificării 
unei noi probleme cu ajutorul căreia, prin rezolvare, să ne înnobilăm sufletul, să-l 
ajutăm pe acesta să-și redobândească încrederea în sine și forța. 

Practic, vibrațiile acestei zile înseamnă o nouă formă de acțiune care să ne 
ducă spre putere, spre suveranitate, dar să nu însemne și impunere. Ceea ce se 
realizează în ziua de 18 august are o importanță majoră asupra acestei perioade, 
deci și asupra săptămânii în curs. Unghiul acesta dintre Lună și Marte, care va 
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atinge momentul de maximum în mijlocul zilei, îmbrățișează toate celelalte planete 
care se află de la începutul zodiei Leu până la începutul zodiei Balanță. Asta 
înseamnă că se răscolesc sensurile, se caută esența lucrurilor, se merge la origini, 
dar nu pentru anularea unei valori, ci pentru a o consolida pe aceasta și a-i opri 
rătăcirea. Cu toate acestea, nu înseamnă că, dacă lucrurile sunt orientate acum în 
această manieră, oamenii se regăsesc dintr-o dată. Vor mai fi ființe împrăștiate care 
vor rătăci pe cărări nebănuite alegând, nu printr-o impunere exterioară, ci din 
proprie inițiativă, să fugă de responsabilitate. 

Ceea ce este foarte important din toată această schemă ne arată că vom fi 
contemporani cu un mare eveniment istoric ce stă să se anunțe. Acestea vizează 
încheierea unei etape finale și nu trebuie să fie neapărat un lucru bun. Momentul 
acesta înseamnă și apropierea de o boală, citirea greșită a unor semne din care 
individul să înțeleagă că acestea fac referire la el și la familia sa, în timp ce 
perspectiva acestor evenimente, de fapt, să urmărească simplificarea anumitor 
elemente referitoare la individ și la familia sa pentru a le face irealizabile. Astfel, 
primim acum ajutor pentru a nu mai împlini o boală, o despărțire, o revoltă 
periculoasă sau o răzbunare. 

În context al acestei săptămâni, relația aceasta a Lunii cu Marte, pentru 
persoanele care aleg să nu activeze atât de mult pe domeniul public, poate 
reprezenta și o clarificare referitoare la propriul comportament. Pentru că este 
vorba de sextil, nu vom afla lucrurile acestea de la persoana în cauză, prin viu grai, 
ci le vom citi din comportamentul său. Pentru că acum reprezintă victoria într-un 
demers abordat și anterior fără succes, momentul acesta, pentru ființele care refuză 
să activeze pe zona publică și care, în general, sunt mai retrase ori nu au o viață 
socială intensă, poate însemna momentul de glorie sau întâlnirea cu un episod 
reprezentativ din istoria personală. Cu greu vor putea uita momentul acesta pentru 
că el înseamnă diminuarea rătăcirii, întâlnirea cu soluțiile cele mai mari și 
atingerea unui moment de liniște. 

Prin urmare, 18 august este un început valoros în acțiuni ce vizează 
transformarea conștiinței, recalibrarea ființei la alte idealuri sau oprirea anumitor 
acțiuni care, în cazul în care sunt continuate, duc la concretizarea unor direcții 
negative. Se oprește, astfel, boala, răzbunarea, rătăcirea sau începutul unei 
perioade care înseamnă, la scara destinului, începutul sfârșitului. 

Desigur, căutarea esenței nu implică obligatoriu și găsirea ei. Cel care 
lucrează cu energia sau care se află într-un proces de cercetare spirituală știe că 
încercările interioare sunt cele mai puternice. Mintea va reuși în această a doua zi a 
săptămânii să ne creeze inclusiv iluzia sincerității acolo unde lucrurile sunt 
dominate de minciună și de indecență. A simula sinceritatea este o altă formă de 
rătăcire susținută de ecuația astrală a acestei zile. Dacă avem puterea să punem 
această atitudine în oglindă și, în plus, dacă avem ocazia să le privim pe acestea din 
postura de martor, vom realiza că ne aflăm în fața unui eveniment personal de o 
importanță majoră. Vom înțelege că în această perioadă conflictul a fost generat de 
instabilitate și doar prin menținerea instabilității, chiar și cu aparență sincerității 
sau a liniștii, se ajunge la boală sau la autodistrugere. 

Unul din elementele importante aferente acestei zile vine și din întâlnirea cu 
o altă formă de confuzie. Deschiderea și înțelegerea vor putea fi astăzi răstălmăcite 
pentru că o gândire răsturnată deja ne îndeamnă să folosim puterea suplimentară 
pe care o primim acum pentru a duce mai departe o răstălmăcire. Talentul devine 
defect pentru că acesta nu a îndeplinit și alte dorințe care, ce-i drept, nu-i sunt 



Săptămâna 17 – 23 august 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 13 august 2015, ora 6:16 

specifice. Această formă de nedreptate orientată împotriva propriei persoane poate 
lăsa urme foarte adânci pe suflet și avem, astfel, astăzi ocazia să o vedem în față și 
să constatăm ce se află dincolo de ea. Unii s-ar putea să găsească dincolo de ea o 
frică teribilă de despărțire sau frica de el însuși pe motiv că în situații de genul 
acesta ar putea face mai mult. Toate aceste lucruri susțin un conflict dominat de 
puțin, sărăcie sau zgârcenie, pe care îl explorăm în această perioadă prin opoziția 
Mercur-Chiron de pe o axă a purității (Fecioară-Pești). Ne lipsește curățenia 
necesară pentru a nu strica și tocmai de aceea este imperios necesar să punem în 
oglindă lucrurile pe care credem că le înțelegem foarte bine pentru a le vedea 
adevăratul chip și a nu le acorda acestora o credibilitate mai mare decât au deja. 
Reversul medaliei vine și pe linia responsabilității. Dacă știm că facem ceva foarte 
bine nu înseamnă că trebuie să suplimentăm responsabilitățile pe această linie a 
eficienței. Vor mai fi și alte conjuncturi care vor controla mult mai bine aceste 
direcții. Deocamdată modestia ne va prinde bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne risipi prin revoltă și 
nemulțumire. Să fim astăzi modești și să avem răbdare. A face același lucru nu 
înseamnă decădere, risipă sau blazare, ci seriozitate, consecvență, răbdare. 

 
Miercuri, 19 august 

Miercuri 19- 8-2015  2:29    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri 19- 8-2015 12:50 Mercury (Vir) Con (Vir) Juno 

Miercuri 19- 8-2015 16:40    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 

Miercuri 19- 8-2015 16:49    Luna(Lib) Sex [Leo] Venus 

Miercuri 19- 8-2015 19:46   Venus [Leo] Tri [Ari] Uranus 
 

Investigație. Se calculează greșit pașii unui demers. Nevoie de 
sistematizare. Se numără prea mult. Dispreț față de ceea ce s-a dovedit până 
acum egoist. Afectivitatea este constrânsă după judecată. Cel nemulțumit este 
tentat cu revoluția. Totul se face pe scurt. Se ajunge în mod deformat la un 
rezultat. Dragostea este constrânsă să se adapteze la realitate. Sentimente atipice. 

 
Luna se află acum departe de Capul Dragonului însă foarte aproape de finalul 

tranzitului său prin Balanță. În 19 august va avea de împlinit din nou careul în T pe 
semne cardinale cu Pluton planetă focar. Reprezentarea aceasta seamănă acum cu 
o investigare. Suntem însă familiarizați cu genul acesta de preocupare deoarece 
Luna, în preajma conjuncției sale cu Capul Dragonului, ne-a ajutat să înțelegem că 
toate experiențele din ultimele săptămâni au un sens. Acum mergem mai departe 
pe această linie și înțelegem că, în sensul spre care ne îndreaptă concluziile din 
zilele anterioare, la care am ajuns prin analiza experiențelor din săptămânile 
anterioare, există o formă de conflict pe care nu știm cum să o abordăm. 
Nesiguranța momentului are în interiorul său experiențe proaspete sau concluzii la 
care am ajuns în ultima perioadă și care sunt mult prea analitice, poate chiar 
obositor de analitice, iar cei care nu sunt obișnuiți să lucreze în modul acesta se vor 
pierde în detalii, vor calcula greșit pașii sau vor da înapoi. 

Pentru că lucrul acesta se întâmplă în ziua în care Mercur și Junon sunt în 
conjuncție, oamenii vor fi siguri pe ceea ce gândesc, pe ceea ce observă și vor avea o 
percepție particulară a mișcării. Chiar dacă se duc în jos, au impresia că urcă, că 
sunt atrași către o zonă a prosperității și că, de fapt, efortul acesta pe care-l fac ei 
pentru a înțelege mai clar ce trăiesc, în mintea lor este tradus ca un efort pentru 
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progres. Dacă Luna se află acum în opoziție cu Uranus nu înseamnă că acest 
progres nu poate fi realizat. Există însă un preț pentru a-l împlini și acesta vine 
numai din confruntarea cu propriile drame. Opoziția Lunii cu Uranus este mediată 
acum de Venus, dar va fi mediată și de Soare, când unghiul dintre Lună și Uranus 
se va slăbi puțin. Asta înseamnă că propriul etalon al frumosului, cel care ne dădea 
de furcă în săptămâna anterioară, cel care ne-a ajutat în anumite cazuri să vedem 
că frumosul personal poate fi înnobilat prin deschidere sau prin raportare la ceea 
ce, până la un punct, înseamnă judecată sau se poate transforma acum în soluție la 
toate problemele. Este de la sine înțeles, ca de multe ori de-a lungul acestui an, că 
nu oricine poate face lucrul acesta sau cine va dori în mod special să-l realizeze va 
avea nevoie de puțină experiență, de puțină atenție, de puțin mai mult studiu și, nu 
în ultimul rând, de deschidere.  

Momentul acesta, în contrast cu ceea ce am parcurs în săptămâna anterioară, 
ne va spune și că dragostea este constrânsă să se adapteze la o realitate ce s-ar 
putea să nu-i fie specifică. Dacă în săptămâna anterioară am avut de ales, am 
discutat și am selectat din argumente ceea ce am înțeles sau am considerat că ne 
este util, acum nu mai beneficiem de avantajul acesta. Acum ni se impune și mulți 
vor avea impresia că această impunere este chiar abuzivă. 

Totuși, relația bună pe care Venus și Uranus o împlinesc face trimitere la o 
formă de libertate ce are logică, deci poate fi înțeleasă de fiecare. De lucrul acesta 
ne bucurăm și pentru că ambele planete implicate în acest unghi sunt retrograde, 
deci vorbesc aceeași limbă, descoperă că au aceleași idealuri și, în momentul de 
față, nu contează dacă aceste idealuri sunt de scurtă durată ori conjuncturale. 
Momentul acesta, cu toate că este atipic, poate fi atractiv. 

Prin urmare, 19 august încearcă să schimbe puțin registrul 
comportamental și să ne orienteze pe două tronsoane deodată. Unul dintre 
tronsoane se referă la sistematizare, la ordonarea informației sau la punerea în 
practică a unor concluzii la care am ajuns în ultima perioadă. Celălalt tronson este 
eminamente afectiv și face trimitere la elemente ce sunt în momentul de față 
atipice în raport cu felul de a fi al individului sau cu destinul său. Aceste două 
direcții se regăsesc într-un conflict sau într-o formă de revoltă pe care deja nu o mai 
resimțim ca pe o luptă. Mulți vor avea impresia că astăzi trebuie să lucreze mai 
mult, mai intens, să-și tranșeze ideile, să-și redefinească tipul de relație care este 
reprezentativ în momentul de față sau să-și clarifice sentimentele pe care le au față 
de cei din jur. Nimic din ceea ce trăim în momentul acesta nu pare sa aibă o 
perspectivă prea mare. După ce Venus își va reveni din mersul retrograd vom vedea 
că armonia de acum nu va mai fi sustenabilă. Adică la momentul acela vor dispărea 
personajele care ni se par plăcute acum, care sunt vesele, optimiste ori cu care ne 
înțelegem foarte ușor acum. De acest lucru vor fi vinovate și experiențele care vor 
veni spre noi în a doua parte a săptămânii curente. Practic, la acest gen de atitudine 
sau de gândire se face trimitere acum prin împlinirea unui careu în T pe semne 
cardinale cu Pluton focar. 

La polul celălalt vor fi oamenii veșnic nemulțumiți de propria condiție care 
ajung astăzi să trăiască un paradox. Vor fi în sfârșit încântați cu gradul lor de 
nemulțumire ca și cum și-au terminat de construit pușcăria în care își vor petrece 
de acum încolo tot restul zilelor. Aceștia sunt oameni care se revoltă din nimic însă 
până și pe aceștia îi vom vedea că vor evita subiectele care ar putea să-i transforme, 
cele care ar putea să-i imobilizeze atât de mult încât să își recunoască propria vina. 
Acești oameni nu trebuie băgați în seamă astăzi prin ceea ce spun, ci prin ceea ce 
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simt. Drama lor este cu atât mai mare cu cât reușesc să-i convingă pe cei din jur că 
ei nu au probleme. Aceștia își accentuează drama refuzând atât sistematizarea, ce 
vine cu precădere din conjuncția lui Mercur cu Junon, dar și din explorarea unor 
sentimente atipice, dar plăcute, predispuse de trigonul dintre Venus și Uranus. 
Persoanele în cauză vor fi ușor de reperat pentru că sunt prea agitate, tot ceea ce își 
doresc ar fi, de fapt, locul care este deja ocupat de altcineva. Pentru că sunt absolut 
convinși că nu vor putea obține niciodată locul acela, inventează tot felul de calități 
care să scoată în evidență că ei sunt mai buni, dar totul este o mare minciună. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita astăzi minciuna în 
toate formele ei, dar și grija că s-ar putea din neatenție sau din ignoranță să o 
menținem într-o zona ascunsă a ființei. Cel care va putea să facă lucrul acesta nu va 
avea nicio problemă în a recunoaște vina pe care și-o poate conștientiza.  

 
Joi, 20 august 

Joi 20- 8-2015  5:54     Sun (Leo) Sex (Lib) Moon 

Joi 20- 8-2015 12:22    Luna(Lib) --> Scorpio 

Joi 20- 8-2015 12:46 Mercury (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Joi 20- 8-2015 16:20    Luna(Sco) Sex (Vir) Jupiter 
 

Abandonarea disciplinei. Se caută lucruri interesante. Revoltă. Se dă la o 
parte un element puternic pentru a rezolva o problemă. Instinctul devine prețios. 
Regizare. Ambivalența este privită ca un element periculos. Se cultivă dreptul la 
opinie însă el trebuie câștigat prin luptă. Șansa este de partea celui care se 
controlează. 

 
Înainte ca Luna să intre în zodia Scorpion, în dimineața acestei zile, va avea 

de împlinit un sextil cu Soarele. Pentru că Soarele este foarte aproape de Jupiter, se 
realizează astfel un transfer până în după-amiaza acestei zile, când Luna va împlini 
același tip de unghi cu Jupiter. Transferul de la Jupiter la Lună, înainte de a se 
împlini sextilul, reprezintă magia acestei zile și, practic, ne oferă și soluția 
miraculoasă la problemele legate de mânie, aroganță sau materialism. 

Ziua devine însă celebră și pentru că Mercur se va afla într-o opoziție 
perfectă cu Chiron pe axa purității și a căutărilor sufletești. Pe aceeași axă avem o 
altă opoziție la care participă Jupiter și care se activează acum în sfera individuală 
într-un chip miraculos, cea cu Neptun. Pornim de la o idee, de la o necesitate, 
considerăm că acesta este momentul când trebuie să ducem mai departe o etapă și 
dintr-o dată sunt reînviate tensiunii personale mai vechi sau conflicte sociale care 
nu au soluție. Mulți  nu vor reuși să înțeleagă astăzi de ce este nevoie să se reînvie o 
tensiune socială dacă ea tot nu poate fi rezolvată. Tocmai despre asta este vorba, 
despre control într-o situație care, din start, ne spune că este fără soluție, deci cel 
care caută soluții acolo unde nu există se declară pe sine în afara oricărui control 
pentru că umblă după himere, caută rezolvări ireale sau își inventează probleme 
mai mici prin rezolvarea cărora să creadă că au atins soluțiile pe care le caută de 
mult timp. 

Asta înseamnă că 20 august ne pune în fața unor întâmplări care sunt mai 
puțin corecte, dar care au menirea de a ne pregăti, de a ne face mai puternici pentru 
adevăratele evenimente ce urmează să vină spre noi în săptămânile următoare. Cu 
alte cuvinte momentul acesta seamănă cu o regizare, dar conține și evenimente 
concrete, reale care sunt legate de administrarea unui fond sau de interesul pe care-
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l manifestă față de un anumit subiect sau domeniu. Acest interes este real și ne va 
duce spre studiu, spre a ne apropia mai mult de oamenii care cunosc bine domeniul 
respectiv și care ne pot ajuta să ieșim din acest impas. 

Totuși, una dintre cele mai complicate probleme al acestei zile vine din 
împlinirea acestei relații minore dintre Soare și Lună care, în prima parte a zilei, 
atrage și vibrația lui Jupiter. Aspectul devine neobișnuit prin faptul că ansamblul 
general al acestei zile este păcălit. Prin atragerea planetei Jupiter în aspect se 
consideră că acest unghi se realizează cu Luna din Balanță, nu din Scorpion, așa 
cum constatăm la sextilul perfect, ceea ce va accentua dorința de a găsi o soluție 
pentru sine, de a lupta dacă asta duce la victorie personală sau de a renunța la luptă 
dacă asta înseamnă păstrarea unui prieten sau menținerea unei relații în limitele 
armoniei. În ambele cazuri, se încurajează dreptul la opinie și de aici se înfiripă și 
șansa pe care o avem în această zi că autocontrolul, indiferent că îl obținem prin 
acțiune, luptă sau prin atitudine defensivă, reprezintă soluția tuturor problemelor. 

Prin urmare, 20 august reprezintă cel mai clar deviza generală a acestei 
săptămâni care urmărește căutarea esenței și a gândului îndrăzneț care devine bun 
prin transformare. Acest lucru se întâmplă pentru că, prin forțele proprii, căutăm 
soluția cea mai bună, nu prin apelul la un șablon sau la o idee fixă, ci prin 
adaptarea la situația de moment. Din această cauză acum ne simțim puternici, abili 
sau suficient de pregătiți pentru a aborda ambivalența nu ca pe un element 
periculos, așa cum citim din schema în ansamblu a zilei de 20 august, ci prin curaj. 
Acest instinct al omului care îi spune cum să se orienteze, cel care a adunat în 
interiorul său atât de multe experiențe care le folosesc acum, devine foarte prețios 
atât pentru sine, cât și pentru ceilalți. 

De aici deducem că ziua de 20 august este practic o demonstrație de 
măiestrie în care avem curajul să renunțăm la acea formă de disciplină care până 
acum nu a fost în stare să ne ducă la un rezultat foarte bun. Unii oameni vor 
renunța astăzi la luptă sau vor lupta într-un alt plan, cu ei înșiși, pentru a-și 
controla acele părți ale ființei care, prin neglijare sau explorare greșită, ar putea să-i 
ducă la boală, la tensiuni permanente sau la suprasolicitare. Componenta psihică 
este foarte importantă în înțelegerea corectă a tipului de relaționare activ în această 
zi. Unii vor considera că șansa este de partea lor și nu mai contează câte traume au 
acumulat, ce idei preconcepute și-au construit despre oameni, cât de importantă 
este bucuria prezentului. În adâncul sufletului se tem puțin de acest curaj și mult 
mai victorios va fi acela care își va învinge, nu doar prejudecățile acestea, ci și frica 
de prejudecăți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede în instinctele 
celorlalți. Mesajele pe care aceștia le primesc prin intermediul instinctelor li se 
adresează doar lor. În consecință, avem nevoie astăzi să ne ascultăm propriile 
instincte pentru că ele sunt mai înțelepte decât instinctele celorlalți în ceea ce ne 
privește. 
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Vineri, 21 august 
Vineri 21- 8-2015  4:00    Luna(Sco) Squ (Leo) Mars 

Vineri 21- 8-2015  5:50    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 

Vineri 21- 8-2015 14:54    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 
 

Neîncredere în sine. Disconfortul este cauzat de evaluare greșite a faptelor 
trecute. Se minimalizează un drept. Cel slab îndrăznește prea mult. Rezultatele 
vin de la sine. Acolo unde demersul este blocat se cere o reevaluare. 

 
Momentul acesta în care Luna se află într-o relație proastă cu Marte, ca 

debut în a construi o ecuație astrală destul de complicată, reprezintă o mare 
încercare pentru noi toți. 21 august devine o zi de neîncredere pentru că ne 
întâlnim cu impresii false sau pe care suntem tentați să le transformăm în 
minciună doar pentru că nu le înțelegem corespunzător. Cel slab poate îndrăzni 
acum mai mult, poate fi tentați să cânte o muzică ciudată, să-l judece pe aproapele 
său doar pentru că simte realitatea într-un anumit fel și nu se preocupă deloc dacă 
exprimarea sa este corectă sau nu. În momentul acesta se minimalizează un drept 
și se face acest lucru tot pe seama celui slab. 

Totuși, ipostaza astrală a zilei de 21 august vine să scoată în evidență 
necesitatea transformării. În momentul de față mult mai importantă este 
transformarea ideii, a noțiunii, a aspirației, decât răstălmăcirea înțelesului care ar 
putea să îl aibă o faptă. Practic, momentul de față ne vorbește mai mult despre 
noțiunile abstracte, decât despre cele concrete. 

Se menține în continuare acea componentă dură pe ideea de purificare sau 
de administrare corectă a unui fond. Pentru că în continuare avem Luna în plin 
tranzit prin zodia Scorpion, implicându-se astăzi și într-un triunghi minor cu 
Pluton focar, ideea în sine de administrare poate depăși o limită a bunului simț sau 
poate, în desfășurarea sa, să nu țină cont de limitele patrimoniului celuilalt. Cu 
toată îndrăzneala, putem astăzi să ne însușim bunurile celorlalți și să nu ne pese. 
Despre greșelile acestea vor vorbi alții, ne vom aminti peste luni sau vom considera 
că nu trebuie să aducem acum în discuție decât prin conceptul de încercare, de 
ardere a karmei, de purificare. 

Este adevărat, un om sănătos la cap nu va judeca niciodată că un rău pe care-
l face celuilalt este de fapt un bine pe motiv că, prin suferință, îl ajută să scape de o 
karma negativă. Această aberație, care este în continuare crezută de practicanți în 
anumite medii ezoterice, constituie o mare problemă a zilei de 21 august. 

Dacă vom reuși să depășim acest impas, dacă nu ne vom judeca prietenii 
după propriile probleme, dacă nu vom încerca să răstălmăcim o greșeală pe care 
am făcut-o în încercarea de a o prezenta ca pe un lucru bun pe care ceilalți nu sunt 
în stare să-l vadă așa, vom fi învingători, curajoși ori ființe care pot depune garanție 
că în viitorul apropiat, chiar începând cu ziua următoare, vor face tot ce pot pentru 
ca limitele de rezistență ale celorlalți să nu fie atinse în mod abuziv, ci într-un mod 
protejat, ca într-o terapie. 

Prin urmare, 21 august trage un semn de alarmă față de sinceritate. De 
fapt, lucrul acesta l-am mai întâlnit de-a lungul acestei săptămâni însă nu în forma 
aceasta, ci doar ca un avertisment față de minciună. Acum această sinceritate are 
conotații mult mai profunde și implicațiile faptelor pe care le facem sau nu le 
facem, pe care le argumentăm sau nu le argumentăm corect, vizează, cu precădere, 
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oamenii care sunt slabi și care în momentul acesta au nevoie să fie protejați, ajutați, 
vindecați sau înțeleși. 

21 august este ziua în care sunt explorate anumite probleme de 
comportament, anumite griji periculoase, încurajând faptele indecente sau 
abuzurile la adresa celorlalți. Nu avem o scuză să considerăm că dacă problemele 
sunt cunoscute de toți soluțiile trebuie abordate în grup, nu avem o scuză nici 
pentru că avem o viteză de lucru mai mare sau pentru că dispunem de un 
patrimoniu mai bun. Dacă fapta este rea se întâmplă pentru că în adâncul sufletului 
intenția, cea care nu se supune predispozițiilor acestei zile, este ea însăși rea. 

Cine reușește să rezolve această problemă în condiții optime, persoanele care 
nu se lasă în voia acestor lucruri pentru că au educație și răspund întotdeauna 
frumos la orice impuls de transformare ori pur și simplu se comportă elegant 
pentru că așa au fost obișnuite, pentru că așa reușesc să-și mențină echilibrul și să 
se simtă bine, vor avea ocazia, în a doua parte a zilei, să transpună toată această 
luptă exterioară în introspecție. Prin această introspecție vor vedea care sunt 
elementele slabe împotriva cărora luptă sistematic ori din cauza cărora nu reușesc 
să devină ființe mai bune, mai puternice sau mai înțelepte așa cum își doresc. 
Acesta este momentul în care unii pot afla de ce le lipsește ceea ce-și doresc cel mai 
mult. Vor afla de ce sunt singuri, de ce suferă de anumite afecțiuni, de ce nu au 
bani, de ce nu reușesc să ajungă în zona de confort sau de ce nu se pot bucura. 
Lupta aceasta cu propriile slăbiciuni când, pentru rezolvarea acestora, este nevoie 
de o altă abordare, nu de revoltă, constituie o mare problemă a momentului. Dacă 
vom reuși în momentul acesta să ne controlăm impulsurile, înseamnă că vom putea 
să explorăm această schimbare pozitivă specifică zilelor următoare sau poate chiar 
a anilor care vor veni pentru creștere și dezvoltare personală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere în faptele 
bune și de a descoperi ce anume avem de făcut pentru a le iubi. Iubind faptele 
bune, ființa multidimensională se deschide și putem îmbrățișa pe cei din jur în 
orice moment, chiar și atunci când nu facem o anume faptă. La început îi vom 
îmbrățișa pe cei dragi, apoi, pentru că faptele bune și ceea ce ne îndeamnă să le 
facem ajung să ne definească, vom putea să-i îmbrățișăm și pe ceilalți. În felul 
acesta, omul profan devine inițiat prin iubirea de care nu dorește să se mai 
despartă. 
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Sâmbăta, 22 august 
Sambata 22- 8-2015  2:12    Luna(Sco) Squ [Leo] Venus 

Sambata 22- 8-2015  2:40  Sun (Leo) Squ (Sco) Saturn 

Sambata 22- 8-2015  3:49    Luna(Sco) Sex (Vir) Juno 

Sambata 22- 8-2015  4:32    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

Sambata 22- 8-2015  9:52  Luna(Sco) Sex (Vir) Mercury 

Sambata 22- 8-2015 20:59   Luna(Sco) Con (Sco) Saturn 

Sambata 22- 8-2015 22:29     Sun (Leo) Squ (Sco) Luna(Half Moon) 

Sambata 22- 8-2015 23:10    Luna(Sco) Sex (Vir) Lilith 

Sambata 22- 8-2015 23:40    Luna(Sco) --> Sagittarius 
 

Greutăți cauzate de întârziere. Piedicile și le pune omul singur. Moda este 
un capriciu scump. Celebritatea este o mare greutate. Se inventează mituri despre 
oameni comuni. Puterea este la limită. Declarațiile de dragoste sufocă. Obrazul 
este pătat de indecență, dar faptele proprii îl ajută pe individ să vadă clar. 
Provocare. Personaje cu firi opusese se păcălesc unele pe altele că se atrag. 

 
Dacă până acum ne-am pus tot felul de întrebări legate de sinceritate, 

interacțiune sau raportare la un etalon superior astăzi avem ocazia să vedem de ce 
dragostea unor oameni, pe care nu-i înțelegem, pe care nu-i acceptăm sau pe care 
nu-i vrem în preajmă, ne sufocă. Multe lucruri din cele ce vor veni spre noi acum 
vor fi încărcate de o greutate aparte. Aproape că vom avea tendința să ne întoarcem 
la tensiunile săptămânilor anterioare, ca și cum ceea ce am gândit sau am 
experimentat în primele zile ale săptămânii nu contează deloc. Acum dăm semne că 
nu mai avem nici răbdare, că nu mai avem înțelegere față de cei aflați într-un impas 
al vieții lor, că nu mai avem motive să-i acceptăm și nici să ne petrecem timpul 
alături de ei. Problemele pe care le au, obiceiurile pe care ni le tot arată ne sufocă și 
vrem să ne trăim viața în alt mod. În această tensiune a sufletului, în această durere 
psihică există un punct de eliberare. Dacă în momentul acesta avem puterea să le 
promitem că decizia aceasta nu înseamnă și o suferință pe care vrem să nu o 
provocăm celorlalți atunci orice formă de libertate cerem, orice desprindere de 
obiceiurile vechi, orice ajustări în cadrul vieții obișnuite sunt acceptate. 

Totuși, nu este de neglijat faptul că în această zi încercată Soarele și Saturn se 
află într-o relație negativă și implică în această schemă și Luna care, în seara 
acestei zile, cu puțin timp înainte de a definitiva faza de Primul Pătrar, se va află în 
conjuncție cu Saturn. În felul acesta, se va reactiva și puterea pe care Saturn o are 
pe finalul zodiei Scorpion și care ar trebui în mod firesc să tempereze pornirile 
antisociale ori autovătămătoare ce vin din opoziția lui Mercur cu Chiron prin 
implicarea în acțiuni concrete, adică sublimarea prin muncă, efort, studiu. 
Experiențele de viață, nu cele pe care le-am acumulat de-a lungul acestui an și nici 
cele din ultima perioadă, nu pot să ne ofere acum soluții la tensiunile existențiale 
care cer purificarea sufletului, iertare sau adoptarea unui tratament pentru a ne 
vindeca pe termen lung. Tensiunile de acum sunt încărcate de înțelepciune și se 
adresează cu precădere sufletului. Dacă opoziția lui Mercur cu Chiron, cea pe care 
am amintit-o și în zilele anterioare, face referire acum la o boală a sufletului, adică 
oamenii nu se pot ierta și își caută unii altora motive de ceartă, de culpă, de acuzații 
nefondate sau de suferință, atunci momentul acesta poate fi un semnal de alarmă 
pentru probleme de această factură, dar nu soluții. Soluțiile vor veni mai târziu, 
poate spre finalul săptămânii următoare. 



Săptămâna 17 – 23 august 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 13 august 2015, ora 6:16 

Există multe unghiuri pozitive ce se împlinesc în această zi însă toate trebuie 
să se așeze la rând, să se încoloneze și să aștepte comanda unor generali frustrați că 
nu au servit ceaiul la ora stabilită sau că nu au fost salutați corespunzător la 
intrarea în unitate. Schema aceasta ne amintește de abuzurile pe care le-am 
analizat în primele luni ale acestui an și care au vizat cu precădere explorarea 
secretelor celorlalți pentru a-i compromite, pentru a-i controla sau pentru a-i 
distruge. Nimeni nu deține însă secretul total și cine va considera că momentul 
acesta înseamnă cheia tuturor dilemelor, soluția tuturor problemelor se înșală 
pentru că aceasta va deveni și ea la rândul ei o altă problemă care se va încolona și 
va aștepta comanda din partea căpitanului frustrat. În această zi, în special în a 
doua parte, vom vedea că acest căpitan frustrat poate fi întruchipat și de frica de 
schimbare. Azi vom înțelege ca această săptămână nu va urmări în mod special 
ideea generală de schimbare și nici nu-i încurajează pe oameni să facă o modificare 
propriei condiții, oricum ar fi ea. Ne spune însă că acolo unde gândul rău este 
schimbat acolo el va dăinui prin trăsăturile binelui pe care și le ia sau prin esența la 
care poate ajunge în chip miraculos. 

Prin urmare, 22 august ne aduce o întârziere în problemele pe care, de la 
sine putere, le consideră ca fiind de maximă urgență. Dacă am sta strâmb și am 
judeca drept am vedea că problemele acestea nu sunt urgente, că noi vrem să le 
vedem așa și pentru că ne încăpățânăm să gândim în felul acesta, adică să le 
transformăm pe acestea din piedici mici într-o veritabilă împietrire. Le dăm din 
puterea personală, le facem și mai importante decât sunt și ele își întăresc structura 
și devin obstacole majore. De aici înțelegem că puterea momentului este la limită și 
că acolo unde iubirea nu a fost încercată pentru a deveni mai puternică ea va fi 
sufocată de reguli, de scheme absurde sau de personaje ciudate care, după cum s-au 
comportat în ultima vreme, doresc sa arate tuturor că și-au făcut o vocație din a-i 
păcăli pe ceilalți. 

Toate aceste elemente au o componentă ciudată în spatele acestei zile și ea 
vine din neputința de a depăși un obstacol fără să știm de ce. Dar noi, pentru că 
studiem astrologia, știm că în ecuația astrală a acestei zile este inclusă explicația. 
Prin faptul că ne încăpățânăm ca lucrurile să fie așezate în ordinea pe care o vrem 
acum, fără să ne intereseze dacă suntem realiști sau nu, dăm putere acestor 
obstacole și noi înșine le facem mai mari decât sunt. 

22 august poate deveni și o zi de vindecare dacă problemele momentului sunt 
sufletești, dacă am suferit de singurătate, de marginalizare, dacă în primele zile ale 
acestei săptămâni ne-au fost adresate cuvinte greșite, dacă sentimentul de 
neapartenență a ajuns mai departe decât trebuie. Vindecarea momentului poate fi 
și ea atinsă de iluzie însă dacă lucrurile frumoase care ne sunt spuse astăzi, dacă 
experiențe minunate la care avem acces acum ne-au mai vizitat și altădată toată 
această iluzie a sentimentelor ciudate se va risipi ca prin minune. Imediat ce Luna 
va trece în Săgetător, lucrurile bune se vor atrage între ele pentru că își vor 
descoperi un ideal comun. De fapt, aceasta este esența zilei de 22 august: oamenii 
devin mai puternici prin idealurile bune care-i unesc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că problemele 
sunt ciclice. Ceea ce vine astăzi spre noi are doar aparența unor probleme pe care le 
recunoaștem pentru că, în esență, ele sunt construite altfel, din alte elemente sau cu 
alte proporții. Iertarea este elementul care ne deschide inima și ne apropie de 
punctul de echilibru. Astăzi nu vom confunda confortul cu echilibrul. Dacă ne vom 
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simți bine va fi un rezultat minunat pe care vom putea să-l evocăm și în zilele 
următoare. 

 
Duminică, 23 august 

Duminica 23- 8-2015  0:27  Chiron [Pis] Opp (Vir) Juno 

Duminica 23- 8-2015  4:26   Luna(Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Duminica 23- 8-2015  4:30    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Duminica 23- 8-2015 13:37     Sun (Leo) --> Virgo 

Duminica 23- 8-2015 16:03 Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 

Duminica 23- 8-2015 17:32    Luna(Sag) Tri (Leo) Mars 
 

Divergențe de opinie într-un cerc restrâns. Viața este încărcată pentru cel 
care nu cunoaște. Jumătățile de măsură sunt privite cu mai mult interes. Soluțiile 
pe termen lung sunt forțate. Răceala indică faptul că progresul individual are 
nevoie de validarea grupului de apartenență. Severitatea devine acum greutate. 
Progresul unui grup mic este neglijat. Se apelează prea ușor la reguli. 
Sentimentele frumoase sunt trecute în planul secund. 

 
Finalul acestei săptămâni aduce o schimbare de vibrație astrală pe care mulți 

și-o doresc. În afară celor care cunosc cam cum este să deții un element de foc 
puternic în temă, a celor care, nu neapărat s-au născut într-un semn de foc, dar 
care-l au pe acesta dominant în temă, ceilalți se cam sperie de tranzitul Soarelui 
prin Leu pentru că aduce supradimensionarea măsurilor sau presiuni într-o zonă a 
personalității care nu a fost șlefuită suficient sau care nu este evoluată. Momentul 
acesta de trecere a Soarelui în zodia Fecioară poate însemna și secvența în care ne 
diminuăm o anumită răceală și din acest proces să avem impresia că am evoluat. 
Momentul acesta este însă dominat de prezența Lunii în zodia Săgetător și implicit 
împlinirea unui careu cu Jupiter, planeta care guvernează zodia Săgetător, ceea ce 
arată că există o presiune teribilă pe împlinirea rapidă a unor demersuri, iar 
răceala, adică desprinderea bruscă de ele, s-ar putea să fie văzută ca una dintre cele 
mai bune soluții. 

Totuși, ultima zi a acestei săptămâni nu devine celebră în cadrul lunii august 
doar pentru că Soarele trece în Fecioară, ci și pentru că asteroizii Chiron și Junon 
se află în opoziție. Pentru că asteroidul Chiron este în mers retrograd, apar astfel 
probleme noi, unele nespecifice, cele care sunt dominate de un refuz ciudat, acela 
care nu-i permite individului să vadă soluția, nici dacă aceasta este așezată la 
picioarele sale. Din fericire, există în momentul de față o relație bună a Lunii cu 
Axa Dragonului și această dorință de dreptate poate fi aplicată în cazul propriei 
persoane. Pentru că Luna nu mediază tendința Nodurilor, orice element care iese 
din sfera privată, orice formă de răceală care are nevoie de aprobare, de 
recunoaștere a celorlalți, orice sentiment frumos care este trecute în planul secund 
doar pentru a descoperi altele și mai frumoase, deci orice formă de lăcomie 
disimulată, complică relațiile și mai mult și accentuează o tensiune pe care oamenii 
nu vor reuși să și-o rezolve prea curând. 

Schema aceasta, deși face referire la cuplurile care nu sunt consolidate încă, 
tocmai pentru că individul în sine are o anumită relație cu sine, vorbește despre 
probleme existențiale, despre absența unei mângâieri sufletești, despre refuzul de a 
iubi pentru a vindeca și tendința de a căuta iubirea doar pentru a explora o plăcere. 
De aici apar și marile complicații ale zilei de 23 august, cele care nu le vor permite 
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persoanelor, ce s-au simțit în ultimele patru săptămâni stresate peste o limită, să 
constate că trecerea Soarelui în Fecioară le revigorează. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în fața unei scheme pe care să o 
vedem din nou răsturnat. Dar nu trebuie să fim speriați în fața acestei noi încercări 
doar pentru că ne-am așteptat ca momentul acesta să fie o soluție, doar pentru că 
am considerat că aceasta să fie finalul drumului. De fiecare dată când ne aflăm pe 
un drum existențial, când căutăm în esență, când îndrăznim mai mult cu gândul 
știm că trebuie să fim flexibili în ceea ce acesta ne spune pentru că orice formă de 
transformare devine astfel de bun augur, iar rezultatele întotdeauna trainice. 
Finalul săptămânii devine astfel un element de referință pentru cei care doresc să-și 
fixeze sentimentul într-o zonă corectă. Se pune astfel stopul pe această tendință de 
a iubi elementele nespecifice pentru că în momentul de față conștientizăm, și asta 
cu mare durere, că ceea ce nu a fost rezolvat până acum trebuie lăsat deoparte, 
trebuie ignorat sau alungat. 

Astfel, prin trecerea Soarelui în Fecioară oamenii au senzația că se află în fața 
unui binemeritat moment de liniște și trec mai ușor peste situațiile în care 
progresul pe care l-au făcut până acum nu este apreciat de cei din jur sau nu este 
văzut. Dacă, deși înțeleg lucrul acesta, vor ca aceste sentimente frumoase care sunt 
trecute în planul secund să fie și mai frumoase însă doar pentru ei, deci dau dovadă 
de o anumită lăcomie, trebuie să se aștepte ca după-amiaza zilei de 23 august să fie 
dominată de o tristețe inexplicabilă și cu cât vor încerca să o combată mai mult, cu 
cât își vor permite și mai multe libertăți, cu cât vor încerca în disperare să 
glumească mai mult, să se destindă, să râdă, să se distreze, cu atât mai adânc va fi 
acest gol al tristeții. Cauzele problemelor de acum nu se rezolvă prin fugă de 
realitate, ci prin curajul de a transforma în realitate gândul care ne încurajează să 
nu fugim de probleme, ci să le topim în bunătate, muncă, disciplină, studiu, pentru 
a avea acces la o dragoste stabilă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme să iubim 
lucrurile mici. Esențele tari se țin în sticluțe mici. 
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24 - 30 august 2015 este săptămâna curgerii și a transformărilor ciudate. 
Aceste șapte zile conțin mesaje neobișnuite față de ceea ce știm că suntem, de 
regulă, îndemnați să facem, atât în situații importante pentru noi sau familie, cât și 
în situații care vizează evoluția de grup. În a doua zi a acestei săptămâni Luna 
neagră va intra în zodia Balanță și va schimba instrumentele de tortură, vom trece 
de la teamă de sărăcie, la teama de singurătate, cu tot cu alai. Vom încerca însă să 
ținem sub control aceste temeri, vom căuta să nu dăm importanță lucrurilor 
minore, dar însuși interesul acesta de a nu acorda importanța cuvenită lucrurilor 
mici sau tendențioase arată că am devenit deja captivii lor. 

Apoi, Mercur va intra în 27 august în Balanță, urmând să împlinească în ziua 
de vineri și, respectiv, sâmbătă două conjuncții, una cu Luna neagră și cealaltă cu 
Capul Dragonului, a doua chiar în ziua în care se va împlini și Luna plină. Chiar în 
mijlocul săptămânii, când Mercur se afla pe ultimul grad al zodiei Fecioară, Soarele 
va avea de definitivat conjuncția sa cu Jupiter, amintindu-ne cât de importantă este 
supraviețuirea, cât de valoroase sunt instrumentele controlului și cât de necesară 
este căldura contactului în aceste momente. Fără această conjuncție, toate celelalte 
unghiuri ar fi transformat viața individului într-o sumă de probleme, nu pentru că 
ele ar fi venit dintr-un plan social agresiv, ci pentru că ambiția, dorința de libertate 
și șansele de acum, puse în același loc, creează un aliaj periculos care permit doar 
problemelor să iasă la lumină. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală vor simți această săptămână ca fiind dominată de minciună, de 
duplicitate, de erori de judecată, toate construite pentru a nu permite unui adevăr 
să iasă la lumină. De aici înțelegem că o parte a problemelor săptămânilor 
anterioare se continuă într-o nouă formulă, cu noi motivații ori cu noi persoane, iar 
altele, într-un mod ciudat, se transformă acum în motivații pe baza cărora să ne 
dorim clar, și chiar să ne propunem lucrul acesta, să nu mai trecem niciodată prin 
întâmplări atât de rele ca acelea pe care ni le amintim acum. 

Cu alte cuvinte, este o săptămână de schimbare și de analiză, de inventivitate 
și de redescoperire a căldurii sufletești, dar și de experimentare. S-ar putea ca pe 
zona publică să nu se întâmple prea multe ca eveniment, însă ele există ca decizie, 
ca idee, ca forță potențială. Disconfortul acestui interval vine doar acolo unde vom 
crede mai mult în minciună, în instrumentele sale ori acolo unde vom înlocui frica 
de noi înșine, de sărăcia personală, cu frica de oameni inferiori, răi, fățarnici sau 
mincinoși. Vom vedea, începând cu săptămânile următoare, că Luna neagră din 
Balanță va aduce și derapaje în segmentul diplomației, însă deocamdată se creează 
premisele unor tensiuni despre care, în momentul acesta, nu știm dacă vor ajunge 
la conflicte concrete. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne permite să fim 
liberi, dar nu împotriva celorlalți, nu pe seama lor și nu râzând de ei. Libertatea 
pornește din Pace și tot la Pace ajunge. 
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Luni, 24 august 
Luni 24- 8-2015  9:04    Luna(Sag) Tri [Leo] Venus 

Luni 24- 8-2015 13:17    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 

Luni 24- 8-2015 13:28    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 

Luni 24- 8-2015 14:32    Luna(Sag) Squ (Vir) Juno 
 

Inspirația ajută în noi cuceriri. Este identificată o greutate. Trufia este 
pedepsită. Se cere o maturizare rapidă. Ceea ce este frumos se delegă. Apel la 
termeni pentru a face o relație incomodă. Demonstrația de forță este înțeleasă 
greșit. 

 
Luna se află acum pe finalul tranzitului său prin zodia Săgetător și mulți 

dintre cei pasionați de astrologie se așteaptă ca lucrurile să fie orientate în 
continuare de o manieră pozitivă sau măcar educativă. De această dată, Luna nu ne 
va ajuta nici să fim buni, nici puternici și nici deschiși într-un mod frumos sau 
informativ. Pentru că mâine dimineață Luna neagră trece în Balanță, momentul 
acesta va fi dominată de accente dure, de grija că soluțiile pe care le-am gândit până 
acum nu vor putea fi puse în aplicare niciodată. În fața acestei frici, oamenii au 
comportamente neobișnuite. În primul rând, se vor gândi la noi cuceriri, să-și 
însușească bunurile celorlalți pentru a trăi mai bine, pentru a fi mai puternici în 
fața celor pe care-i consideră slabi, pentru a se elibera de ceea ce doare mai tare 
fără să se gândească absolut deloc la consecințe. Demonstrează, în felul acesta, 
defecte de caracter pe care ar fi trebuit să le lase în urmă, adică în încercările 
săptămânilor anterioare. În al doilea rând, relațiile bune pe care Luna le 
construiește cu Venus și cu Uranus, deci cu două planete retrograde, arată un 
moment de păcăleală. Nu degeaba suntem în săptămâna curgerii, nu degeaba 
transformările de acum ni se vor părea foarte ciudate, pentru că această piramidă 
de foc ce are Luna drept focar, pentru că aceasta se implică și într-un careu în T pe 
semne mobile, va face totul pentru ca puterea, calitățile frumoase ale individului, 
realizările sale să fie răstălmăcite sau înțelese greșit. Se renunță, astfel, la o 
atitudine frumoasă, ca și cum ne pregătim de o luptă. Vom vedea, începând cu ziua 
următoare, dacă pregătirile acestea sunt pentru o luptă cu un adversar real sau 
pentru o luptă cu sine. 

Tensiunile acestea marcate de lupta individului cu propria simplitate mai are 
o componentă ce este demnă de remarcat. Teama de sărăcie, teama de prieteni 
puțini, grija că tot ceea ce facem ne transformă în ființe și mai incomode nu 
simplifică lucrurile, ci le complică și hrănește o greutate și mai mare pe care nici 
măcar în încercările săptămânilor anterioare nu am reuși să le rezolvăm. Unii vor 
avea impresia că problemele acestei zile, cele care se ascund de soluții, cele care 
lasă impresia că au propria conștiință care le ajută să se deplaseze, îi îndeamnă să 
se maturizeze brusc. Practic, nu este vorba despre o maturizare prin voință proprie, 
ci, în cel mai fericit caz, poate fi vorba de una impusă de un anturaj care cu fiecare 
oră a acestei zile devine din ce în ce mai agresiv. Totuși, nu trebuie să luăm de 
decisivă vibrația acestei zile. Transformările, în momentul de față, ca și în zilele 
următoare, au un caracter ciudat, neobișnuit, obositor, dar nu reprezentativ pentru 
întreaga săptămână. Începând de mâine, de când Luna neagră va intra în Balanță, 
vom vedea, practic, pentru ce anume ne-am pregătit. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii înseamnă un joc puternic prin care ne 
este pedepsită mândria, aroganța sau intențiile obscure. Unii vor fi îndemnați să 
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facă o analiză rapidă a ceea ce au însemnat ultimele nouă luni, atât timp cât i-a 
trebuit Lunii negre să treacă prin zodia Fecioară. Prin această analiză nu devin mai 
înțelepți, ci cel mult mai incomozi, asta pentru că, din tot ceea ce constată, 
selectează doar frustrările sau conflictele care le-au limitat puterea de decizie. 
Despre putere de decizie va fi vorba în prima zi a acestei săptămâni pentru că 
numai așa vom fi îndemnați să facem lucruri rele pe care să nu le mai putem repara 
de-a lungul acestei săptămâni și, prin această decizie proastă, să se compromită tot 
acest segment care, prin termenul generic de transformare ciudată, nu dorește să 
ne spună că aceasta este obligatoriu și rea, ci doar neobișnuită. Dacă pornim la 
drum cu această convingere, dacă impresiile acestea modifică atitudinea pe care o 
avem față de ceilalți și nu sunt simple rememorări care ne dor, care ne chinuie sau 
care ne întristează, relațiile vor fi afectate atât de mult încât trufia să nu fie 
pedepsită, ci elogiată. Iată cât de simplu, printr-o schimbare de atitudine, se 
modifică traseul și se închide un drum care ar putea să ne ofere soluțiile pe care le 
căutăm și pe care, până și în această zi a tulburărilor de conștiință, le cerem cu 
insistență. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor vedea că vibrațiile astrale ale zilei de 24 august vin să ne 
arate un alt chip al neobișnuitului. Vor fi astfel încurajați să facă lucruri de o 
puritate ieșită din comun, de-o generozitate cu totul aparte, dar într-un context 
sumbru, sinistru. Își vor păstra convingerea că faptele lor sunt bune doar acele 
ființe care s-au maturizat, care au puterea să discearnă fapta de context, care nu își 
coordonează faptele după feedback sau care au încredere în ceea ce au de oferit, în 
ceea ce sunt, în ceea ce dețin. Ceilalți, se vor rușina de binele pe care-l au și pentru 
ei transformările vor fi mai mult ciudate decât neobișnuite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi frumos față de 
oamenii care se bucură. Realizând acest proces, menținând vie această atitudine 
participăm la menținerea unui bine colectiv pe care în momentul de față nu-l 
putem vedea în aspectul său de ansamblu, și doar prin ceea ce ni se arată la doi trei 
pași în față. 

 
Marți, 25 august 

Marti 25- 8-2015  1:02    Luna(Sag) Squ (Vir) Mercury 

Marti 25- 8-2015  7:16    Luna(Sag) Squ (Vir) Lilith 

Marti 25- 8-2015  7:16    Luna(Sag) --> Capricorn 

Marti 25- 8-2015  7:34  Lilith (Vir) --> Libra 

Marti 25- 8-2015 10:28     Sun (Vir) Tri (Cap) Moon 

Marti 25- 8-2015 11:34    Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Marti 25- 8-2015 12:38    Luna(Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 25- 8-2015 22:30    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 
 

Se maschează neputința de a accepta părerea celuilalt. Acolo unde sunt doi 
există o problemă. Este simulată armonia. Neputința de a străluci arată interesul 
prea mare pentru a dirija voința celorlalți. Enigmă. Consum pentru a întinde 
celorlalți capcane. Distincție rece. Neputința de a înțelege durerea celuilalt. 
Bătaia este ruptă din rai. Interes pentru chipul cioplit. 

 
Astăzi, chiar de dimineață, Luna neagră va intra în zodia Balanță și va sta în 

acest semn nouă luni. Dacă până acum am avut impresia că duritatea sau abținerea 



Săptămâna 24 – 30 august 2015          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 20 august 2015, ora 6:29 

de la anumite plăceri sau bucurii ori avantaje au însemnat mijlocul prin care ne 
controlam, ne țineam în frâu o pornire ce ar putea duce la derapaje, începând cu 25 
august raporturile dintre oameni, libertățile pe care ni le oferim în detrimentul 
celorlalți ne vor îndemna către un consum supradimensionat, către a lucra mai 
puțin și a pretinde mai mult, către a invoca drepturi care nu ne sunt specifice și, în 
consecință, pentru care nu trebuie să primim nicio plată. Nu vom resimți lucrul 
acesta chiar din 25 august, dar acesta va fi începutul. Apoi, Luna va trece astăzi în 
zodia Capricorn și, pentru că acest semn aduce o invitație la restricție sau la a fi 
mult mai atenți cu ceea ce simțim, cu ceea ce gândim, cu deciziile pe care le luăm, 
momentul zilei de 25 august va fi dominat de o răceală stranie. 

Este adevărat, pentru că luminarile se implică acum, împreună cu Jupiter, 
Saturn și Mercur, într-o configurație numită nicovala, ce atrage în această 
reprezentare și Luna neagră, dar și Capul Dragonului, înțelegem că impulsurile 
acestea spre consum, spre diminuarea unor preferințe pentru a face loc altora, 
pentru a deveni brusc mai lucizi sau mai puternici, arată o mare capcană. Relația 
bună dintre Lună și Soare, chiar dacă implică și planeta Jupiter nu înseamnă în 
momentul de față evoluție prin transformare, racordarea voinței personale la un țel 
suprem, ci înseamnă o luptă care alternează zona intimă cu zona publică, crezul 
răsturnat ce este așezat acum pe tron. Răceala, pe care o preferăm în momentul 
acesta și despre care vom crede că reprezintă soluția tuturor problemelor, ne va 
adânci și mai mult în enigmă, ne va accentua această neputință de a rezolva, fără 
ajutor din exterior, o problemă personală. 

Practic, cu intrarea Lunii negre în Balanță conștientizăm cât de multă nevoie 
avem de ceilalți, cât de disperați vom fi să facem compromisuri pentru a ascunde 
această teamă de singurătate sau această neputință de a rezolva probleme fără 
ajutorul celorlalți. Dacă, însă, punem în acest context și relația de careu pe care 
Luna o realizează acum cu Axa Dragonului obținem o explicație clară la toate aceste 
tulburări. Momentul de față nu aduce atât de mult greșeli ale prezentului, cât 
probleme existențiale, cele pe care le-am amestecat cu problemele prezentului, nu 
doar acum, ci de-a lungul vieții, pentru a ne păcăli că sunt ușor de rezolvat. Prin 
impulsurile de acum sau prin cele pe care le vom investiga în această săptămână 
sau în următoarele nouă luni, vom înțelege de unde avem nota aceasta agresivă, ce 
anume o motivează și care este energia pe care o consumăm pentru a o menține. 
Relația de careu a Lunii cu Axa Dragonului trebuie să ne arate secretul acestor 
frământări existențiale, lupta aceea neobișnuită pe care individul o duce cu el însuși 
și despre care refuză să vorbească. 

Prin urmare, 25 august este o zi foarte importantă a lunii în curs sau a 
anului 2015 pentru că scoate la lumină, în acest sector de graniță, lupta individului 
cu el însuși, teama față de partea întunecată a ființei, grijile pe care le ducem cu noi 
de-a lungul vieții și despre care s-ar putea să aflăm în momentul acesta că nu ne 
aparțin în totalitate. Trecând în zodia Balanță se activează din tot acest complex 
întunecat, numit generic “partea întunecată a ființei”, acel sector la care oamenii 
apelează atunci când sunt convinși că nu se pot descurca singuri.  

Este de la sine înțeles că ideea aceasta ni se va părea foarte veridică, dar, pe 
cât de reală ni se va părea, pe atât de falsă este. Faptul că îmbrățișăm dintr-odată 
această convingere nu înseamnă că toate calitățile pe care le-am demonstrat până 
acum dispar. Avem în continuare putere și suntem în continuare capabili să găsim 
soluții la probleme personale sau la problemele celorlalți așa cum am demonstrat în 
ultimii ani. Dacă vom cădea pradă acestor impulsuri vom deveni vulnerabil în fața 
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minciunii, în fața fățărniciei, vom prefera să fim instabili, abătuți sau vom iubi prea 
mult viciul, pedepsindu-ne.  

De partea cealaltă, toate aceste elemente negative în fața cărora devenim 
vulnerabili vor fi investigate, susținute de o inteligență practică despre care vom știi 
că deține cheia succesului, dar nu ne permite sa ajungem acolo. Prin această 
inteligență avem puterea să vedem realitatea așa cum este, dar nu ne vom permite 
să o simțim, să o trăim, nu-i vom permite acesteia să ne transforme. Iată cum Luna 
neagră ne păcălește că ne transformăm în bine, dar de fapt ne pune în fața unor 
schimbări ciudate, bruscându-ne cu răutăți pe care foarte ușor le-am putea uită 
dacă ne-ar permite. Deoarece suntem în săptămâna curgerii, pentru a nu declanșa 
mecanisme de apărare pe care orice ființă le deține, ecuația astrală a zilei de 25 
august va păstra curgerea doar în zona problemelor, deci doar prin probleme vom 
avea impresia că există o continuitate, o legătură stranie între evenimentele lunii 
august. Cine este lucid va vedea că 25 august este o graniță, nu atât în raportul său 
cu problemele prezente, cât mai ales în relația pe care individul o are cu marile 
probleme existențiale. Asta nu înseamnă că ceea ce vedem în prezent nu merită 
atenție, ci înseamnă că nu avem de ce să credem dintr-odată că acestea sunt mai 
importante decât alte probleme pe care le-am cunoscut de-a lungul vieții. 

Pentru că Luna se află acum în Capricorn și intră în acest semn cu memoria 
problemelor care îi bruschează pe oameni, adică împlinește un careu cu Luna 
neagră în secunda în care intră în Capricorn, momentul acesta poate accentua 
neputința căreia să-i transferăm din puterea noastră. Iată un paradox! Nu avem de 
ce să credem că această neputință este reprezentativă decât, cel mult, pentru ceea 
ce ni se întâmplă în ziua de 25 august. Această săptămână are și alte mesaje care 
merită explorate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a permite enigmelor să ne 
vorbească liber. Cheia succesului o găsim astăzi în enigme. 

 
Miercuri, 26 august 

Miercuri 26- 8-2015  6:28    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

Miercuri 26- 8-2015 18:06    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 

Miercuri 26- 8-2015 18:21    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 

Miercuri 26- 8-2015 19:10 Mercury (Vir) Sex (Sco) Saturn 

Miercuri 26- 8-2015 20:56    Luna(Cap) Tri (Vir) Juno 
 

Investigație. Curajul de a spune lucruri dureroase. Pericol pe calea aerului. 
Înălțime greu de atins. Se pierde un echilibru. Greutățile celorlalți sunt înțelese 
greșit. Nevoie de securitate. Neputința de a rezolva o problemă duce la pierderea 
controlului. Severitate. Ripostă. Apel la o dinamică nouă. 

 
Momentul acesta în care Luna se va afla în conjuncție cu Pluton apoi în careu 

cu Uranus, deci își va atribui din nou calitatea de purtător de lumină, înseamnă 
pentru noi o mare investiție. În general, considerăm că investiția înseamnă a pune 
în pământ o sămânță care obligatoriu trebuie să facă rod și beneficiul rodului să fie 
mult mai mare decât cheltuiala pe care a cerut-o sămânța. De această dată 
investiția face trimitere la un alt mecanism. 26 august le vorbește oamenilor despre 
curajul dăruit celorlalți care, peste ani, se va întoarce sub formă de mângâiere.  

Mercur se va afla acum într-o relație foarte bună cu Saturn și pentru că acest 
raport nu se consumă pe ultimele grade ale zodiilor Fecioară și, respectiv, Scorpion 
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beneficiem de o înțelegere particulară. Aici intervine rolul revoluționar, magic, 
transformator al lui Pluton. Știm că în această perioadă încă mai beneficiem de 
recepția mutuală care se realizează între planetele Saturn și Pluton, cele care 
tranzitează acum fiecare domiciliul celeilalte. Prin înțelegerea aparte primită din 
relația de sextil dintre Mercur și Saturn se transferă o parte din această putere 
factorului de transformare care ne-a speriat până acum pentru că ne-a vorbit doar 
de război. Luna poate acum să medieze și o problemă de conștiință, una de 
acceptare sau de dinamică în așa fel încât să fim în stare să ne reformulăm chiar și 
ideea de securitate, cea care ne-a zdruncinat convingerile în primele două zile ale 
acestei săptămâni sau în ultimele două săptămâni ale acestei perioade. 

Este adevărat, schema aceasta ne trezește interesul prin pierdere. Avem 
ocazia acum să pierdem ceva, să rupem un obiect, să uităm o informație, să 
întârziem la o întâlnire sau să schimbăm cu totul programul fără să ne gândim că, 
dacă facem acest lucru, modificăm și etapele programate în modul acesta. Nu ne 
vom speria pentru că deja Luna neagră a intrat în zodia Balanță și suntem 
familiarizați cam cu ce probleme ne vom întâlni în următoarele nouă luni, însă 
suntem atenți la problemele celorlalți, la început ca o curiozitate, apoi ca un 
îndemn de necontrolat în a-i ajuta, în a-i susține sau a le ridica moralul printr-o 
faptă sau printr-o vorbă înțeleaptă. 

Nu trebuie să uităm însă că Luna se află în exil, deci sentimentele sunt acum 
ajustate după cerințele anturajului, după standardele comunității, după severitatea 
pe care aceasta o preferă sau după schemele de atac pe care le consideră cele mai 
bune. De asemenea, pentru că lucrurile acestea accentuează ceea ce este umed, ceea 
ce este rece sau plăcerea de a nu ne opri, privită ca fugă de responsabilitate, 
ipostaza zilei de 26 august ne aduce și tentația de a înțelege greșit problemele 
celorlalți pentru că le raportăm la ceea ce știm că prezintă problema respectivă în 
cazul nostru. Dacă facem genul acesta de proiecții atunci prioritare vor fi energiile 
planetelor retrograde, deci binele pe care vom dori să-l facem va fi limitat, va fi 
mult prea subiectiv și s-ar putea să nu se poată adapta condițiilor impuse de viața 
celui ajutat. Avem însă puterea să ne oprim, să studiem situația, să fim înțelepți sau 
măcar atenți la faptele pe care le facem, la ideile pe care le promovăm sau la ceea ce 
hotărâm în momentul acesta că trebuie să susținem. 

Prin urmare, 26 august ne aduce din nou în fața unui moment de 
inspirație. Unii s-ar putea să se simtă ridicați în sfere înalte, purtați pe căi 
nebănuite, încurajați să se abandoneze, să renunțe la închisorile personale, la 
greutățile obsesive sau la durerile care le ținea captiv întregul spectru al 
percepțiilor. Vor avea curaj să spună lucruri dureroase, să transfere din puterea 
personală unui personaj pe care îl consideră îndreptățit să beneficieze de această 
șansă sau către un personaj pe care-l vede mai chinuit sau mai năpăstuit de soartă. 

Pericolul acestei zile vine din faptul că avem neapărat nevoie de victorie. 
Acolo unde victoria nu vine, acolo unde ea este etapizare, calculată pe o perioadă 
mult mai mare de timp, acolo există riscul de a pierde echilibrul și de a ne gândi că 
avem pălăria mai mare decât capul, că ne-am implicat în acțiuni pe care nu le 
putem soluționa și am putea să abandonăm ideea aceasta de eșec într-o stare de 
teamă ciudată. În 26 august nu avem nevoie de teamă pentru că nu vom ști s-o 
investigăm, nu vom putea să o transformăm în altceva și asta pentru că, Luna 
neagră, abia intrat în zodia Balanță, lucrează acum cu frica de oameni, cu teama de 
ceea ce ar putea să ni se întâmple pentru că nu putem să controlăm partenerii de 
dialog. Este posibil ca începând cu săptămâna următoare să fim și pregătiți în fața 
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acestor pericole, nu doar familiarizați cu vibrația Lunii negre din Balanță, așa cum 
suntem acum. Adică în momentul de față observăm cât de periculoasă este 
pădurea, dar încă nu știm ce animale fioroase se găsesc acolo. Despre toate 
lucrurile acestea vom afla începând cu săptămâna următoare. 

Așadar, avem nevoie în această zi să fim preocupați de studiu, de disciplină, 
de atenție, să nu-i judecăm pe ceilalți pentru nevoile pe care le au sau pentru că 
suntem solicitați să lucrăm pentru binele lor, chiar cu riscul ca acest bine pe care-l 
dăruim să nu se mai întoarcă niciodată. Practic, momentul acesta ne vorbește mai 
mult de o investiție într-un curaj ce este cu adevărat valoros pentru că ține ființa 
celui ajutat într-o formă compactă, o echilibrează, îi ordonează ideile și îi dă 
încredere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ocupa astăzi de simțire. 
Simțurile nu ne mint, nu ne înșală, nu ne complică existența și, dacă vom avea 
impresia că suntem confuzi din cauza lor, va trebui să ne amintim că diversitatea 
informațiilor ne creează această impresie, nu simțul în sine. 

 
Joi, 27 august 

Joi 27- 8-2015  1:02     Sun (Vir) Con (Vir) Jupiter 

Joi 27- 8-2015  8:57    Luna(Cap) Sex (Sco) Saturn 

Joi 27- 8-2015 10:13    Luna(Cap) Tri (Vir) Mercury 

Joi 27- 8-2015 10:58    Luna(Cap) --> Aquarius 

Joi 27- 8-2015 11:22    Luna(Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Joi 27- 8-2015 14:48    Luna(Aqu) Tri [Lib] North Node 

Joi 27- 8-2015 18:47 Mercury (Vir) --> Libra 
 

Supraviețuire. Obsesia controlului. Se naște un nou lider. Curiozitatea este 
plătită scump. Abuz de cuvinte. Disciplina găsește întotdeauna cele mai bune 
soluții. Inventivitate. Dorința de a străluci. Nevoia de a fi în centrul atenției. Se 
depune prea mult efort pentru a fi acceptat. Se cere ajutor fără plată. Realitatea 
este văzută disproporționat. Interes pentru relații, lucruri, obiecte și mai puțin 
pentru oameni. Rupturi în relații sociale pornind de la dezamăgiri mai vechi. 
Împlinirea unei etapei finale pentru care ruperea devine definitorie. 

 
Momentul acesta, în care Soarele se află în conjuncție cu Jupiter, este unul 

de mare grație, unul de căldură pe care nu îl vom mai resimți nici în zilele 
următoare, dar nici în următoarele luni. Căldura aceasta este lipsită de obiect, 
lipsită de un suport real, nu are un echivalent în planul concret și nici în 
evenimente sociale, ci este rezultatul căutărilor sufletești, cercetărilor spirituale sau 
soluția la toate frământările existențiale din ultimele două luni. Dacă în ziua 
anterioară senzațiile, simțurile, emoțiile nu ne-au păcălit, reușind să punem într-o 
anumită ordine prioritățile celorlalți și propriile priorități, momentul acesta în care 
Soarele se află într-o relație bună cu Jupiter ne arată cum să punem în practică o 
grație pe care am simțit-o mai demult. Disciplina devine o expresie a grupului, 
înțelegerea un instrument prin care cineva din preajmă reușește să ne facă un dar, 
să ne întoarcă o faptă bună mult mai repede decât ne-am așteptat, iar liniștea, 
cuvintele frumoase ce se așază acum într-o ordine aparte încât să protejeze 
individul de alte îndoieli pe care ar putea să le obțină astăzi din interacțiuni, pentru 
că nu degeaba Mercur trece acum pe ultimul grad al zodiei Fecioară. Ceea ce acum 
este putere și vine din conjuncția Soarelui cu Jupiter pe zodia Fecioară poate 
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deveni și factor de îndoială, sursă de scandal sau motiv de suspiciune prin tranzitul 
lui Mercur pe ultimul grad din zodia Fecioară. 

Cu alte cuvinte, în 27 august realitatea ne dă de furcă și mulți vor avea 
impresia că metodele la care apelau în zilele anterioare și prin care își reglau 
temperatura corpului, o stare proastă, gândurile negative sau un impuls agresiv, nu 
mai dau rezultate. Din această cauză, momentul acesta poate aduce revolta mult 
prea aproape de lipsa de control și în intenția de a nu ajunge acolo am putea să 
experimentăm distrugerile într-un alt sector. Adică nu stricăm obiectele de la noi 
de acasă, ci de la vecini, nu spunem cuvinte urâte celor agresivi care le merită, ci 
ființelor nevinovate pe care le întâlnim absolut întâmplător pe stradă. La fel ca și în 
prima zi a acestei săptămâni, trecerea lui Mercur pe ultimul grad al zodiei Fecioară 
face referire acum la o problemă pe care o știm. Nu avem de ce să luăm de decisiv 
ceea ce se întâmplă în această zi. Lucrurile acestea fac parte dintr-o schema mult 
mai mare și dacă este să ne implicăm dinamic într-o activitate atunci aceasta să fie, 
adică să vedem care este schemă pe care au generat aceste probleme mai mici. 

În rest, ziua aduce intenția de a stabiliza o obsesie printr-o decizie personală, 
poate chiar una administrativă. S-ar putea ca această obsesie să fie de bun augur și 
rezultatele ce vor veni în lunile următoare, până la finalul acestui an, să fie bune. 
Nu se poate stabili însă din această prezentare cu caracter general dacă faptele vor 
fi obligatoriu bune sau obligatoriu rele. Ele vor depinde în mod sigur de calitatea 
individului, de seriozitatea sa și de intențiile sale. Dacă își va dori prea mult să 
strălucească, să se impună în fața celorlalți, să producă rupturi sociale pentru a 
dezamăgi și, prin aceste dezamăgiri, să aibă un ascendent puternic asupra 
celorlalți, atunci lucrurile acestea vor fi orientate de o manieră negativă. 

Prin urmare, 27 august ne aduce în fața unei forme de dreptate pe care am 
privit-o până acum cu reținere, pe care nu am abordat-o cu toată convingerea 
pentru că au existat de fiecare dată alte forțe care ne-au atras mai multă atenție. 
Dacă în momentul acesta gândul se orientează către disciplină, se întâmplă pentru 
că vechea formă de dreptate are inclusă în ea limitările disciplinei. Dacă mintea se 
întoarce către libertatea de expresie, către a răscolit trecutul și a extrage de acolo 
ceea ce cu ani în urmă am pierdut din vedere, se întâmplă pentru că această formă 
de dreptate avea inclusă și nevoia de libertate. Din combinațiile acestora se naște 
un gând nou, acela care ar putea să ne schimbe percepția asupra realității, să ne 
încurajeze să-i vedem pe oameni altfel decât i-am văzut până acum, nu neapărat 
mai buni sau mai răi, cât mai puternici sau mai bogați sufletește. 

Reversul medaliei, adică trecerea lui Mercur pe ultimul grad al zodiei 
Fecioară, aduce în această formă de înțelegere, în această percepție asupra vieții, o 
altă proporție. Din dorința de a trăi intens ceea ce preferăm în momentul acesta am 
putea ajunge să înclinăm balanța, să fim lacomi, să motivăm această dorință de mai 
mult prin neputința de a stinge o dezamăgire, de a ne educa gustul, de a ne rafina 
ideile sau comportamentul. Din combinația acestor două direcții obținem 
sentimente confuze, invitația la a vedea calitățile și defectele ca făcând parte din 
aceeași structură și, cum lesne este de înțeles, doar cei care au mai făcut lucrul 
acesta pot depăși cu fruntea sus această încercare. Ceilalți, vor obosi imediat, chiar 
de dimineață, considerând la un moment dat că cea mai bună soluție pentru 
situația de acum este să fugă de probleme, să se oprească un pic din această atracție 
disperată către studiu, către informații diverse, către știri, către a pune ordine în 
lucruri, în gânduri sau în viețile celorlalți. Fără această viziune de ansamblu care 
cere îndurare, oamenii vor fi confuzi și această idee de dreptate, care ar trebui să-i 
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susțină în căutările lor, se transformă într-o dreptate pe care destinul o obține pe 
seama oamenilor. Cu alte cuvinte, momentul prezent ne aduce o altă transpunere a 
vorbei de duh: "Plăcerea și prostia se plătesc!". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrăzni astăzi să dăm viața 
unui paradox: să nu ne temem de curaj! 

 
Vineri, 28 august 

Vineri 28- 8-2015  0:33 Mercury (Lib) Con (Lib) Lilith 

Vineri 28- 8-2015  7:20    Luna(Aqu) Opp (Leo) Mars 

Vineri 28- 8-2015 13:15    Luna(Aqu) Opp [Leo] Venus 

Vineri 28- 8-2015 19:52    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
 

Interesul migrează către o zonă periculoasă. Confuzie în termeni. 
Indiferență față de consecințele propriilor fapte. Se caută independența. 
Agresivitatea scoate la lumină o incompatibilitate. Este preferat cuvântul care 
rănește. Se obține prea multă satisfacție din eșecurile celorlalți. 

 
Mercur, abia intrat în zodia Balanță, are de împlinit, în primele minute ale 

acestei zile, o conjuncție cu Luna neagră. Este, practic, primul aspect pe care Luna 
neagră îl împlinește cu Mercur din noua sa poziție. De aici înțelegem că oamenii 
vor fi foarte vulnerabili la rupturi, la criticile pe care le aud la ceilalți, având o mare 
problemă cu încadrarea acestor informații pe făgașul normal. Dar trăsătura cea mai 
importantă a acestei conjuncții dintre Mercur și Luna neagră nu face referire doar 
la raportul dintre oameni, cât mai ales la motivația pentru care unii refuză să 
meargă mai departe în același tip de relație ca până acum. Prin acest schimb de 
valori, prin această migrare a interesului dintr-un sector cunoscut într-un sector 
nou, necunoscut, se realizează o schismă, o separare, o fragmentare a întregului în 
mai multe părți și, în momentul de față, singurul element care ni se va părea foarte 
clar din această atitudine va fi durerea. Rană care apare prin deciziile acestui 
moment nu reprezintă soluția pe care o căutăm și nu va fi în stare nici măcar să ne 
clarifice problemele celorlalți. 

Este de la sine înțeles că în momentul acesta, când oamenii se întâlnesc cu 
propriile probleme și le văd necosmetizate, fără ajustări sau explicații pertinente 
din partea celorlalți, se sperie și fug. Fuga de responsabilitate devine acum migrare 
și nu contează ce motivație au, nu va fi important argumentul pe care îl vor prefera 
în momentul acesta, pentru că impulsul de a părăsi locul încărcat de amintiri este 
mult mai mare decât orice altceva. Unii vor argumenta că își caută independența, 
alții că vor să se regăsească într-un alt mediu, să facă altceva, să devină foarte utili 
grupului de apartenență și să nu se mai simtă vinovați dacă nu au reușit să găsească 
ceea ce și-au propus. Au nevoie de o astfel de libertate și astăzi vor fi convinși că nu 
o pot obține decât în altă parte. Momentul zilei de 28 august arată că, prin deciziile 
de acum, nu se poate construi un tablou interesant pentru ca durerea să fie 
instituționalizată, să fie stabilizată printr-o decizie administrativă, sluga să fie 
angajată cu normă întreagă, iar torționarul să primească certificat de revoluționar. 

La fel ca și în celelalte zile ale acestei săptămâni, se poate constata o 
alunecare a problemelor mai vechi în zona prezentului, o invocare a unor motive 
mai vechi doar pentru că ni se pare, la prima vedere, că ceea ce avem de traversat 
acum seamănă cu ceea ce am experimentat în lunile din urmă. Dacă luăm în calcul 
și faptul că a doua parte a acestei zile se va afla în fereastra Lunii pline, ce se va 
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împlinii în ziua următoare, dar și faptul că aproape de această conjuncție a lui 
Mercur cu Luna neagră se află și Capul Dragonului, înclinația aceasta de a aduce 
din trecut probleme mai vechi este o mare încercare a vieții ce ar putea să-i 
convingă pe unii că nu se pot schimba niciodată. De asemenea, la fel ca în zilele 
anterioare, nu trebuie să luăm de decisiv ceea ce se va întâmpla acum. Luna ridică 
astăzi două opoziții dure, una cu Marte și cealaltă cu Venus retrograd din Leu, 
arătând că planul afectiv, schema aceasta a iubirii dăruite și a iubirii primite, 
nevoia de a stabiliza sentimentele printr-o declarație sau printr-o faptă, trebuie să 
încapă într-o haină murdară și ruptă, într-o cutie nespălată, într-un vas mult prea 
mic față de cum ne-am așteptat. Avem nevoie să lăsăm în urmă acest paradox care 
ne spune că soluția tuturor problemelor este migrația, dar ajunși în locul unde 
vrem să ne stabilizăm, preferăm același tip de comportament. Știm însă că a migra, 
a ne deplasa către o altă locație implică neapărat a ne oferi și libertatea de a 
reacționa, de a alimenta o altă viziune a vieții, deci nu avem de ce ducem cu noi în 
noua poziție vechile obiceiuri. 

Prin urmare, 28 august aduce un interes pentru a migra către o destinație 
pe care o vom idealiza prea mult în momentul de față. Este adevărat, nevoia de 
independență începe să capete un contur aparte și fereastra aceasta care a început 
să se formeze de marți, de când Luna neagră a intrat în zodia Balanță și se va 
finaliza pe 10 octombrie, când Capul Dragonului va ieși din Balanță și va intra în 
Fecioară, reprezintă o mare oportunitate. Avem ocazia să vedem cum ne este dat să 
trăim libertatea și care sunt riscurile pe care trebuie să ni le asumăm dacă dorim să 
fim cu adevărat liberi. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un 
proces de evoluție accelerată nu vor sta pe gânduri pentru că ei au ales deja această 
cale a adevărului, deci a libertății. Problema cea mare în acest interval indicat mai 
sus va fi pentru ceilalți, deoarece sectorul acesta, care va ține aproape o lună și 
jumătate, va fi încărcat de incertitudine, de întâmplări care lucrează cu valori 
incompatibile, de greșeli pe care trebuie să le iertăm ușor sau de traversarea unui 
gol sufletesc pe care să nu știm de această dată cu ce să-l umplem. Pentru că este 
vorba de un contact cu valorile spirituale și de căutarea libertății, acest gol trebuie 
umplut cu valori morale. De aceea, omul comun, cel care nu s-a mai preocupat de 
lucrul acesta în mod practic, va avea de trecut prin mari greutăți în momentul 
acesta. Unii s-ar putea să le iubească, să le vadă mult mai clar, să simtă pe propria 
piele cum este să fii rănit prin încadrare greșită, prin etichetare, prin acuzații 
nefondate. 

Dar, așa cum am văzut și în alte zile ale acestei săptămâni, ceea ce se 
consumă acum nu este reprezentativ pentru viziunea de ansamblu, ci este 
reprezentativ pentru momentul de față, pentru ceea ce înseamnă, pentru 
întâmplarea în sine. În egală măsură, aceste frământări ale zilei de 28 august nu 
trebuie să ne ducă spre satisfacția pe care o obține un individ atunci când 
urmărește eșecurile celorlalți. Acum răbdarea și înțelegerea trebuie să facă front 
comun împotriva fricii de iluzie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite în momentul 
acesta niciun strop de agresivitate. Pentru că lucrurile sunt răstălmăcite sau 
tendențioase, asta din cauza Lunii negre, aceasta agresivitate poate părea obsesie a 
preciziei, a regulii, a tonului, a inflexibilității. 
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Sâmbătă, 29 august 
Sambata 29- 8-2015 10:00    Luna(Aqu) Squ (Sco) Saturn 

Sambata 29- 8-2015 11:48    Luna(Aqu) --> Pisces 

Sambata 29- 8-2015 14:24 Mercury (Lib) Con [Lib] North Node 

Sambata 29- 8-2015 18:06    Luna(Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Sambata 29- 8-2015 21:34     Sun (Vir) Opp (Pis) Luna(Full Moon) 
 

Dificultăți în a transmite un mesaj personal. Prea multă reținere. 
Indiferență față de rezultatele celorlalți. Detaliile sunt pierdute din vedere. Omul 
este asaltat. Ceea ce trebuie să piară este animat. Explicațiile părților umplu un 
gol. Este simpatizat cel care dovedește spirit practic. Război cu pasiunile. 
Slăbiciunea este ascunsă de atitudine. 

 
În momentul acesta când se împlinește faza de Lună plină, dar și când 

Mercur se va întâlni cu Capul Dragonului într-o conjuncție, se creează premisele 
unei decizii foarte importante. Aceasta poate să vizeze stabilitatea unui individ, 
consolidarea statutului său social sau impactul pe care acesta îl are asupra 
instituției în care lucrează, asupra națiunii sau în grupul în care alege să-și 
desfășoare un anumit tip de activitate. Pentru că lucrurile sunt foarte importante și 
nu excelează nici la capitolul claritate, valorile acestea abundă în detalii și, dacă nu 
oferă soluții rapide, în mod sigur fac referire la un război al valorilor, al resurselor, 
al sferelor de influență, al succesului. 

Luna plină din Fecioară ridică un semn de întrebare față de sinceritatea 
oamenilor, față de disponibilitatea pe care declară că o au față de nevoile 
anturajului, dar ne ajută să ne clarificăm tensiuni pe care, în ultima perioadă, din 
confuzie sau ignoranță, le-am așezat la baza unor relații foarte importante. Cu alte 
cuvinte, au existat anumite derapaje pe care le-am evitat cu tact, cu dezinvoltură, 
poate chiar cu teamă, ce ne revin acum în centrul atenției și se așază pe bancă, 
foarte aproape de război. Prin ceea ce se întâmplă acum nu se face o declarație de 
război, nu se ia cu asalt bunul cuiva, ci se creionează, se trasează din nou granițe, se 
stabilesc demersuri ce vor fi aplicate în ultima lună a acestui an sau chiar în anul 
următor. Practic, această Lună plină din Fecioară trezește unui individ umilit în 
ultimele două luni ambiții de pe urma cărora vor suferi foarte mulți. Dar nu trebuie 
să cădem în depresie, totul se desfășoară pentru un scop nobil. Conjuncția lui 
Mercur cu Capul Dragonului pe Balanță arată că suntem într-un accentuat proces 
de purificare, de elevare, de desecretizare, de destăinuire, de aducere la lumină a 
unei informații pe care de această dată trebuie să o folosim în modul acesta, nu pe 
ascuns. 

Așa după cum știm din manualele de astrologie, destăinuirile care apar pe 
Luna plină duc de fiecare dată la derapaj. Deci, în momentul de față va fi greu să 
înțelegem secretul pe care-l aflăm, motivul pentru care am fost avantajați, ajutați 
sau promovați, pentru că în cele mai multe din cazuri informațiile pe care le aflăm 
nu sunt bune, iar dacă sunt bune, Luna neagră ce se află acum în preajma Capului 
Dragonului va răstălmăci totul încât să-l sperie pe individ că noile schimbări îi 
dezintegrează realizările de mâine. Prima reacție a celui implicat va fi din nou să 
fugă de problemă pentru că Mercur se află în continuare în fereastra conjuncției cu 
Luna neagră și nu a uitat cât de bine ne simțim când fugim de responsabilitate. 
Totuși, ar trebui să stăm strâmb, dar să judecăm drept, pentru că fuga de 
responsabilitate pe Luna plină va fi înțeleasă ca o mare lașitate. Nu vom ajunge la 
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nicio dreptate fugind de responsabilitate, ci la a ne crea o imagine foarte proastă pe 
care, până la finalul acestui an, s-ar putea să nu o mai putem schimba. Reversul 
medaliei, impresia bună construită cu efort și seriozitate devine bază în relațiile 
viitorului pe care, în absența sacrificiului de acum, le credeam imposibile. 

Prin urmare, 29 august este o zi de mare dificultate. Ceea ce se stabilizează 
acum, gândul cel mare, puterea în care alegem să credem, doar pentru că ni se pare 
foarte bună sau foarte rea, devine o bază în eforturile pe care le vom depune în 
lunile următoare. Conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului nu este un fapt 
întâmplător și nu va trece ușor peste noi. Dacă aducem la lumina, dacă împărtășim 
celorlalți secrete întunecate, dacă misterul pe care l-am protejat până acum nu 
conține și elemente bune schema aceasta în care se va așeza va fi una negativă și va 
impune reacții agresive din partea celorlalți, ca o apărare în fața unui factor coroziv. 
Oamenii nu sunt vinovați astăzi pentru că reacționează așa, dar ar putea să fie dacă 
refuză să se oprească pentru o secundă înainte de a reacționa. Avem nevoie ca 
judecata să fie cu un pas înaintea reacției pentru ca impulsul care ne vine de la 
Luna plină să nu elogieze o slăbiciune, ci să-i arate acesteia care îi este locul. 

De asemenea, faptul că Luna se află acum în zodia Pești înseamnă pentru noi 
și invitația la a simți realitatea celuilalt. Practic, pentru o persoană matură 
memoria a ceea ce simte va fi mult mai importantă decât memoria a ceea ce 
înțelege. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu da curs invitației la a 
redefini noțiunea de libertate. Emoția cea mai frumoasă și cea mai sinceră pe care o 
avem față de noi înșine ne duce cel mai aproape de libertate. Nu avem nevoie astăzi 
de o altă libertate decât cea care ne vine de acolo. 

 
Duminică, 30 august 

Duminica 30- 8-2015  1:20    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 

Duminica 30- 8-2015  8:45    Luna(Pis) Sex [Cap] Pluto 

Duminica 30- 8-2015 19:19    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 
 

Interes pentru extindere. Rămășițe ale sentimentelor invadează o zonă 
ascunsă. Teamă de întâmplări dramatice. Jocuri de rol. Plutire. Întâmplări mai 
vechi sunt pe punctul de a da un verdict în situațiile ambigue ale prezentului. Cel 
care înțelege ansamblul situației rămâne singur. 

 
Există multe necunoscute cu care ne vom trezi în cap de dimineață. Vor 

exista multe semne de întrebare pe care, prin activitățile de acum, vom încerca să le 
rezolvăm. Este posibil ca nimic din lucrurile acestea să nu ajungă la finalitate 
pentru că ultima zi a acestei săptămâni, în ciuda aparențelor, face parte tot din 
schema astrală a săptămânii curgerii și a transformărilor ciudate. De aici înțelegem 
că episoadele cu care ne întâlnim acum sunt practic o prelungire a ceea ce am 
experimentat de-a lungul acestei săptămâni sau ne-a venit din săptămânile 
anterioare, dar și un îndemn la a ne schimba atitudinea față de oameni, față de 
lucruri, față de ceea ce avem în preajmă. Cu toate acestea, indiferent că adunăm 
acum impresii pe care le-am întâlnit de-a lungul săptămânii sau că alegem din 
acestea câteva pe care să le transformăm în idealuri sau în ambiții, nu ne este 
permis acum să renunțăm la viziunea de ansamblu, decât dacă dorim cu orice preț 
să ne facem rău singuri. 
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Practic, ultima zi a acestei săptămâni ne aduce în fața unor jocuri de rol care 
nu sunt jocuri de copii, ci acțiuni simbolice, îndemnuri teribile pe care destinul ni le 
lansează pentru a-i da vieții un sens aparte. Într-un mod cu totul și cu totul 
paradoxal, ultima zi a săptămânii ne aduce și o îndoială față de ideea în sine de 
destin. Ajungem astfel în punctul în care libertatea să lupte împotriva sa, să se nege 
pe sine doar pentru că a văzut cum poate fi, a văzut că nu poate fi îngrădită. Pentru 
că până acum ne-am tot gândit că orice formă de îngrădire a venit dintr-un 
mecanism amplu, atracția către viziunea de ansamblu, către a vedea amploarea a 
aceea ce trăim, înseamnă a retrăi și în minte dorința de a anula această 
predestinare obositoare. Dar nu tot ce ține de destin este legat de predestinare, nu 
tot ceea ce ne este impus doare. Cine va prefera să se preocupe de lucrurile acestea 
în ultima zi a săptămânii, va transforma toate aceste impulsuri ciudate în dovezi de 
progres. Desigur, asta dacă se interesează de progres și nu doar de confort. 
Transformarea, doar prin aceste impulsuri, devine astăzi apanajul unor decizii 
remarcabile ce par că se adresează doar individului în sine, dar, prin efectele pe 
care le generează, prin faptele pe care individul le va realiza, ca urmare a acestei 
schimbări, orientează spre bine mersul societății. Poate ar fi prea curând să vorbim 
aici de un moment de sinceritate, la fel cum este prea curând să considerăm că 
satisfacția ce ne vine din gustul libertății va fi de referință pentru următoarele 
săptămâni. Deocamdată, 30 august este o zi de sedimentare, de plutire, de verdict 
și cel care se teme de viziunea de ansamblu, pe motiv că aceasta îi arată cât este de 
singur, va fugi. 

Prin urmare, finalul săptămânii, chiar dacă nu conține unghiuri atât de 
ample, de dinamice sau de complexe, așa cum am văzut în zilele anterioare, are, 
prin faptul că segmentează toate impresiile celorlalte zile, un rol foarte important. 
Astăzi ne întâlnim cu succesul, cu singurătatea, cu disperarea celorlalți sau cu 
neputința de a respira un aer curat fără a ne gândi că asta înseamnă să renunțăm la 
prietenii cu care respiram un aer vicios. Acum înțelegem că avem nevoie de o 
modificare în spectrul gândirii, în atitudine și nu este deloc puțin lucru. 

Pentru că Luna are de împlinit astăzi doar unghiuri pozitive, schema aceasta 
va căpăta sens, dilemele celorlalte zile ale acestei săptămâni vor avea acum o 
explicație credibilă și dacă în urma acestei analize rămâne un respect teribil față de 
oameni, față de valorile lor, dacă, după ce îi vedem cu tot cu secretele lor, îi iubim, 
cel puțin la fel de mult ca și până acum, înseamnă că suntem cu adevărat oameni 
puternici. 

O altă problemă a acestei zile va fi dată de risipă. Astăzi, Pluton din 
Capricorn va fi destul de drastic cu cheltuielile personale, cu calculele pe care ni le 
facem pentru următoarea perioadă, impunând reguli mai vechi într-un context 
nou. Ele doar par incompatibile, dar, prin mesajul pe care-l conțin, sunt perfect 
credibile. Cu alte cuvinte, atât cheltuiala pe care simțim nevoia să o facem acum 
pentru redobândirea stării de confort, pentru a ieși dintr-o depresie sau pur și 
simplu dintr-o altă necesitate, dar și motivul pentru care ar trebui să nu le facem pe 
toate acestea, sunt perfecte în sine. Atunci când încearcă să se explice una pe 
cealaltă apare contradicția. Pentru a scăpa de această grijă nouă oamenii își permit 
jocuri de rol. Vor crede astăzi că sunt foarte importanți pentru familie, deși au 
văzut până acum că nu este așa, că sunt foarte importanți pentru comunitate sau 
pentru colegii de serviciu, deși știu că se înșală sau își vor atribui misiuni foarte 
ambițioase, nivele spirituale foarte înalte, deși n-au făcut nimic să ajungă acolo. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi în Pace. În ultima zi 
a acestei săptămâni Pacea înseamnă plutire și nu este deloc puțin lucru ca, în 
această furtună a evenimentelor complicate, să reușim să plutim. 
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31 august - 6 septembrie 2015 este săptămâna acordurilor misterioase și a 
rezonanțelor de durată. Din capul locului, putem stabili că acest interval nu se 
remarcă la capitolul evenimente astrale și nici nu ne constrânge cu rezolvări 
imediate sau cu o presiune teribilă pe anumite demersuri care nu au fost finalizate 
anterior din necunoaștere sau poate din lene. Cu toate acestea, repere importante, 
plasate în această parte de an, sunt în continuare puternice și ele se vor concretiza 
în evenimente prin cele câteva aspecte majore pe care săptămâna le conține. Marți, 
1 septembrie Soarele se va afla într-o relație de opoziție cu Neptun, aducând teama 
de lucruri obscure, nesiguranță în împărtășirea sentimentelor sau o opoziție venită 
din grupul de apartenență față de un moment de sinceritate pe care un individ îl 
are atunci când vorbește despre sine, despre fricile sale, despre ambițiile sau 
realizările pe care încă le mai are. Apoi, tot în prima zi a lunii septembrie, Venus va 
împlinii conjuncția sa cu planeta Marte pentru că apoi în ultima zi a săptămânii ea 
să-și revină la mersul direct. Tot în ultima zi a săptămânii se va consuma o relație 
de trigon între Soare și Pluton prin care vom încerca să dăm sens acestor opoziții 
venite din comunitate sau vom încerca să reparăm greșelile pe care le-am săvârșit 
în săptămânile anterioare când opoziția dintre Soare și Neptun se afla în faza de 
creștere. 

Chiar și așa, lucrurile acestea care se consumă acum nu ne presează să luăm 
decizii rapide sau să ne desfășurăm de o manieră rapidă. De aici și acordurile 
misterioase ce vor fi răspândite în jur cu precădere de acele evenimente sociale care 
ne cer transformare, dar nu ne-o facilitează încă. Apoi, ceea ce reușim să 
consolidăm în această săptămână va fi de durată, rezultatul pe care-l vom face 
public, soluțiile la care ajungem prin muncă de echipă, prin schimb de experiență 
sau pur și simplu prin răbdarea cu care ascultăm cu un sfat, vor construi rezonanțe 
de durată și, prin acestea, să ne putem permite să sperăm în schimbări pozitive ce 
vor putea veni spre noi în cascadă, gradat, până la finalul acestui an. Din această 
cauză săptămâna acordurilor misterioase și a rezonanțelor de durată poate fi și 
săptămâna elucidărilor, fără a generaliza și a face nicio legătură cu mesajul sintetic 
aplicat anului 2015, anul secretelor dezvăluite. 

Pentru că există o mare temere, săptămâna aceasta ne va aduce frica de 
misterul celuilalt, grija ca nu cumva din neatenție, din greșeală ori din indecență 
să-l obligăm pe acesta să spună mai multe decât vrea, să se descopere, să se lase 
cucerit pentru că toate acestea arată comunității că suntem în stare să facem 
abuzurile pe care le-am criticat la alții. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că a ne 
mulțumi cu puțin înseamnă, nu o slăbiciune sau o umilință, ci o virtute. Cel care se 
mulțumește cu puțin dăruiește mult, poate mult mai mult decât crede la un 
moment dat că este în stare. Iată, referitor la sectorul în care am putea să ne 
desfășurăm, un motiv sau o sugestie pentru a împlini transformarea sau 
reformularea conținute în mesajul astrelor de acum. 
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Luni, 31 august 
Luni 31- 8-2015  0:47    Luna(Pis) Opp (Vir) Juno 

Luni 31- 8-2015  9:54    Luna(Pis) Tri (Sco) Saturn 

Luni 31- 8-2015 11:34    Luna(Pis) --> Aries 

Luni 31- 8-2015 12:40    Luna(Ari) Opp (Lib) Lilith 

Luni 31- 8-2015 14:54    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 

Luni 31- 8-2015 19:06    Luna(Ari) Opp (Lib) Mercury 
 

Ofensa este plătită scump. Polemici. Se cere recompensă pentru munca 
săvârșită. Echilibrul este fragil. Se face o declarație de război. Sentimentul de 
neapartenență se bazează pe impresii colectate din jur. Persistă senzația că 
suntem pedepsiți de destin. Se plătește pentru orice clipă de fericire. Dezvoltarea 
pare inaccesibilă. Călătorie în timp. Sunt văzute clar doar nepotrivirile. 

 
Așa după cum am constatat și din prezentarea generală aplicată acestei 

săptămâni, lucrurile încep să se așeze, să se ascundă, să lanseze mesaje interesante 
ori să se bazeze foarte mult pe o rezonanță de durată în așa fel încât chiar din prima 
zi să avem impresia că totul devine mult mai clar. În prima parte a zilei, Luna va fi 
pe ultimul sector al zodiei Pești, încercând să ne atragă atenția asupra faptului că în 
săptămâna anterioară relațiile au fost puțin cam dure. Poate recomandările sau 
direcțiile spre care ne orientăm pașii nu au implicat și duritate, însă preferăm să ne 
comportăm în felul acesta ca și cum la acestea trebuie să reacționăm, deși 
constatăm că nu prea este bine să punem în aceste reacții duritate sau inflexibilitate 
doar pentru că putem fi mai hotărâți decât altădată. Este posibil ca în a doua parte 
a zilei, când Luna se va afla deja în zodia Berbec, să ni se spună verde în față, să fim 
pedepsiți pentru reacțiile abuzive pe care le-am arătat ori pentru faptul că am fugit 
de rezolvare simplă a unei probleme. De aici survine și senzația că suntem în 
continuare pedepsiți de destin, nu ca în săptămâna anterioară, când nu am fost în 
stare să așezăm lucrurile pe un făgaș normal în modul cel mai simplu și rapid cu 
putință, ci altfel, prin vorbele celorlalți, prin părăsire, abandon sau ironii gratuite. 

Dacă în prima parte a zilei vom avea impresia că trebuie să facem sacrificii 
pentru ca armonia din jur să fie plăcută și celorlalți, nu doar propriei persoane, cele 
care o alimentează, în a doua parte a zilei vom avea impresia că trebuie să plătim 
pentru orice clipă de fericire. Asta se întâmplă pentru că pe ultimul segment al 
zodiei Pești, Luna se va afla în trigon cu Saturn, iar pe primul sector al zodiei 
Berbec se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului și în opoziție cu Luna neagră. 
Dacă luăm în calcul și faptul că Mercur se află pe primul segment al zodiei Balanță 
atunci această a treia opoziție pe care Luna o împlinește imediat ce ai intrat în 
Berbec va fi tradusă de individ ca o călătorie în timp și această călătorie îl îndeamnă 
să selecteze de acolo doar ceea ce îl enervează, nu-i convine sau persistă ca trăsături 
negative de caracter în viețile celorlalți. De aici înțelegem că prima zi a săptămânii 
mai mult ne aduce în preajma acordurilor misterioase decât să ne ofere 
posibilitatea de a rezona într-un mod frumos și de durată cu oameni profunzi și 
serioși. 

Prin urmare, debutul săptămânii înseamnă pentru noi un moment de 
respiro. S-ar putea ca unele persoane să considere că acest moment de respiro este 
o intervenție abuzivă asupra ideii de liniște pe care și-au format-o în lunile din 
urmă, adică să-și dorească liniștea, dar nu așa. Chiar dacă aceasta este lipsită de 
importanță, cu toate că nu este utilă, nu duce la niciun rezultat concret sau este 
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chiar obositoare, această idee de liniște devine pentru omul comun sau chiar 
personajul inferior un obiect de preț. Va face orice îi stă în putință pentru a se 
menține în această agitație, iar dacă asta înseamnă să declare război celorlalți va 
face și lucrul acesta, va intra în polemici, va cere o recompensă pentru munca 
depusă deși nu este momentul potrivit, nu asta a fost înțelegerea. 

Momentul acesta poate însemna și contactul cu o formă de răzbunare pe care 
o aducem în prezent de nevoie. Întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului înseamnă, de 
această dată, o informație greșită care duce la conflict sau avansarea conflictului pe 
baza unor informații eronate pe care acum nu le putem clarifica. Indiferent că 
lucrurile sunt inițiate acum sau în ultima zi a lunii august doar se continua pe o 
linie rea preferată anterior, schema aceasta de acțiune nu ne permite să ne 
verificăm, să clarificăm și nici să ne împăcăm cu adversarul. De altfel, fie că ne 
referim la prima jumătate a zilei, fie că ne referim la a doua jumătate a zilei, 
puterea, forța ne oferă sentimentul că sunt atât de puternice încât se poate ajunge 
foarte ușor la ofensă. Trebuie să nu uităm că ofensa acestei zile va fi plătită foarte 
scump în viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la binele 
celuilalt. Dacă putem să facem lucrul acesta înseamnă că ne smulgem atenția de pe 
ideea de dreptate abuzivă, subiectivă și o transferăm către frumusețea relațiilor ce 
pot deveni de durată dacă vor fi alimentate de rezonanțe sincere. 

 
Marți, 1 septembrie 

Marti  1- 9-2015  6:37     Sun (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Marti  1- 9-2015  8:11   Venus [Leo] Con (Leo) Mars 

Marti  1- 9-2015  8:35    Luna(Ari) Squ [Cap] Pluto 

Marti  1- 9-2015 11:27    Luna(Ari) Tri [Leo] Venus 

Marti  1- 9-2015 11:39    Luna(Ari) Tri (Leo) Mars 

Marti  1- 9-2015 19:39    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
 

Teamă de neîmpărtășire. Pretenții prea mari de la viață. Indiferență. 
Relațiile vechi sunt alterate. Intimitatea cerere împărtășire. Raporturi financiare 
stranii cu grupul de apartenență. Orice respingere duce la izolare. Teamă de 
îmbătrânire. Justiția este impusă. Viciu. Cineva își asumă prematur rolul de 
acuzator. Teamă de iubire. 

 
Debutul lunii septembrie se face într-un ton trist. Soarele își va atinge acum 

opoziția perfectă cu Neptun care, în plus, mai este și retrograd. Apoi, tot în 
dimineața zilei de 1 septembrie, Venus se va afla într-o conjuncție cu Marte pe 
zodia Leu, Venus fiind, de asemenea, în mers retrograd. Raportul celor două 
aspecte astrale, fiecare conținând câte o planetă retrogradă, arată că problemele 
mai vechi ne invadează și că nu vom reuși acum decât să lansăm pretenții prea mari 
față de viață sau să privim evenimentele pe care le parcurgem doar prin nota lor 
misterioasă. Opoziția Soarelui cu Neptun arată în primul rând dezamăgire față de 
un proiect care nu a ajuns la finalizare sau nu va ajunge niciodată. Aici intimitatea 
are un rol foarte important pentru că în această zonă vor fi plasate cele mai multe 
acuzații, cele mai multe nedreptăți sau cele mai multe abuzuri. Tot aici vom găsi și 
indiferență și, pentru că avem deja lecția învățată despre cât de greu este să trăiești 
fără să te înțelegi frumos cu omul de lângă tine, ieșim pe zona publică și constatăm 
că nu suntem singurii care suferim, ci că trăim într-un ocean plin cu oameni 
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nemulțumiți de propriile vieți. Cum să o mai scoți la capăt pe o conjuncție fierbinte 
între Venus și Marte în situația în care nu ne aducem aminte astăzi decât de ceea ce 
ne enervează sau ne nemulțumește? 

Viața este misterioasă și soluțiile care vin spre noi în această săptămână vor 
fi, de asemenea, încărcate de această notă confuză din care ar putea să iasă ceva 
bun. Atât din punct de vedere existențial, ca trăire sau ca interacțiune cu oamenii 
din jur, dar și din punctul de vedere al rațiunii astrale, lucrul acesta conține o 
ambivalență interesantă. Acolo unde există durere, acolo există și promisiunea 
eliberării de suferință. Acolo unde există plăcere poate exista și premisa săvârșirii 
unei fapte eronate, a unui abuz la adresa celui slab sau la adresa sentimentului ce 
nu s-a maturizat încă, în așa fel încât valorile să fie uniformizate. 

Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Berbec și își va 
definitiva calitatea de distribuitor de lumină între conjuncția cu Pluton, ce s-a 
consumat în săptămâna anterioară, și conjuncția cu Uranus, care se va împlinii în 
seara acestei zile. Deci astăzi va avea de împlinit un careu cu Pluton și o conjuncție 
cu Uranus, scoțând în evidență caracterul dur și implicațiile dureroase ale unor 
demersuri ce nu se pot finaliza după cum le gândim sau după cum am cerut, dar și 
două trigoane cu planetele Venus și Marte despre care tocmai am aflat că sunt în 
conjuncție. 

Se poate vorbi în prima zi a lunii septembrie și despre o schismă, despre o 
separare sau despre o respingere, dar nu la modul general, ci, punctual, a unui 
element numit, invocat, strigat s-au arătat cu degetul. Viciul pare să invadeze 
schema aceasta zdruncinată de nedreptate. Cel care acuză se va transforma în 
torționar, în persoană care abuzează, deși mesajul său acuză fapte de aceeași 
factură. În realitate, toată această construcție astrală, toată această agitație pe care 
o traversăm acum va fi marcată de teama de iubire. Omul care iubește nu va trăi 
nimic din toate aceste confuzii, ci le va vedea la ceilalți și își va propune să-i ajute 
pe oameni. El va reuși să le arate celorlalți cât de vindecătoare poate fi căldura 
inimii pentru că aceasta este soluția miraculoasă care ne vindecă de toate bolile în 
prima zi a lunii septembrie. 

Prin urmare, prima zi a lunii septembrie ne vorbește despre o nedreptate 
pe care vrem acum să o rezolvăm deși, după cum am văzut în prima zi a acestei 
săptămâni, nu prea ar fi momentul să ne ocupăm de fapte de genul acesta. Astăzi ne 
facem autocritica, tragem linie, adunăm sau scădem, inventariem relațiile vechi și 
aproape că vom fi mult mai atenți la relațiile cu trecutul propriu sau cu trecutul 
celorlalți decât în ziua anterioară, când Luna a trecut prin Coada Dragonului și ar fi 
trebuit să procedăm așa. Asta se întâmplă pentru că fugim de durere, de 
răspundere sau de o justiție pe care nu o acceptăm sau nu o înțelegem. 

Pentru că cele două aspecte importante ale acestei zile conțin fiecare câte o 
planetă retrogradă, evenimentele trecutului apropiat sau cele care s-au consumat la 
începutul acestui an, poate chiar în luna februarie, ne îndeamnă să respingem 
punctual sau să arătăm cu degetul spre ceea ce nu vrem să vedem, nu vrem să mai 
întâlnim sau nu mai vrem să mâncăm. Ideea aceasta de respingere va duce la 
izolare și ea este, de asemenea, inclusă în această orientare a zilei de 1 septembrie 
marcată de teama de iubire. Cu cât sentimentele vor fi mai înflăcărate, cu atât mai 
confuză va fi mintea și cu atât mai interesante vor fi reacțiile, îndemnându-i pe 
oameni să treacă de la elementul particular la cel social, crezând că au ocazia acum 
să rezolve totul, dar, în realitate, vor strica totul. Instabilitatea de acum va fi 
accentuată și de poziția Lunii în zodia Berbec ce nu poate să le ofere oamenilor nici 
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răbdare și nici un plus de judecată. Viteza de reacție le va crea impresia că sunt 
eficienți, că sunt puternici, dar, de fapt, le accentuează devitalizarea și la amintește 
că, de la un punct încolo, orice persoană se teme de bătrânețe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să învățăm 
să respirăm. A respira liniște înseamnă a ne hrăni cu liniște și a pune în fiecare 
particulă de oxigen pe care o trimitem peste tot în corp acea liniște pe care corpul o 
recunoaște cel mai bine. A respira un aer viciat (inclusiv de gânduri rele sau de 
sentimente agresive) chiar dacă în jur nu există zgomot, înseamnă a-i oferi corpului 
o hrană pe care nu o înțelege. La fel se va întâmpla și cu liniștea veritabilă a 
sufletului, în comparație cu liniștea superficială a minții, cea care doar nu vorbește, 
în rest este la fel de agitată ca atunci când este foarte activă. 

 
Miercuri, 2 septembrie 

Miercuri  2- 9-2015 12:05    Luna(Ari) --> Taurus 

Miercuri  2- 9-2015 20:03    Luna(Tau) Tri (Vir) Jupiter 
 

Sentimentele stabile sunt invadate. Se dorește mai mult. Se cere mai mult. 
Invitație la măsură. Sunt analizate la rece probleme de conștiință. Sunt abordate 
procedee care vizează accesul la realitatea de dincolo de iluzie. Adevărul doare. 

 
Începând cu a doua zi a lunii septembrie vine spre noi un aer proaspăt. Luna 

va intra în semnul exaltării sale (Taur) și sentimentele stabile ne vor fi mult mai 
accesibile. În momentul de față Luna se află, nu doar într-o poziție foarte buna, dar 
și într-un unghi foarte frumos cu Jupiter din Fecioară. Lucrurile acestea care țin de 
valorile materiale, de planul concret, de administrarea bunurilor sau chiar de 
finanțe sunt abordate cu mai mult succes. Se cere însă mult, poate mult prea mult 
cu scopul de a compensa ceea ce nu am reușit să rezolvăm în ultima perioadă. 
Achizițiile de acum vor fi însă stabile pentru că ele se bazează pe relații dintre 
oameni sau pe conexiuni făcute între procedee ori evenimente. Avem acum puterea 
să analizăm la rece problemele de conștiință, respingerile pe care nu le-am privit cu 
ochi buni în ultima perioadă și, pentru că Luna trece acum într-un semn de 
pământ, abia în momentul de față putem să vorbim de faptul că Pluton din 
Capricorn mediază cu succes opoziția pe care Soarele o realizează în această 
perioadă cu Neptun. Abia acum sentimentele stabile ne permit să vedem realitatea 
de dincolo de iluzie. 

Este posibil ca adevărul pe care-l vedem dincolo de iluzie să ne doară, să ne 
enerveze sau să ne spună că dacă vrem un câștig mai mare va trebui să muncim mai 
mult, să răbdăm mai mult, să suportăm o altă serie de abuzuri și să nu mai strigăm 
în gura mare pe stradă că am fost nedreptățiți. Se poate vorbi aici și despre o 
invadare a intimității cu concluzii care nu ne lămuresc referitor la intențiile unor 
colaboratori. Ele par bune, dar dacă simulăm etapele următoare pe care trebuie să 
le parcurgem împreună cu aceștia parcă ne pierdem încrederea în genul acesta de 
colaborare. Asta înseamnă că mult mai câștigați vor fi cei care au măsură, care nu 
se pierd cu firea și nu renunță la bunul simț indiferent de situație. Chiar și aceste 
persoane vor fi zdruncinate în 2 septembrie pentru că nu vor accepta tot ceea ce 
văd. De asemenea, nota aceasta dură va fi mult mai vizibilă în prima jumătate a 
zilei de 2 septembrie, când Luna se află în continuare în Berbec, dar în Perioada 
fără direcție, adică nu ne ajută să luăm decizii în mare viteză și nici să ne adaptăm 
unui eveniment ce se consumă rapid. De aici și sentimentul că participăm la 
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evenimente care nu ne sunt specifice și cel mai bine este să ne retragem. Vom vedea 
în a doua parte a zilei că această idee de retragere nu este altceva decât o invitație la 
a lua o pauză, nu la a dezerta. 

Prin urmare, 2 septembrie ne încurajează să avem încredere în simțuri, în 
observații, în amintirile care ne invadează sau în informațiile pe care le accesăm 
acum cu o mare ușurință. Totuși, 2 septembrie este o zi dominată de acțiuni 
practice când ar trebui să fim atenți la ceea ce spunem, la ceea ce facem și la cum 
anume analizăm situațiile prezente. Dacă strigăm în gura mare că suntem 
nedreptățiți vom vedea că în 2 septembrie aceasta este cea mai proastă alegere. A 
cere mai mult de la viață presupune a face mai mult sau a îndura mai mult. Altfel, 
este furt. 

Dar trecerea Lunii în zodia Taur mai are și o altă implicație care declanșează 
o înțelegere la nivel global. Abia acum ne dăm seama că Pluton din Capricorn 
mediază opoziția Soarelui cu Neptun, abia acum, printr-o deschidere sau printr-un 
eveniment neprevăzut, printr-un accept pe care o grupare și-l dă în mod misterios, 
demersuri desfășurate pe ascuns ies la lumină și totul devine foarte vizibil. Din 
această cauză este posibil ca evenimentele sociale dominate de acest factor personal 
care le declanșează ieșirea la lumină să însemne de fapt inițierea unei etape de 
declin. Deocamdată nu știm dacă acest declin reprezintă și sfârșitul tragic al unor 
demersuri abuzive, știm însă că pe zona publică, prin ceea ce se declanșează în ziua 
de 2 septembrie, ne întâlnim cu o luptă. Tocmai de aceea invitația la măsură este 
una cât se poate de serioasă și numai prin intermediul acestea putem evita 
complicații care nu duc la niciun rezultat, ci doar stabilizează un conflict intern. Nu 
avem nevoie să stabilizăm un conflict intern, ci avem nevoie de soluții pentru ca 
acestea să se rezolve și să nu mai apară niciodată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne îndrepta astăzi atenția 
pe probleme de conștiință. Problemele de conștiință nu pot fi judecate astăzi 
obiectiv însă ele au voie să activeze dincolo de cuvinte, prin impulsuri sau printr-o 
inspirație aparte ce pot schimba sensul evenimentelor de pe tragic pe sublim. 

 
Joi, 3 septembrie 

Joi  3- 9-2015  1:54    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 

Joi  3- 9-2015  5:09     Sun (Vir) Tri (Tau) Moon 

Joi  3- 9-2015  9:54    Luna(Tau) Tri [Cap] Pluto 

Joi  3- 9-2015 12:24    Luna(Tau) Squ [Leo] Venus 

Joi  3- 9-2015 15:28    Luna(Tau) Squ (Leo) Mars 

Joi  3- 9-2015 20:54    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
 

Se caută un punct de unde să se pornească un război. Nevoie de imperiu. 
Cuceririle servesc drept slugi ale intereselor rigide. Mare nevoie de mișcare. Sunt 
privite prea mult lucrurile mari. Adevărul stă în lucruri mici. Tensiunile intime 
spun multe despre profunzimea gândirii. Se caută o prosperitate nouă prin 
metodele vechi. 

 
Prin unghiurile pe care le vom parcurge în această zi obținem explicații la 

probleme pe care le-am crezut în prima zi de tranzit a Lunii prin zodia Taur ca fiind 
fără rezolvare. Acum Soarele și Luna se află într-o relație foarte bună și împreună 
cu Pluton avem pe cer o piramidă de pământ. Nu putem separa însă această 
piramidă de pământ de relația pe care Neptun retrograd din zodia Pești o are cu 
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această configurație. Practic, ziua de 3 septembrie va fi dominată de o altă 
configurație numită zmeul prin care toate aceste condiționări, ce sunt legate de 
conștiință, respect față de moralitate, simplitate, sănătate sau puritate se exprimă 
acum prin acțiuni pe care le declanșează împotriva a tot ceea ce înseamnă război. 

Cu toate acestea, pentru că Luna nu va mai face casă bună cu planetele Venus 
și Marte, ce se află încă în conjuncție pe zodia Leu, arată că toată această nevoie de 
echilibru nu înseamnă altceva decât un prilej de a căuta un punct de unde să se 
pornească din nou un război. Lucrurile acestea sunt însă misterioase și din această 
cauză în săptămâna în curs nu vom avea parte de războaie așa cum le gândim, 
revolta nu se va transforma într-un conflict de proporții, ci ne va atrage atenția că 
acestea sunt elementele pe care trebuie să le verificăm din propria structură pentru 
a nu ajunge la război, pentru a nu hrăni acest impuls antisocial. În egală măsură, 
ideea în sine de confruntare înseamnă și o formă de lăcomie. Avem nevoie de 
confruntări pentru că vrem mai mult, pentru că ne dorim ceea ce are celălalt și 
credem că prin însușirea acelui lucru sau obiect ne extindem imperiul. 

Totuși, evenimentele sociale nu sunt cele de care ne preocupăm noi acum în 
această analiză, ci dezvoltarea personală, ascensiunea conștiinței de sine, adică 
evoluție. De aici înțelegem că 3 septembrie este o zi de cunoaștere a forțelor 
negative, a impulsurilor pe care le-am avut și altădată și pe care trebuie să le 
neutralizăm acum, să le eliminăm din propria structură. Nu avem de ce să ne 
transformăm în slugi ai suferințelor, în sclavi ai impulsurilor agresive doar pentru 
că suntem convinși în momentul de față că iubirea nu ne este împărtășită. Doar 
acest mic dezechilibru este suficient pentru ca lucrurile negative dintre oameni ce 
nu au fost rezolvate pe demersurile anterioare să se inflameze. Cine nu reușește să-
și controleze acum acest impuls va avea în săptămânile următoare mari semne de 
întrebare față de experiența sa de viață, dar și față de profunzimea gândirii. Nu va 
avea de ce să se considere un om bun dacă acum nu a dat dovadă de acest lucru. 

Prin urmare, 3 septembrie este o zi de cunoaștere a lucrurilor rele pe care 
nu trebuie să ni le însușim, ci doar să le constatăm, să le vindecăm sau să le 
anulăm. Momentul acesta poate aduce o descătușare puternică în special în cazul 
persoanelor care până acum au crezut că au spus adevărul și au căutat prin ceea ce 
făceau să-l impună celorlalți. Adevărul de-acum se susține pe lucruri mici, pe 
sectorul intim, pe ceea ce nu împărtășim celorlalți, adică pe misterul pe care orice 
persoană trebuie să-l mențină. Este adevărat, metodele de acum par vechi, 
tensiunile sunt foarte cunoscute însă nu avem de ce, prin argumentele de acum, să 
stabilizăm această tensiune. Dacă ne mulțumim doar cu misterul și dacă avem 
încredere că faptele bune, chiar dacă nu sunt spectaculoase, chiar dacă sunt pe 
aceeași linie a faptelor bune din săptămânile anterioare, deci construite în așa fel 
încât să nu ne mulțumească, avem motive de bucurie și de liniște pentru că a 
proteja un lucru când îndemnul spre război este mare arată profunzime și tărie de 
caracter. 

De altfel, cine va reuși să se desprindă de această tensiune, cine își va 
îndrepta atenția către mulțumire sau către oameni frumoși care rămân așa 
indiferent de influxurile astrale, vor reuși să-și rezolve o mare parte din tensiuni 
doar meditând asupra lor. Este foarte simplu să le rezolvăm pe acestea în 
momentul de față dacă primul impuls nu ne duce spre a căuta vinovați. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi astăzi că suntem 
separați de ceea ce am iubit până acum. Dacă nu ne mai simțim iubiți de persoanele 
respective, dacă avem tendința de a înțelege greșit faptele lor, se întâmplă pentru că 
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relația în sine are nevoie de o buclă, de o deviație de la traseu așa cum l-am gândit. 
Încrederea în bine îl va face pe acesta să revină pe vechiul traseu. 

 
Vineri, 4 septembrie 

Vineri  4- 9-2015  5:57    Luna(Tau) Tri (Vir) Juno 

Vineri  4- 9-2015 13:25    Luna(Tau) Opp (Sco) Saturn 

Vineri  4- 9-2015 14:52    Luna(Tau) --> Gemini 

Vineri  4- 9-2015 16:52    Luna(Gem) Tri (Lib) Lilith 

Vineri  4- 9-2015 18:07    Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Rigiditatea pare o soluție bună. Ne amintim de prieteni mai vechi. Sunt 
acceptate mult mai ușor problemele. Medităm asupra calității vieții. Ne tentează 
un compromis. Închiderea viziunii este considerată cauza problemelor. Deviația 
este înșelătoare. Instabilitate. Prea multe cuvinte despre lucruri simple. 

 
Soluțiile acestei zile trebuie evitate. O parte dintre ele se vor construi ca 

argumente împotriva unor persoane, poate chiar mai în vârstă sau cu mai multă 
experiență care trebuie combătute sau pe care nu mai vrem să le luăm în seamă. 
Avem impresia că destinul propriu, ceea ce am câștigat până în momentul de față 
ne ajută să confruntăm aceste persoane care ne țin pe loc sau care ne întârzie și, 
prin înlăturarea lor, de pe acest traseu să reușim să ne eliberăm de o mare greutate. 
În realitate, nu interlocutorul este vinovat, nu celălalt trebui acuzat de lucrul acesta, 
ci doar propria persoană. Frica este în interior și minciuna nu face altceva decât să 
o ascundă. Cu cât un om minte mai mult, cu cât are viața mai încărcată de secrete 
cu atât suferința sa este mai mare. Ziua de 4 septembrie scoate în evidență aceste 
mistere care dor și le arată oamenilor că în aceste nefericiri se găsește o picătură de 
mulțumire din explorarea căreia se poate ajunge la o rezonanță de durată. 

Toate acestea se bazează însă pe o viziune de ansamblu, pe anumite 
experiențe de viață sau pe rememorarea unor întâmplări când am demascat o 
minciuna mare, au evitat o înșelătorie sau ne-a arătat care sunt oamenii stabili și 
credincioși. Semnul că nu ne aflăm pe traseul acesta, că din trecut nu aduce dovezi 
solide, ci propria viziune a ceea ce am trăit va fi dată de ușurința cu care vom simți 
nevoia să vorbim mult. Cel care vorbește mult ascunde, cel care reia aceleași 
subiecte, cel care vorbește ca în emisiunile de știri, arată că 4 septembrie nu are 
pentru el o soluție foarte bună. Chiar dacă vor medita la calitatea vieții, chiar dacă 
vor încerca să-și însușească din experiențele celorlalți consultând biografiile celebre 
nu vor reuși decât să-și aducă aminte că au fost înșelați de prieteni. Invitația 
aceasta nu apare pentru a vedea mai mult păcăleala de care am avut parte, ci de a 
nu uita că au existat în viață momente când am avut încredere, când am cunoscut 
acest sentiment minunat. Aceasta este comoara cea de preț, nu faptul că limitele 
unei persoane sau ale unei relații au dus la un final nefericit. 

Faptul că, pe ultimul sector al zodiei Taur, Luna va avea de împlinit un trigon 
cu Junon și o opoziție cu Saturn arată că fiecare individ are un set de episoade pe 
care-l poate invoca acum ca experiență de viață. Cine dorește mai mult este 
avertizat că, în a doua parte a zilei, va simți nevoia să viseze într-un mod 
bolnăvicios, adică să apeleze la acea componentă a visului care îi închide viziunea 
de ansamblu sau inspirația. Își va imagina tot felul de lucruri pentru că va dori să le 
trăiască, își va comanda prin vis să simtă într-un anumit fel și asta va însemna că se 
întâlnesc cu o formă de tentație care îi va devia de la ceea ce este bine de făcut 
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acum. Deviația de acum este și ea înșelătoare pentru că va părea ca o stare bună, 
frumoasă, una de relaxare sau care alimentează încrederea în sine. Uneori 
încrederea în sine susține egoismul și un căutător al adevărului se va simți tulburat 
de situația aceasta. Va ieși din această încurcătură amintindu-și că, pe lângă 
încredere în sine, omul trebui să aibă încredere și în tot, în ansamblul situației 
pentru a se simți parte din întreg. 

Prin urmare, 4 septembrie este o zi de cronică. Avem puterea acum să 
facem o investigare interesantă, să călătorim în acele zone, nu neapărat din trecut, 
care permit să le spunem simțurilor cum anume să ne bucure. Cine uită că totuși 
simțul este din această lume, din această zonă a creației încărcată de suferință sau 
de limitare, de întuneric sau de durere, se va lăsa astăzi în voia unei lăcomii 
ciudate. 

A vorbi mult astăzi înseamnă a ne rătăci în cuvinte, în sensurile pe care ar 
trebui să le trăim cu sufletul. Cel care lucrează cu energia, cel care se află implicat 
într-un proces de cercetare spirituală va știi ce înseamnă să trăiască dincolo de 
cuvinte, să nu mai vorbească atât de mult despre lucruri pe care trebuie să le lase în 
urmă, și să abordeze această problemă la modul concret, adică să le lase în urmă 
fără să spună nimic. În felul acesta, nu va mai simți nevoia să spună atât de multe 
cuvinte despre lucruri simple, ci le va îmbrățișa pe acestea cu ceea ce de regulă nu 
are nevoie de exprimare verbală, cu acele structuri ale mentalului, ale sufletului sau 
chiar ale spiritului la care se ajunge prin viziune. Lăcomia va bloca astăzi viziunea și 
îi va face pe cei cărora nu le ajunge nimic să creadă că dacă percep mai mult cu 
simțurile este tot ceea ce pot obține. Cunoașterea înseamnă mult mai mult decât 
ceea ce ne spun simțurile, dar la cunoaștere se ajunge prin experimentare și 
niciodată nu știm dinainte în ce ape vom fi atrași de acești curenți ai cunoașterii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi că binele poate veni de 
la oricine, până și de la cea mai neînsemnată ființă. Binele poate veni pe calea 
aerului, prin informație, cuvânt sau prin cântecul unei păsări. El poate veni de la un 
om pe care nu-l cunoaștem sau de la o persoană pe care ne pregătim astăzi să o 
criticăm cel mai dur. Ce-ar fi să lăsăm această cunoaștere să ne învețe ceea ce și-a 
propus să ne învețe și apoi vom vedea dacă vom mai avea motivația necesară să ne 
ducem mai departe planurile de răzbunare, de critică sau de sancțiune. 

 
Sâmbătă, 5 septembrie 

Sambata  5- 9-2015  0:04 Luna(Gem) Squ (Vir) Jupiter 

Sambata  5- 9-2015  5:25  Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 

Sambata  5- 9-2015  7:14 Luna(Gem) Tri (Lib) Mercury 

Sambata  5- 9-2015 12:59     Sun (Vir) Squ (Gem) Luna(Half Moon) 

Sambata  5- 9-2015 16:19 Luna(Gem) Sex [Leo] Venus 

Sambata  5- 9-2015 22:27    Luna(Gem) Sex (Leo) Mars 
 

Se vorbește despre justiție. Este amintit caracterul radical al unor decizii. 
Neastâmpăr. Indiferență față de profunzimea spiritului. Măsuri care contravin 
intereselor personale. Adâncire într-o greșeală. Nevoie de consolare. Intimitatea 
este un balsam. Aventurile incită și, în același timp, sperie. Este sedimentat un 
rezultat. Conflictele cer jurizare. 

 
Momentul acesta aduce individul în postura de a-și declara război propriului 

său destin sau propriilor demersuri pe care nu le-a putut finaliza până acum, 
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considerând că nu mai merită atenție. Pentru că acest conflict este susținut în mod 
special de relația proastă a Lunii cu Neptun (cuadratură), dar și de careul dintre 
Lună și Jupiter, ce se împlinește la miezul nopții, ne trezim încă de dimineață cu 
poezia învățată și vom face tot ce ne stă în putere să nu ne abatem de la această 
convingere. Unii vor considera că dacă se întorc spre intimitate atunci au rezolvat 
tot ceea ce îi stresa și care venea ca o invitație la a presta activități publice. Dacă fac 
așa arată că fug de răspundere și că despre evenimentele sociale au doar 
prejudecăți. Decizia de a nu participa la un eveniment social, de a anula o întâlnire 
sau de a schimba traseul arată că nu suntem inspirați în momentul în care ne 
declarăm împotriva curentului și credem că suntem în stare să decidem cel mai 
bine pentru momentul de față. În realitate, schema aceasta arată că dorințele sunt 
supradimensionate, că vrem să punem ordine într-un sector pe care nu-l controlăm 
foarte bine sau că vrem să ne ascundem o tensiune. Este posibil ca dorința aceasta 
de a ascunde o tensiune să fie îndeplinită și să trăim mult timp cu aceste angoase, 
nu doar până la finalul anului, așa cum ne sugerează ecuația astrală a acestei 
săptămâni. Dacă avem suficient de mult tact încât să ne îndreptăm atenția către 
cămin, să nu ne interiorizăm exemple de duritate sau de intransigență atunci ne 
vom simți mult mai aproape de anumite sisteme de credință, de culturile străine și 
vom putea să privim mișcarea valorilor sau poate chiar călătoriile cu mai mult 
curaj. Ceea ce vom face astăzi nu va genera niciun conflict, iar aventurile nu ne vor 
mai speria. 

Ziua de sâmbătă devine importantă și printr-o altă componentă ce se 
încadrează perfect în ecuația astrală a momentului. Suntem interesați să ne 
apropiem de suferințele celorlalți, să le observăm, să le analizăm și, în cazul în care 
o persoană găsește soluția la problemele pe care le are, să interiorizeze această 
manieră de a-și rezolva problemele împreună cu situația conflictuală în sine. Apoi, 
tot în această zonă se încadrează interesul pe care-l au oamenii acum față de 
mediator. Mediatorul poate acum să înțeleagă mult mai bine schema astrală și să 
indice precis momentul în care iubirea se stinge și, prin stingerea ei, să stabilească 
și momentul în care relațiile dintre oameni ajung în criză. Unghiurile interesante 
care se realizează acum între Mercur, Pluton, Neptun, Luna și conjuncția dintre 
Venus și Marte de pe zodia Leu arată tensiunile care ucid iubirea. Asta se întâmplă 
pentru că există o tentație pe zona socială, dată de unghiurile pozitive dintre 
Neptun și Pluton, care se referă la necesitatea transformării sau formulări unor 
idealuri, însă, de partea cealaltă a zodiacului, un triunghi minor format de ceilalți 
protagoniști la această configurație susține ideea că iubirea trebuie conservată, 
mesajul trebuie menținut în forma în care a fost formulat până acum. Fuziunea 
celor două structuri se realizează prin două careuri, unul între Lună și Neptun, iar 
celălalt între Mercur și Pluton. Atât emoția, cât și rațiunea, atât fapta pe care 
emoția o determină, dar și raționamentul prin care gândul amplifică acest conflict 
dintre necesitatea de a menține iubirea în forma în care este ea și realitatea socială 
care cere reconfigurare, reformulare sau transformare bruscă, arată că 5 
septembrie este o zi de frământare, de lucru, de căutare, de contracție pentru 
înțelegere și cunoaștere. 

Prin urmare, ziua de sâmbătă ne vorbește despre transformare. S-ar putea 
ca mesajul ei să nu ne convină și să considerăm că ajungem din nou în punctul în 
care să trebuiască să ne facem singuri dreptate. De această dată Soarele și Luna 
împlinesc o altă fază, Ultimul Pătrar, arătând că energia și conștiința, acele 
elemente care-l ajută pe individ să treacă ușor de la viața intima la cea socială, de la 
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motivații personale la motivații sociale, susțin în prezent o tensiune. Dar din relația 
aceasta dintre Soare și Lună nu putem stabili dacă această tensiune este de 
perspectivă ori dacă are un rost. Putem, cel mult, să-i găsim locul într-o 
configurație numită aripi de pasăre împreună cu Mercur și Pluton însă doar pentru 
a explica în ce mod tristețea personală seamănă cu tristețile celorlalți. 

Momentul acesta de tensiune arată că atunci când ne raportăm la necesitățile 
sociale s-ar putea să ne lovim de o problemă pe care să nu o putem rezolva acum 
sau poate niciodată. Dacă avem suficient de multe experiențe care ne-au convins că 
nu avem de ce să ne transformăm, impulsul acesta de transformare venit de pe 
zona publică, adică îndemnul la a reformula o idee este perceput ca un factor de 
stres. De aici poate apărea un balans între valorile personale și cele sociale și tot de 
aici pot apărea conflicte în grupurile care păreau foarte bine consolidate. În mod 
sigur, după această zi ajungem la o concluzie, știm mai multe despre grupul cu care 
interacționăm, despre o anumită categorie socială și ne vom simți bine dacă punem 
eticheta în modul acesta. Nu acesta este însă scopul pentru care conjuncturile 
astrale ale zilei de 5 septembrie se construiesc în modul acesta. Consolarea nu 
trebuie să vină printr-o victorie sprijinită pe etichetare sau jignire. Cel care este 
puternic devine așa prin faptul că împarte puterea sa cu cei care sunt la nevoie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face astăzi o faptă bună fără 
să ne intereseze de consecințele ei, de imaginea pe care am putea să ne-o construim 
prin această faptă sau fără măcar să cunoaștem beneficiarul. Dacă nu putem face 
lucrul acesta atunci, într-un anonimat total, să trimitem gânduri de bunătate, de 
iubire, de respect față de oamenii pe care îi vedem de la fereastră sau pe lângă care 
trecem într-o scurtă plimbare. 

 
Duminică, 6 septembrie 

Duminica  6- 9-2015  1:28  Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 

Duminica  6- 9-2015  2:05 Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

Duminica  6- 9-2015  2:10     Sun (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Duminica  6- 9-2015 11:31   Venus <Leo> S/D 

Duminica  6- 9-2015 12:54    Luna(Gem) Squ (Vir) Juno 

Duminica  6- 9-2015 20:41    Luna(Gem) --> Cancer 

Duminica  6- 9-2015 23:15    Luna(Can) Squ (Lib) Lilith 

Duminica  6- 9-2015 23:55    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 
 

Apelul la simplificare sporește încrederea în sine. Se muncește mai mult. 
Este acceptat mai ușor un compromis. Sentimentul revine pe calea cea bună. Este 
identificată o eroare de diagnostic. Recomandările dor. Sfaturile explorează doar 
greșeli. Orice modificare zdruncină un edificiu ridicat în ultima perioadă. 
Aprofundarea vieții se soldează cu mari beneficii. Comorile se ascund în 
adâncimi. Este preferată armonia în gestionarea unor resurse. Devine evident 
sentimentul că nimic nu este întâmplător. 

 
Astăzi Venus își va reveni la mersul direct după o perioadă lungă de 

retrogradare, cea care a început în 25 iulie. Prin această retrogradare Venus a 
revenit în 31 iulie în zodia Leu, acolo unde se află și în momentul de față. Schema 
zilei de 6 septembrie mai conține însă și împlinirea unui trigon între Soare și 
Pluton cel care ne ajută să simplificăm lucrurile pentru a deveni mai puternici sau 
pentru a vedea cât de necesară este reformularea unui ideal, cel despre care am 
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văzut în ziua anterioară că este pus pe relația bună dintre Pluton și Neptun. Pe 
fundal, Luna va trece acum pe ultimul sector al zodiei Gemeni și nu va avea o 
relație bună cu ceea ce se petrece pe zodia Pești. Apoi, trecând în zodia Rac, spre 
seară, se va afla într-o dispunere proastă față de Luna neagră și Axa Dragonului. 

Finalul săptămânii ne tulbură astfel atât cu redresarea ce apare în zona 
sentimentelor, prin revenirea lui Venus la mersul direct, dar și prin presiunea pe 
care comunitatea o pune în continuare pe alegerile individului pentru că până și 
această reformulare, până și această transformare trebuie făcută în așa fel încât 
comunitatea să aibă de câștigat. Din această cauză ultima zi a acestei săptămâni îi 
lasă individului impresia că trebuie să muncească mai mult și că dacă începând de 
astăzi obține un privilegiu, o poziție importantă sau este mai bine văzut de 
comunitate se întâmplă pentru că grupul de apartenență, comunitatea în sine are 
nevoie de așa ceva, nu de dragul individului. Schema aceasta are însă și beneficii 
pentru individ deoarece redresarea afectivă nu este un lucru ce poate fi trecut ușor 
cu vederea. Oamenii nu vor mai fi atât de egoiști, nici măcar atât de porniți pe 
egoismul celorlalți, ci vor fi fascinați de ceea ce simt și le va fi de ajuns. De aici 
înțelegem că încrederea în sine va fi sporită, că sfaturile sunt ascultate fără 
prejudecată sau fără resentimente, ceea ce va produce un efect pozitiv asupra vieții 
individuale. 

Din nefericire, schema aceasta care trebuie să avantajeze doar comunitatea 
nu-l ajută pe individ să descopere o comoară. Deci cu toate că are toate 
prerogativele pentru a face acest lucru comoara rămâne în continuare un mister. 

Pe acest fond, relația dintre Soare și Pluton consolidează rezonanțele 
individului și de aici înțelegem că dacă nu am fost serioși de la începutul 
săptămânii și până acum, dacă gândurile ne-au fost răvășite și am profitat de 
încrederea unui partener de dialog lucrurile se vor stabiliza pe această linie. 
Neseriozitatea pe care am dovedit-o până acum din moft se va transforma într-o 
etichetă personală cu care va trebui să defilăm în săptămânile următoare. 

Prin urmare, ultima ziua a acestei săptămâni vine cu mesajul clar al 
redresării. Pentru că ajungem aici cu dorința de mai mult, lăcomia pe care nu am 
reușit să o controlăm așa cum trebuie ne va invada și este posibil ca această 
redresare să nu ne fie suficientă, adică să ne dorim mai mult și să nu mai fim în 
stare să ne bucurăm de lucrurile esențiale care au revenit la normal așa cum ne-am 
dorit din 25 iulie încoace, de când Venus s-a aflat în deplasare retrogradă. Totul ia 
înfățișarea unui zdruncin, a unor explorări ce pot deveni greșite dacă sunt făcute 
fără judecată. 

Și astăzi, despre succes, mai mult se va vorbi decât se va face. Și astăzi, 
modificările vor bulversa bunul simț și seriozitatea. Este adevărat, apelul la 
simplitate va spori acum încrederea în sine însă există și riscul ca simplitatea 
liderului să fie impusă grupului de apartenență ca un etalon și de aici să apară 
conflicte care sa aibă statut de tensiuni sociale, dar care, în realitate, să pornească 
de la o dizarmonie ce își are rădăcina în viața privată. Constatând acest lucru unii 
vor considera că această tensiune individuală care devine tensiune socială 
reprezintă o dovadă foarte clară că liderul nu-și merită poziția. Revenirea lui Venus 
la mersul direct pe o zodie a liderului, foarte aproape de Marte, în situația în care 
Uranus din Berbec, semnul pionieratului, trimite un trigon către ceea ce se 
întâmplă pe zodia Leu înțelegem că valorile se pot răsturna, cel puternic din 
ultimele două luni poate deveni acum foarte slab și, în plus, să se și teamă de lucrul 
acesta. Tensiunile de acum primesc însă mesaje clare din partea relației proaste ce 
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se construiește între Lună și Axa Dragonului. În general, în perioada aceasta 
destinul este confuz și avem tendința de a ne îndoi că suntem pe calea cea bună sau 
credem că rezolvăm tot ceea ce nu am putut să facem în ultimii ani alegând 
varianta cea mai simplă. De aceea confuzia de acum cea care se va răsfrânge asupra 
celui slab va avea conotații existențiale. Nu se știe dacă va dura, însă efectul negativ 
a ceea ce se întâmplă acum este unul foarte clar. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne îngloda gândurile în 
secrete ciudate. Secretul trebuie acum să deschidă inima, nu să o împietrească. 
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7 - 13 septembrie 2015 este săptămâna în care o speranță zboară pentru că nu 
a fost respectată, iar chipul se întoarce către pagubă. Unora s-ar putea să li se pare 
puțin cam abstractă această definiție a săptămânii însă vor vedea, cu fiecare zi, că 
ea va lucra mult pe încredere, pe așteptările pe care le avem de la ceilalți, atât în 
ceea ce privește sinceritatea lor, cât și în respectarea unor promisiuni pe care le-au 
făcut în ultimele trei săptămâni. Acest interval este ultima etapă din acest ciclu 
lunar pentru că în ultima zi, duminică, 13 septembrie, se va împlini Luna nouă și 
vom intra într-un alt ciclu.  

Există însă un eveniment astral cu adevărat remarcabil, unic pentru anul 
2015, ce este repartizat acestei săptămâni. Miercuri, 9 septembrie, se va împlini în 
sfârșit conjuncția Lunii negre cu Capul Dragonului, semn că aceasta va fi ziua în 
care patima se va situa la cotele cele mai înalte. Toată săptămâna vom fi atrași în 
această sferă a investigării propriilor defecte cu scopul de a înțelege de ce le facem 
și de ce anumite persoane, de o anumită factură, sunt tot timpul prezente în acest 
carusel. Multe din evenimentele astrale ale acestei săptămâni, nu doar cele care se 
vor consuma în ziua de 9 septembrie, vor fi dominate de sentimentul de abandon, 
că nimic din ceea ce am făcut până acum nu a fost corect sau nu a răspuns unei 
nevoi sociale și că nu ne-a invitat nimeni, ci am fost mai mult forțați sau umiliți să 
ne întoarcem către interior. 

Cel care lucrează cu energia sau care se află într-un proces de cercetare 
spirituală nu se va simți umilit dacă îndemnul sintetic al acestei săptămâni este 
acela de a se orienta către suflet, către valorile spirituale sau către ceea ce se află 
acolo. Va răspunde cu mare bucurie acestor îndemnuri pentru că știe că puterea cea 
mai importantă de acolo vine. Ceilalți oameni vor avea o săptămână foarte 
încărcată și marcată de dureri și vor vorbi aceeași limbă: dezamăgirea. Practic, 
acesta va fi indicatorul care ne va arăta cine trăiește în interior și cine trăiește 
pentru bucuriile exterioare. Orice dramă care vine acum să ne tulbure își are 
rădăcina într-o zonă exterioară pe care doar trebuie să o privim, să o observăm cum 
se desfășoară pentru a înțelege, într-un târziu, care sunt implicațiile personale în 
această zonă, care este tributul pe care îl oferim acestor demersuri exterioare 
pentru ca acestea să existe. Vom avea de-a lungul acestei săptămâni 
disponibilitatea necesară pentru a vedea care au fost faptele rele pe care le-am făcut 
la adresa propriei persoane și din cauza cărora ne-am fragmentat, unde este vina 
noastră și ce anume am făcut pentru ca speranța să zboare și să strige în urma ei că 
nu a fost respectată. La polul celălalt și chipul celui curios față de propria viață, față 
de realizările sau eșecurile ei, se întoarce spre greșeli crezând, inițial, că acestea 
sunt ale grupului, dar, de fapt, până la finalul săptămânii va vedea că sunt doar ale 
sale.  

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că vom avea 
mult mai multe beneficii din a fi martori la ceea ce se desfășoară în jur decât din a 
încerca să le modelăm sau să le influențăm cursul. Adevăratele bucurii și 
adevăratele realizări ale acestei săptămâni vin doar din interior. Acolo vom găsi 
bogăția cea mai mare și vom avea ocazia în aceste șapte zile nu doar să trăim la o 
altă intensitate frumusețile interioare, dar, mai ales, să le și vedem cât de intense 
sunt sau cât de bogate. Cel care nu va ajunge acolo va trebui să știe că a făcut ceva 
pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Dacă va fi atent, conjuncturile obiective ale 
acestei săptămâni îi vor spune care sunt acestea. 

 
 



Săptămâna 7 – 13 septembrie 2015           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 3 septembrie 2015, ora 6:45 

Luni, 7 septembrie 
Luni  7- 9-2015  7:29    Luna(Can) Sex (Vir) Jupiter 

Luni  7- 9-2015 12:04    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 

Luni  7- 9-2015 18:03    Luna(Can) Squ (Lib) Mercury 

Luni  7- 9-2015 21:06    Luna(Can) Opp [Cap] Pluto 
 

Apel la tradiție. Rădăcinile hrănesc noile rezultate. Bucuria reîntâlnirii este 
preferată. Cuvintele nu sunt alese cum trebuie. Mintea rătăcește. Teama de 
sancțiune duce la săvârșirea unei fapte greșite. Precipitare. Severitate în 
adoptarea unor decizii. Intransigentă. Bucuriile vin din conservarea 
patrimoniului. Indulgenta față de propriile greșeli neîmpărtășite. 

 
Intrată în zodia Rac, Luna va face un apel la tradiție. Gândurile caută acum 

să definească rădăcinile care au fost salvate din demersurile săptămânilor 
anterioare și, ca o consecință, oamenii încearcă să ascundă, atât prin atitudine, dar 
și prin faptă, că mintea le este rătăcită, că au intenții neclare sau că sunt zăpăciți. 
Dacă toată ziua vom fi în faza crescătoare opoziției dintre Lună și Pluton, nu 
înseamnă că acest aspect agresiv pune amprenta asupra planurilor pe care ni le-am 
făcut în ultima parte a săptămânii anterioare și pe care dorim să le îndeplinim 
acum. Simțim că suntem îndreptățiți să luăm o decizie în favoarea unui prieten, în 
favoarea unui apropiat sau pur și simplu pentru o mai bună stabilitate în grupul de 
apartenență. Ne simțim atrași de poveștile interesante, cele în care oamenii săraci 
devin peste noapte posesorii unor averi impresionante, iar ființele care s-au chinuit 
toată viața cu gânduri egoiste sau cu aspirații meschine devin dintr-o dată curate la 
suflet și elevate din punct de vedere spiritual. 

Totuși, ecuația astrală a zilei de 7 septembrie are și conotații pozitive pentru 
că scoate în evidență faptul că atât bucuriile cât și necazurile, atât elementele 
pozitive cât și cele negative pe care le vom prefera în momentul de față constituie o 
dovadă de intransigență, adică un probatoriu în favoarea rigidității. Procedăm în 
felul acesta pentru că așa vrem, dar și pentru că nu suntem în stare să vedem că se 
poate și altfel. 

Cel care lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces de cercetare 
spirituală va visa acum la o preschimbare miraculoasă a propriei existențe doar 
pentru că va găsi în momentul de față puterea necesară pentru a evita o sancțiune. 
Este foarte conștient de faptul că acțiunile săptămânilor anterioare trebuie 
pedepsite, că nu a fost corect și se teme ca nu cumva lucrurile acestea să-i fie 
descoperite. Se precipită atunci când trebuie să vorbească despre sine, dar va 
deveni de-a dreptul înțelept atunci când trebuie să judece faptele celorlalți. 

Cu cât ne apropiem mai mult de opoziția Lunii cu Pluton cu atât gândurile 
devin mai ciudate, nu doar pentru că această relație aduce teamă de eșec sau frică 
de sărăcie, ci și pentru că Mercur din Balanță participă împreună cu cele două astre 
aflate în opoziție la desenarea unui careu în T pe semne cardinale, semn de 
instabilitate și de abuz. Ceea ce se va întâmpla în seara acestei zile, spre deosebire 
de alte ipostaze când am trecut prin același timp de relații, adică printr-un careu în 
T pe semne cardinale, ne aduce la lumină informații rătăcite. Deocamdată nu știm 
ce să facem cu ele, suntem tulburați, selectăm de acolo doar minciuna caustică, 
doar neadevărul care a schimbat cursivitatea evenimentelor și ne-am dus spre 
eșecul pe care vrem să-l compensăm cu alte tipuri de acțiuni. Cu alte cuvinte, îi 
găsim pe ceilalți vinovați de faptul că acum nu ne relaxăm, muncim prea mult, ne 
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preocupăm de lucruri care nu mai sunt de actualitate sau considerăm că am rămas 
în urmă, în timp ce prietenii, asociații, colaboratorii sunt cu 10 pași în față. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne atrage atenția asupra faptului că s-
ar putea ca multe din situațiile cu care ne întâlnim să fie interpretate greșit. Puțini 
vor fi aceia care își vor face autocritica, puțin vor fi cei care vor fi îngrijorați că s-ar 
putea ca, pe baza informațiilor pe care le dețin în momentul acesta, să-i judece 
greșit pe ceilalți. Vom fi mult mai interesați de ceea ce ne lipsește, de o dramă 
personală, de o nedreptate sau de un vis pe care nu am putut să ni-l împlinim. 7 
septembrie este și o zi de minciună, una în care mintea rătăcește, în care suntem 
prea atenți la lucrurile care nu au importanță și foarte ușor putem apela la cuvinte 
care au dublu înțeles ori care jignesc prea ușor. 

Astăzi vom fi fascinați de ceea ce nu am reușit să obținem, dar vedem că au 
fost obținute de altul, de aceea trăim o anume lăcomie care va scoate la lumină 
defecte de caracter legate de cămin, forță, secret, imaginație. Dacă lucrul acesta se 
consumă în săptămână în care speranța zboară pentru că nu a fost respectată se 
întâmplă pentru că și în trecut, la fel cum se întâmplă și în această zi, am acordat 
prea mult credit mâniei, resentimentului, adică ne-a fost ciudă pe succesul celuilalt 
și am uitat să mai și muncim. Astăzi, cel care este puțin sensibil va recepționa 
mesajul sintetic al ecuației astrale prin dublul său înțeles: îndemnul la muncă și 
conștientizarea eșecului cauzat de interesul față de vulgaritate, lăcomie sau lene. 
Toate acestea sunt oarecum îndulcite, caracterul lor negativ este ușor diminuat 
pentru că se consumă în aplicația trigonului pe care Marte îl va definitiva în ziua 
următoare cu Uranus, deci ar trebui să devine expresii ale nevoii de iubire, 
independență, succes, recunoaștere. Există un scop bun pentru care ni se întâmplă 
lucrurile acestea, dar s-ar putea ca în această săptămână să nu-l descoperim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne consemna într-un 
carnețel, în cartea vieții, într-un fișier pe calculator gândurile acestei zile, ambițiile 
pe care le avem, judecățile la care apelăm cel mai ușor pentru a reveni asupra lor în 
săptămânile următoare. Astăzi multe lucruri simple devin neclare pentru că punem 
în ele o emoție care nu s-a maturizat încă sau este mult prea impură. 

 
Marți, 8 septembrie 

Marti  8- 9-2015  0:40     Sun (Vir) Sex (Can) Moon 

Marti  8- 9-2015  9:12    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 

Marti  8- 9-2015  9:55    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 

Marti  8- 9-2015 22:53    Mars (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Marti  8- 9-2015 23:11    Luna(Can) Sex (Vir) Juno 
 

Abuz de încredere. Acolo unde este explorată nesiguranța rezultatele greșite 
sunt puse pe umeri celorlalți. Risipă. Raportări greșite la exemplele vechi. 
Dinamism. Inițiativă. Se dorește preluarea controlului. Impunerea propriilor 
concluzii. Adevărul personal pare absolut. Orice abuz schimba raportul de forțe. 

 
În viață sunt multe lucruri pe care le pierdem sau de multe ori ajungem în 

punctul în care să credem că, dacă nu le-am obținut până la o vârstă, nu le vom mai 
atinge niciodată. Genul acesta de regrete sau de conștientizări dureroase lasă unora 
impresia că nu mai au dreptul să meargă mai departe pentru că prin fiecare pas 
viața le arată că speranța le zboară din palme și primesc din jur doar răspunsuri 
ciudate, doar motive care duc spre schimbări negative. Viziunea de ansamblu îi 
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lovește cu o încredere abuzivă în lucruri care nu au fost confirmate de nimeni, dar 
pe care doar ei le simt. Schema aceasta, pentru a se susține, face apel la un registru 
mai vechi pe care un căutător al adevărului îl abandonează. Genul acesta de 
raportare greșită îl face pe individ ca, în ziua de 8 septembrie, să uite cât de 
important sau de valoros este și câtă forță are. Pe baza acestui eșec, renunță la 
faptele sale și ajunge să creadă în dezechilibru de forțe, în abuz sau minciună. 
Oferind aceste atribute devine instabil, temător față de bucurie, optimism și crede 
că acestea nu sunt puse în Creație pentru el, ci pentru alții. 

Ne eliberăm de tot acest haos afectiv iubind. Relația aceasta frumoasă dintre 
Marte și Uranus poate însemna pentru unii dorința disperată de a prelua controlul 
sau necesitatea urgentă de a renunța la acesta pentru a descoperi un sentiment 
profund a cărei absență face viața să fie atât de anostă sau încărcată de tristețe. 
Știm din manuale de astrologie că de fiecare dată când Marte și Uranus se află într-
o relație pozitivă oamenii se simt impulsionați, au mai mult curaj, au motivații 
puternice, sunt încrezători în forțele proprii și puține sunt lucrurile care le pot sta 
în cale. Această inițiativă, curajul acesta special pe care îl vom resimți acum 
încadrează destinul personal pe o linie a convingerilor fragile. Nu trebuie să uităm 
că, pe cât de frumos este acest aspect, pe atât de complicat poate fi, pentru că se 
ridică în aplicația conjuncției dintre Lună neagră și Capul Dragonului, aspect care 
se va definitiva în noaptea de marți spre miercuri. Tot acest curaj devine sluga unor 
motive ce ni se par acum bune pentru că sunt clare, dar începând cu săptămâna 
următoare vom vedea că dacă ele nu atrag atenția oamenilor în mod frumos, 
îndemnându-i să iubească, să zâmbească, să relaționeze simplu, profund, atunci 
succesul de acum nu reprezintă altceva decât chipul schimonosit, încărcat de 
pagubă, al unei speranțe deșarte. Din această cauză, în 8 septembrie vom vedea 
mulți oameni vorbim despre curaj doar pentru că au ceva de demonstrat, doar 
pentru că urmăresc să folosească această energie care, de altfel, nici nu le aparține, 
ci o primesc acum în dar pentru a ascunde lașitatea sau nedumerirea în fața marilor 
mistere ale vieții. Lucrurile simple devin pentru ei complicate și vor dori să le 
prezinte așa încât să-i facă pe cei din jur să creadă că lumea este dominată de 
abuzuri sau de dezechilibre. Poate, pe alocuri, există și zone ale acestei lumi care 
prezintă genul acesta de abuz, însă de aici, de la a constata cazuri de genul acesta 
până la a crede cu tărie că totul se coordonează după aceste reguli este un drum 
lung. Un om dezechilibrat va folosi darul de acum, puterea specială, curajul și 
inițiativa de acum, pentru a-și întări aceste convingeri stupide și a-i face pe toți cei 
din jur să creadă că lipsa de iubire este o dovadă de maturitate. Mulți dintre cei 
pasionați de astrologie se vor grăbi să anunțe pentru această zi un val special de 
încredere și de curaj, dar vor uita să specifice faptul că încrederea și curajul așezate 
într-o inima golită de iubire înseamnă dezordine. Mulți vor avea astăzi curajul să 
creadă în deznădejde și nu vor avea determinarea necesară să se întoarcă spre 
iubire pentru că această forță, această inițiativă le arată clar și cât de mult au de 
lucru pentru a recupera ceea ce au pierdut. 

Prin urmare, 8 septembrie este o zi de iubire însă poate deveni, în cazul 
celor care au slujit până acum un interes meschin și au luptat împotriva iubirii, și o 
zi care golește inima de orice umbră de speranță și, practic, să devină momentul în 
care vedem cum ne zboară din palme această șansă a vieții de a trăi înconjurați de 
oameni frumoși, de a primi din jur iubire și respect. În absența iubirii, faptele 
acestei zile, dominate de inițiativă, curaj, determinare sau de împlinirea unor etape 
finale într-un demers caracterizat de inițiativă și îndrăzneală, transformă totul într-
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un mare episod care, în plus, poate fi și ridicol. Se va vorbi astăzi despre adevăr însă 
cel care nu-l deține va atrage atenția asupra propriului adevăr, adică va sublinia 
cum sunt oamenii dezgoliți de caracter sau care sunt cei care se ascund în spatele 
cuvintelor celorlalți pentru că nu știu ce să spună sau nu au un exemplu personal de 
oferit. 

Dar aceste previziuni nu sunt dedicate oamenilor cu sufletele înghețate. 
Inima curată va folosi această inițiativă pentru a reduce frica, pentru a lăsa 
speranța să zboare către un prieten, adică va dărui din norocul personal aproapelui 
său pentru a întări forța grupului sau pentru a finaliza o etapă într-o mare Lucrare. 
De asemenea, 8 septembrie este și ziua în care ne sunt dezvăluite secrete 
importante ca urmare a faptului că ne controlăm mult mai bine în situații delicate. 
Deci persoanele bine intenționate nu urmăresc să-i controleze pe ceilalți, să le 
impună propriile concluzii, să le bage pe gât un adevăr pe care nu-l înțeleg, ci 
analizează ceea ce se întâmplă cu propria persoană, cu propriul suflet, care este 
stadiul evoluției personale și constată unde anume trebuie suplimentată energia 
personală pentru ca viața să fie înnobilată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne bucura de lucruri 
false, de a nu ne minți pe sine că suntem puternici, înțelepți sau bucuroși doar 
pentru că am văzut o batistă fluturând și credem că aceasta dansează pentru noi. 
Marile bucurii sunt cele care vin din suflet și, în plus, sunt și adevărate. Acestea 
niciodată nu sunt singure, ci sunt legate de oameni care simt și gândesc la fel. 

 
Miercuri, 9 septembrie 

Miercuri  9- 9-2015  3:56 North N [Lib] Con (Lib) Lilith 

Miercuri  9- 9-2015  4:29    Luna(Can) Tri (Sco) Saturn 

Miercuri  9- 9-2015  5:37    Luna(Can) --> Leo 

Miercuri  9- 9-2015  8:49    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Miercuri  9- 9-2015  8:53    Luna(Leo) Sex (Lib) Lilith 

Miercuri  9- 9-2015 22:31 Mercury (Lib) Squ [Cap] Pluto 
 

Patimă. Greșeli mici cu repercusiuni mari. Ne întâlnim cu ceea ce nu am 
dorit să depășim. Este reînviat un conflict. Putere de concentrare folosită greșit. 
Pasiuni periculoase. Este abordată cu încrâncenare o cercetare sterilă. Depășirea 
limitelor proprii duce la o mare deschidere spirituală. Abandon. Complex de 
inferioritate. Sedimentarea unor rezultate greșite. Ceea ce este negativ se 
îndulcește. Greșeala de acum are o mare durabilitate. Călătorii dificile. Secretele 
compromit. Rezervă. Rememorări care pun în dificultate mesajul personal. 

 
9 septembrie este cea mai importantă zi a acestei săptămâni pentru că aduce 

împlinirea unei conjuncții între Luna neagră și Capul Dragonului, dar și a unui 
careu dintre Mercur și Pluton. Schema aceasta de acțiune face apel la o mare 
dramă, una care a fost reală și care s-a consumat în prima parte a anului sau una 
imaginară ce ne-a atras atenția sau ne-a impus preocupări ciudate pe finalul anului 
anterior. Pentru că unghiul acesta se formează de mult timp, ceea ce se întâmplă în 
9 septembrie nu este nou, nu vine spre noi pentru a ne șoca sau pentru a ne 
desprinde complet de anumite preocupări, ci cel mult ne arată unde am greșit în 
formă continuă, care sunt situațiile pe care am dorit să le menținem cu 
încrâncenare sau cu agresivitate. Ne întâlnim, astfel, cu o ambiție pe care nu ar 
trebui să o mai menținem în formă aceasta, ci pe care, cel mult, ar trebui să o 
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transformăm în altceva, în implicație sau în perseverență. Interesul omului în 
această primă zi de tranzit a Lunii prin zodia Leu este de a reînvia anumite pasiuni, 
de a transforma tot ceea ce trăiește într-o patimă, în minciună care ascunde un 
complex de inferioritate. Dacă vedem că Luna se află acum într-o relație bună cu 
Axa Dragonului, mediind tendința Nodurilor, atunci nu putem ignora că ea se va 
afla într-o relație puternică și cu Luna neagră și această mediere va lua înfățișarea 
unor ambiții mult prea individualizate, adică fiecare va dori să-și facă lui însuși 
bine, să schimbe ordinea lucrurilor, să-și dovedească puterea și priceperea, dar 
neapărat lucrul acesta va sluji unui interes personal. De aici și aspectul complicat al 
acestei zile care tulbură relațiile prin egoism, prin subiectivitate sau prin neputința 
individului de a pune din nou ordine în sentimentele sale pentru a nu strica ordinea 
grupului. 

Spre deosebire de celelalte zile ale acestei săptămâni sau din săptămânile 
anterioare, momentul acesta aduce un argument pentru starea de nervozitate, 
pentru iritarea sau agresivitatea pe care o persoana dorește să o abordeze împotriva 
celor din jur pe care îi consideră mai slabi. 

Există însă și câteva lucruri bune ce se împlinesc în această zi ce devin mai 
mult o rememorare a ceea ce ar fi trebuit să facem, a ceea ce ne propusesem cu 
câteva săptămâni în urmă și nu am reușit pentru că ne-a fost distrasă atenția. 
Pasiunile periculoase, impuse de această conștientizare, transformă eșecul în 
argument și îl fac pe individ să nu mai revină niciodată pe traseul acesta și ajunge, 
astfel, la concluzia că din relațiile pe care le are acum în derulare nu mai poate 
obține mai mult decât a obținut în momentul acesta, dezvoltând față de persoanele 
respective o anume rezervă, adică va avea secrete, se va închide, nu va mai avea 
încredere să deschidă un nou subiect, să răspundă unui gest frumos sau să spere că 
în această relație va ajunge la o nouă etapă. Aceste interacțiuni duc foarte ușor spre 
rememorări dificile, adică individul să selecteze din istoricul acestei relații situații 
care seamănă cu cea de acum și acele întâmplări să fie practic argumente în 
favoarea deciziilor pe care le adoptă acum, ce-i drept puțin cam brutal. 

Prin urmare, 9 septembrie, cea mai importantă zi a acestei săptămâni, ne 
aduce întâlnirea cu o nouă etapă a patimilor pe care le-am gustat în ultimele 10 zile. 
Acum Luna neagră se află în conjuncție cu Capul Dragonului și Mercur își 
definitivează careul cu Pluton, îndemnându-ne să ne judecăm unii pe alții după 
bogățiile negative, după spaimele sau după încrâncenarea cu care abordăm viața 
sau după multitudinea traumelor pe care le-am depozitat crezând că sunt resurse. 
Mulți oameni se vor simți în această zi abandonați și orice argument ar construi, 
orice idee ar avea despre ceea ce se întâmplă în jur sau despre ceea ce se întâmplă 
cu ceilalți completează un gol, însă nu cu elemente necesare, ci cu alte probleme. 
Uită în această zi că aceste probleme au fost cele care l-au îndemnat spre analiză 
sau l-au convins că se află într-un nod al vieții și că nu poate merge mai departe în 
forma aceasta, ci trebuie să iau o decizie. De asemenea, uită că decizia înseamnă 
altceva decât a reînvia trecutul traumatizant și se teme, își depășește limitele cu 
agresivitate, cu aroganță, fără să țină cont de integritatea celuilalt lăsându-se  
preocupat de cercetări sterile, de o nemulțumire argumentată rațional, înlocuind 
stabilitatea cu pasiunea. Pentru că din combinațiile celor două unghiuri indicate 
mai sus nu poate ieși ceva bun, procesele de conștiință pe care ni le facem în 
această zi au o durabilitate mai mare și prin acestea vom vedea, începând cu 
săptămânile următoare, cât de ușor ne pierdem speranța într-un lucru bun, chiar în 
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cel pe care l-am abordat în săptămânile anterioare sperând într-o schimbare 
importantă a vieții personale. 

Astăzi lucrurile mici ne enervează, poate chiar ne scot din minți sau ne aduc 
în punctul în care să intervenim negație (să oprim, să rupem, să distrugem) pe ceea 
ce ar trebui să fie bun, frumos și elegant. În loc să ne preocupăm astăzi de ceea ce 
putem face, ne oprim cu mintea asupra unor detalii și generalizăm: "Nu mai pot 
așa!". În loc să aprofundăm înțelegerea unor elemente ce țin de relaționare sau de 
descoperirea unor noi resurse personale cu scopul de a trece în etapa următoare a 
unui demers ne oprim și ne repetăm: "Nu mai vreau să înțeleg în modul acesta!". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu alege să ne consumăm 
energia pentru a da viață unor nemulțumiri penibile. Ceea ce ne enervează și ne 
scoate din minți în această zi, ceea ce ni se pare un obstacol de netrecut poate fi 
soluționat altfel, printr-un dialog simplu sau, acolo unde el nu va putea fi niciodată 
soluționat, pentru că este adresat unui grup, națiunii sau poate rasei umane care 
evoluează într-un alt ritm decât individul, nu cere consum personal în modul acesta 
așa cum gândim acum. Dacă pornim în această zi cu convingerea că adevărul nu se 
ascunde, ci doar îl privim legați la ochi, vom avea mai multă încredere că ceea ce 
facem prin liniște se întoarce tot prin liniște și achizițiile obținute în felul acesta 
sunt cu adevărat durabile și în totalitate lipsită de risc. 

 
Joi, 10 septembrie 

Joi 10- 9-2015  7:38    Luna(Leo) Sex (Lib) Mercury 

Joi 10- 9-2015 10:26    Luna(Leo) Con (Leo) Venus 

Joi 10- 9-2015 20:21    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 

Joi 10- 9-2015 22:59    Luna(Leo) Con (Leo) Mars 
 

Deschideri mari. Atenție la detalii. Curajul este explorat mult mai bine. O 
faptă este criticată. Sunt invocate sentimente pentru a capta atenția. Regulile sunt 
schimbate în timpul jocului. Cheltuieli. Expansiune. Probleme de asimilare. 

 
Sentimentele în această zi se intensifică și, începând cu momentul de față, 

intrăm în contact cu cea de a doua parte a mesajului sintetic aplicat acestei 
săptămâni care ne spune că după ce speranța zboară chipul se întoarce către 
pagubă. Astăzi vom avea impresia că tot ceea ce consumă ne duce spre sărăcie, 
puțin, epuizarea unor rezerve pe care le-am acumulat cu mare efort. În egală 
măsură, 10 septembrie este și o zi de curaj în care dorim să povestim celorlalți din 
experiențele personale și credem că acest impact personal, această emisie 
personală va atrage atenția și poate schimba în bine sau măcar în direcția dorită 
anumite demersuri. 

Ceea ce vine spre noi începând cu 10 septembrie poartă denumirea generică 
de cheltuială. Avem acum puterea să privim în față toate acumulările pe care le 
avem, atât cele materiale cât și cele emoționale, știm clar care este bagajul 
informațional de care dispunem și vrem să jucăm totul pe o carte. De această dată 
trecerea Lunii prin zodia Leu nu este de bun augur, chiar dacă ea poate acum, prin 
relația bună pe care o împlinește cu Mercur, să medieze o problemă de conștiință 
sau să aducă pace și liniște, inclusiv pe problemele personale abordate la începutul 
acestei săptămâni, când se afla în opoziție cu Pluton și îi îndemna pe oameni să-și 
rezolve totul prin agresivitate. Acum are prea mult foc, prea multă ambiție și se 
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gândește prea puțin la efectele faptelor proprii asupra celorlalți. Vrea să câștige și 
nu ține cont de nimic. 

Prin ceea ce alegem să facem în această zi urmărim să demonstrăm că viața 
are alt gust și vom crede că nu contează dacă suplimentăm un pic volumul 
cheltuielilor, dacă dăm puțin din coate și ne facem loc pe acest traseu. Argumentul 
pe care-l avem este unul foarte bun și dacă din folosirea acestuia ajungem la câteva 
rezultate acesta devin, la rândul lor, argumente în favoarea continuării acestui mod 
de comportare. Astfel, ajungem să punem în practică vechiul proverb: "Cine fură 
azi un ou mâine va fura un bou". 10 septembrie poate reveni și o zi în care luăm 
contact cu stupefiante, cu gânduri care ne vor parazita și care ne vor incita atât de 
mult simțurile încât, prin menținerea lor cel puțin până la finalul săptămânii, să 
ajungem să devenim dependenți de ele. Mulți, prin argumentele pe care și le oferă 
astăzi, ajung să creadă că nu se pot descurca altfel decât așa. Asta se întâmplă 
pentru că Luna, mediind opoziția lui Mercur cu Uranus în cadrul careului în T pe 
semne cardinale cu Pluton focar, aduce un argument în favoarea concluziilor din 
zilele anterioare ce alimentau despărțirea sau neputința de a merge mai departe 
într-o relație. La momentul acela, lipsa de viziune sau carența informațiilor 
alimentau neputința de a ne deschide afectiv, de a aborda schimbul și din punctul 
de vedere al interlocutorului, ceea ce au constituit cauze ale neputinței de a merge 
mai departe într-un demers. Acum reformulăm totul și dacă nu avem parte de un 
ajutor profesional, dacă nu apelăm la o persoană care poate judeca obiectiv situația, 
dacă nu apelăm la un terapeut sau dacă noi înșine nu putem să privim situația 
aceasta din exterior, ajungem să declanșăm un mecanism negativ care ne va 
consuma toate rezervele acumulate de-a lungul verii. 

Prin urmare, 10 septembrie poate deveni o zi a judecăților greșite dacă ne 
lăsăm în voia unor impulsuri pe care nu le gândim corect sau despre care credem că 
se rezolvă de la sine. 10 septembrie este și ziua reziduurilor care sunt îmbrăcate 
frumos și defilează prin centrul orașului. Nu este cazul să cădem într-o astfel de 
capcană și să credem că dacă totul este intens este și bun, nu este cazul să 
considerăm că dacă avem o putere sporită într-o confruntare victoria de acum va fi 
de durată sau ne reprezintă. 10 septembrie este o zi în care căutăm doar victoria 
doar dacă până acum am trăit cu gânduri de lașitate sau în complexe de 
inferioritate. Astăzi iese la înaintare omul slab, cel care profită de un moment de 
neatenție al adversarului pentru a atrage ovațiile mulțimii sau pentru a-i convinge 
pe cei din jur că el este favoritul în această confruntare. 

Momentul de față devine astăzi expresia unei confruntări pe care nu am 
finalizat-o în prima zi a acestei săptămâni sau chiar în săptămânile anterioare. 
Lucrurile care ne preocupă acum apelează la gânduri greșite, la atitudini care nu 
sunt echilibrate și care, pentru menținerea lor, mai mult consumă decât rezolvă. De 
aici înțelegem că expansiunea zilei de 10 septembrie aduce o problemă de 
mecanism, de funcționare și va genera, începând cu săptămâna următoare, o 
problemă de înțelegere și de integrare. Problema de acum nu va rămâne o simplă 
situație nerezolvată sau greșeala de acum nu va fi un simplu moft pentru că, 
începând cu săptămâna următoare, lucrurile acestea vor intra într-un derapaj 
periculos. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că ne întoarcem 
acum către gândurile mai vechi, către preocupările ce nu au fost finalizate, cu 
scopul de a ne ierta și de a-i ierta pe cei implicați, nu de a le impune din nou o 
explozie. Astăzi vom deveni puternici prin modul cum gestionăm aceste elemente 
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nu prin etapele pe care le lipim cu forța la demersuri mai vechi ce nu au fost 
finalizate pentru a ne păcăli că ele se continuă. Starea de echilibru, gândul corect, 
dreptatea și iertarea sunt elementele care arată că suntem pe drumul cel bun și că 
nu dăm tribut unui demon. 

 
Vineri, 11 septembrie 

Vineri 11- 9-2015 16:04    Luna(Leo) Squ (Sco) Saturn 

Vineri 11- 9-2015 16:56    Luna(Leo) --> Virgo 
 

Divergențe de opinie. Întârzieri în derularea unor proiecte. Propria 
independență devine pentru ceilalți un factor de stres. Nevoie de certitudine. 
Avertisment. Inocența este ascunsă în spatele unei șoapte. Puterea este diminuată 
de teamă. Interes pentru valorile tradiționale ca semn de acces la o putere 
verificată. Duritatea este un mod de a răspunde nu o stare de fapt. 

 
Multe lucruri din cele pe care le-am cunoscut până acum intră într-un ușor 

derapaj. Ni se va părea că dacă am fost prea îndrăzneți de la începutul săptămânii 
până acum în momentul de față va trebui să explicăm, să dăm socoteală, să dăm 
note explicativă sau să scriem rapoarte interminabile despre ce am gândit și care au 
fost intențiile pentru care am procedat în felul acesta. Asta se întâmplă pentru că în 
jur plutește o ușoară neîncredere care este pe punctul de a reconfigura toate 
relațiile pe care le avem active de la începutul săptămânii și până acum. Dacă 
lucrurile sunt bune se întâmplă pentru că am dovedit în primele zile ale săptămânii 
control și trecerea Lunii în zodia Fecioară va face în așa fel încât să ne întâlnim cu 
ceea ce am crezut anterior că deținem, dar nu am avut ocazia să demonstrăm. 
Totuși, nu trebuie să trăim cu iluzia că întreaga zi este dominată de această 
recunoaștere. Luna va intra abia în după-amiaza acestei zile în zodia Fecioară deci 
prima jumătate a zilei va fi dominată de mari semne de întrebare, de tendința de a 
le cere celor din jur dovezi de prietenie, de dragoste sau alte certitudini. De 
asemenea, multe din evenimentele programate acum intră într-un ușor derapaj și 
cei care sunt mai lucizi de felul lor vor striga în gura mare că lumea se transformă 
în rău, ca toate se distrug și că trebuie să facem ceva pentru a opri această 
degradare. Deocamdată doar strigă, pentru că nici ei nu fac nimic și aceasta va fi 
una dintre cele mai ciudate și stupide situații ale zilei de 11 septembrie. 

Este adevărat, pentru că multe dintre astre sunt grupate pe un sector de 
zodiac destul de restrâns arată că până și lucrurile acestea care nu sunt clare se 
prezintă față de comunitate într-un mod concentrat și impulsiv. Fie că cetățeanul se 
referă la o ideologie, fie că acesta vrea pur și simplu ca localitatea sa să fie bine 
gospodărită ceea ce critică va fi clar formulat, iar acuzațiile care sunt aduse pot 
deveni oricând dovezi într-un proces juridic. Dacă însă facem lucrul acesta 
considerând că aceasta este o dovadă de putere ne vom înșela. În această zi teama 
și puterea nu pot să locuiască foarte aproape și acolo unde vedem un individ că țipă 
mai tare, acolo îi va fi văzută mult mai bine frica și, deci, ne putem aștepta ca 
puterea sa să scadă și, la un moment dat, să nu-și mai poată duce mai departe 
mesajul. 

Lucrurile interesante care se conturează în această zi, în special în a doua 
parte a zilei, când Luna va intra pe zodia Fecioară, pregătește ceea ce se va întâmpla 
în ziua următoare când Soarele și Chiron își vor atinge opoziția pe care o formează 
de cel puțin o săptămână. Deocamdată ea înseamnă curiozitate, revoltă, dar mai 
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târziu poate deveni și vindecare miraculoasă. Deci și despre aceste lucruri se va 
vorbi intens și cu mult interes. 

Prin urmare, 11 septembrie devine o zi a divergențelor de opinie. Toate 
prostiile sunt aruncate astăzi pe stradă, în emisiunile de știri sau scrise cu patos pe 
diferite bloguri ori pe site-uri de socializare. Toate au acum un magnetism aparte și 
se lipesc de mentalul neevoluat al individului care nu se schimbă, nu se transformă, 
ci doar își umple timpul cu diverse activități ce pot fi sau nu legate de spiritualitate. 
Cetățeanul care nu s-a maturizat încă le va prelua pe acesta și le va transforma în 
realitate cu propria putere, pentru că cel care le lansează face acest lucru din frică și 
știm din sinteza aplicată acestei zile că acolo unde frica este mai mare, puterea este 
mult diminuată. 

11 septembrie devine astfel o zi de întârziere, un sector în care ne întoarcem 
la probleme mai vechi, vrem să medităm asupra unor idei care nu ne sunt 
folositoare sau pur și simplu ne întoarcem din drum pentru că avem clar senzația 
că am uitat acasă ceva foarte important. Totul se conturează în jurul acestei 
întârzieri sau în jurul unui ritm de lucru mult diminuat. Nu contează care este 
motivul pentru care ritmul de lucru se modifică. Unii vor considera că fac acest 
lucru de teamă, că vor să demonstreze cunoștințele, puterea sau că vor să acopere 
că se simt marginalizați, alungați sau părăsiți de cei dragi. Și această zi merge pe 
schema de lucru a zilelor anterioare, adică este dominată de speranța care zboară 
pentru că nu a fost folosită după cum îi este rostul sau nu a fost respectată de 
comunitate. Oamenii nu pot trăi fără speranță și cel care crede că lucrurile stau 
altfel adică se pot descurca prin această urzeală mercantilă a vieții cotidiene, deja se 
află într-o încorsetare ciudată, deja inimile le sunt împietrite și vor răspunde cu 
greu unor invitații la relaționare pe un nivel superior. Acești oameni vor avea 
impresia astăzi că toate răspunsurile pe care le primesc din societate sunt încărcate 
de pagubă, lovituri pe care le resimt cu o mare durere și se dau de gol că sunt în 
această zonă atunci când cer mai mult timp pentru a se gândi sau o revizie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne dedica liniștii. De fiecare 
dată când este reînviat un sentiment de teamă, de fiecare dată când considerăm că 
ritmul activităților cotidiene este mult prea alert să ne oprim o secundă pentru a ne 
aminti că suntem vii. Dacă ne simțim vii suntem și liniștiți. Atât de simplu este! 

 
Sâmbătă, 12 septembrie 

Sambata 12- 9-2015  6:46    Luna(Vir) Con (Vir) Jupiter 

Sambata 12- 9-2015  9:15    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 

Sambata 12- 9-2015  9:59     Sun (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Sambata 12- 9-2015 19:10    Luna(Vir) Tri [Cap] Pluto 
 

Este evitat un tratament. Se va invoca un eșec vechi ca un reper. Soluțiile 
pierd din vedere înțelepciunea de viață. Rigiditate. Disconfortul alimentează 
teama. Curiozitate. Este nevoie de un punct de sprijin. Se cere mai mult de la 
viață. Răzbunarea inspiră teamă. Este activată o forța combativă. Dinamică. Se 
vindecă o dezordine sufletească. Senzualitatea provoacă ilaritate. 

 
Multe dintre cele pe care le vom constata în această zi ne aduc aminte de 

vindecare. S-ar putea ca vindecarea să nu aibă acum conotațiile clasice, adică să 
mergem la medic, să primim un diagnostic și în funcție de acesta să folosim 
anumite medicamente. Vindecarea va veni acum prin limpezimea gândurilor, prin 
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deschiderea sufletului deci prin acceptare. Omul care, în primul rând, se simte 
acceptat de el însuși, cel care nu se află în conflict cu impulsurile pe care le 
conștientizează are deja îndeplinită prima condiție. Desigur, nu ne referim aici la 
ființele dezordonate care nu țin cont de cei din jur, deși momentul acesta le aduce 
până și acestora un plus de forță, facilități în a se exprima până și prin defecte, nu 
doar prin calități. Ne referim cu precădere la ființele responsabile care se simt 
libere să facă bine, care nu se tem de sacrificii, care nu se plâng de efort, de muncă 
și care iubesc oamenii și relațiile pe care le au cu aceștia. Opoziția Soarelui cu 
Chiron le vorbește acestora despre vindecare în grup. Dacă Soarele ar fi fost într-un 
careu cu asteroidul Chiron atunci această vindecare ar fi făcut trimitere în mod 
exclusiv la propria persoană. Acum armonizarea vine prin schimb de experiență, 
întâlniri, împărtășire sau pur și simplu transfer de energie și de putere dintr-o 
parte în cealaltă. Acesta este punctul în care înțelegem că nu este liber decât cel 
care realizează un astfel de schimb cu cei din jurul lor fără a-i distruge, fără a-i face 
să sufere, ci pentru creșterea și dezvoltarea lor ori pentru creștea și dezvoltarea 
întregii comunități. 

Nu putem însă discuta despre ceea ce se întâmplă în această zi de 12 
septembrie fără să ne referim la ceea ce a însemnat ziua anterioară. Multe din 
evenimentele care se consumă acum se bazează pe ezitările zilei anterioare, pe 
întârzierile comportate și mulți le vor acorda acestora o interpretare strict pozitivă. 
Acum se simt salvați de întârzieri, chiar dacă anterior le-au abordat pe acesta ca 
expresie a fricii de a acționa sau de a înțelege. De aici se va constat că astăzi 
experimentăm o prelungire a minții răsturnate, a judecății care nu are rădăcini 
puternice, aici luăm contact și cu elogiile sufletului care mai mult suferă decât 
înțelege sau evoluează. 

În 12 septembrie luăm contact cu soluții miraculoase. Asta se întâmplă 
pentru că atât Venus din Leu, cât și Pluton din Capricorn, adică zodiile care sunt 
guvernate de actualul lider al sistemului nostru solar, Soarele, și vechiul lider al 
sistemului solar, Saturn (după Rudolf Steiner), dau acestor impulsuri conotații 
existențiale magice. Aceste ezitări, aceste întoarceri din drum nu au nici într-un caz 
interpretarea superficială pe care au oferit-o acestora în momentul în care le-am 
parcurs pentru că, după cum vom vedea acum, sentimentul și voința (adică 
expresiile lor particulare: “dăruiesc iubire” și „am un loc în societate”) constituie, 
privite într-un complex, cheia problemelor de acum. Vom vedea că doar în 
evenimentele în care dăruim iubire, adică în cele pe care le facem de plăcere, cu 
bucurie, cu încântare și față de oamenii pe care-i iubim cu sinceritate, doar acolo 
unde ni se spune sau înțelegem clar că deținem deja un loc în grupul de 
apartenență, evenimentele nu ne corodează. Toate celelalte trec printr-un intens 
proces de transformare și afectează statutul și planurile de viitor. Este important să 
știm acest lucru astăzi pentru a face o diferență majoră între ceea ce este urgent de 
făcut acum, adică cele care se rezolvă prin cheia indicată mai sus, și cele care merită 
cu adevărat o amânare. 

Prin urmare, 12 septembrie este o zi de înțelepciune. Am văzut de-a lungul 
analizelor pe care le facem aici că nu este singura zi în care ne întâlnim cu această 
expresie magică a vieții. De această dată însă ea coboară pe un nivel inferior, adică 
o vedem întruchipată în evenimentele vulgare, comune, lipsite de rafinamentul 
mistic al vieții cotidiene. Să fii înțelept acum înseamnă sa alegi cui să-i spui “Bună 
ziua!”, în ce magazin să intri, dacă să ieși la o anumită oră din casă sau nu. În 
mintea noastră, schema aceasta de înțelepciune este definită altfel, adică a fi 
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înțelept înseamnă a vorbi într-un limbaj complicat, eventual a nu vorbi deloc sau a 
fi indiferent ori rece la toate problemele celor din jur. De această dată vedem că a fi 
înțelept înseamnă a face alegeri simple care să nu consume energie suplimentară și 
care să optimizeze tot ce înseamnă interacțiune între individ și comunitate. Această 
înțelegere constituie primul pas în vindecare pentru că dacă individul își respectă 
energia și timpul, are încredere în sine și se acceptă și pe el însuși așa cum este, fără 
să fie nevoie să-și demonstreze că poate, că are ori că a obținut o poziție. Nu se va 
mai simți dator să se pedepsească pentru că își schimbă tot timpul opiniile sau 
programul de lucru, că nu acordă timp suficient relaxării sau activităților 
distractive. Va fi împăcat cu tot ceea ce face și de aici și până la progres prin 
cunoaștere de sine nu este decât un pas. 

Dacă Soarele nu ar fi fost în opoziție cu Chiron atunci am fi putut vorbi aici 
de o altă înțelepciune, aceea care se construiește prin studiu, prin practică 
spirituală sau prin inspirație. Acum însă, pe opoziție, înțelepciunea cere 
interacțiune. A conserva energia cu înțelepciune înseamnă a rămâne în aceeași 
stare de liniște și de iubire absolut necesare transferului de mai târziu. De altfel, 12 
septembrie este și ziua în care apar gânduri ciudate față de genul acesta de alegere. 
Cei care lucrează cu energia și care au arătat până acum că pot fi intuitivi nu vor 
avea nicio problemă cu lucrul acesta. Vor fi liniștiți și vor acționa intuitiv chiar dacă 
vor fi și ei la rândul lor curioși de ce ar trebui să facă lucrul acesta. Totuși, ziua nu 
este în afara pericolelor deoarece este ultima zi din actualul ciclu lunar. O parte din 
complicațiile ultimelor patru săptămâni ne pot brusca acum, nu pot lovi conștiința 
și zdruncina convingerile încât să ni se pară că tot ceea ce am învățat în ultimele 
patru săptămâni trebuie reconfigurat. S-ar putea în anumite situații să fie nevoie de 
o astfel de reconfigurare. În cele mai multe dintre situații nu va fi nevoie de așa 
ceva, ci doar de înnobilarea cu alte opinii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări astăzi 
comportamentul celorlalți. Nu este indicat să facem acest lucru pentru  a  pune apoi 
asupra unora etichete pe care le avem deja pregătite, pentru a face proiecții asupra 
lor. Pur și simplu îi urmărim cum își consumă viața, cum își consumă timpul, cum 
își consumă energia. S-ar putea ca la un moment dat să înțelegem că la fel 
procedăm și noi. 

 
Duminică, 13 septembrie 

Duminica 13- 9-2015  7:39    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 

Duminica 13- 9-2015  9:42     Sun (Vir) Con (Vir) Luna(New Moon) 
 

Sedimentare. Regret. Sunt invocați îngerii ca o rememorare a 
sentimentului special. Vigilență. Sacrificiul este privit ca o necesitate. Derută. 
Subiectivism. Este scoasă în evidență o greșeală a grupului. Amintirile sunt grele. 
Simplitatea nu salvează. 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce întâlnirea cu o mare forță. Soarele și Luna se 

află acum într-o conjuncție și gândim că este momentul să ne facem noi planuri, să 
schimbăm registrul comportamental și să urmărim, de această dată, în plus față de 
celelalte Luni noi parcurse de-a lungul acestui an, să-i implicăm și pe ceilalți. 
Facem acest lucru de teamă, din grija că viitorul dacă nu este construit în modul 
acesta va deveni foarte nesigur. 
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Înainte ca Luna și Soarele să se întâlnească într-o conjuncție, înainte de a 
apărea un nou ciclu lunar, Luna are de împlinit o opoziție cu Chiron. Se duce mai 
departe o ambiție mai veche, se urmărește abordarea unui comportament care să-l 
ducă pe individ mult mai departe decât l-a dus în ziua anterioară. Astăzi vom trece 
de la observație la acțiune și ne vom folosi de ceea ce am colectat în ziua anterioară. 
Unii s-ar putea să meargă puțin mai departe decât în ziua anterioară, colectând 
informații pe care le-au întâlnit de-a lungul ultimelor patru săptămâni, adică de-a 
lungul ciclului lunar care tocmai se încheie. Aceștia cred că dacă fac trimitere la 
evenimente care s-au consumat cu mult timp în urmă sunt mai puternici, mai 
înțelepți sau mai pregătiți pentru a face față unor situații neprevăzute. Nimic din 
toate acestea nu-i ajută pentru că Luna nouă care se împlinește acum în zodia 
Fecioară cere în primul rând o altă raportare la evenimentele sociale, dar nu pentru 
a reinventa o frică. Dar cu toții se vor opri din aceste demersuri ciudate în 
momentul în care vor realiza că aceste căutări, faptele lor sau toată dezordinea în 
voia căreia se lasă explorează o greșeală a grupului din care până și ei fac parte. 
Oglindindu-se în această greșeală, realizează că de fapt scopul acestei analize este 
altul: cunoașterea de sine, nu luptă acerbă împotriva defectelor celorlalți. 

Se întâmpla lucrul acesta pentru că Luna nouă din Fecioară primește o 
opoziție dură din partea lui Chiron din Pești, deci toate aceste planuri de viitor au o 
mare carență: nu ne ajută să înțelegem mai bine ansamblul problemei. Pentru că 
nu suntem ajutați să avem o viziune de ansamblu, orice proiect pe termen lung, fie 
el și de o lună de zile, nu va putea fi dus la îndeplinire. Din această cauză prin orice 
demers exterior va primi această opoziție ca fiind dură, prin orice descindere 
socială va considera că feedback-ul le accentuează paguba, după cum ne spune și 
parte a doua a mesajului aplicată acestei săptămâni. Cel mai simplu mod de a evita 
aceste derapaje este să ne ocupăm de noi înșine, să ne vedem de propriile probleme 
și să lăsăm planurile de viitor pentru o altă perioadă, eventual începând de mâine 
încolo. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne pune la lucru. Dacă până acum am 
avut impresia că ne descurcăm foarte bine cu cei din jurul nostru, cu evenimentele 
pe care le-am parcurs de-a lungul acestei săptămâni vom vedea în 13 septembrie 
dacă este sau nu așa. Trebuie să fim practici, să fim atenți cu cei din jur, curioși la 
ceea ce se întâmplă pentru a înțelege că s-ar putea ca pe viitor să ni se întâmple la 
fel cum li se întâmplă lor. Nu este însă cazul să rămânem doar cu impresia că 
singurele achiziții ale acestei zile sunt cele preluate prin obiectul analizat. Scopul 
acestei explorări, scopul acestei întâlniri cu înțelepciunea de viață este de a deveni 
mai puternici prin ceea ce conștientizăm că vine din interior. 

S-ar putea ca acest îndemn la interiorizare să ni se pară astăzi greu, apăsător 
sau chiar abuziv. Asta se întâmplă pentru că nu avem viziune de ansamblu, nu 
suntem în stare să cuprindem ansamblul problemei și nici să extragem de-acolo 
ceea ce nu este cu adevărat util. Acum ne ocupăm de lucruri mici, cele pe care le 
avem la îndemână, de achizițiile punctuale pe care le-am comportat de-a lungul 
acestei săptămâni, multe dintre ele fiind în consonanță cu pierderea unei speranțe. 
Dacă ascundem și ne mințim că o speranță a fost pierdută, dacă ultima zi a 
săptămânii ne aduce în fața unei concluzii din care se înțelege că în toate celelalte 
zile ne-am înșelat și acum vedem adevărul care arată că lucrăm cu informații 
răsturnate, nu trebuie să ne mirăm, la fel cum nu mai trebuie să ne mirăm dacă ni 
se va părea că feedback-ul comunității va avea acum chipul sinistru al pagubei. De 
partea cealaltă, s-ar putea să constatăm că amintirile sunt mult prea grele și chiar 
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dacă mesajul lor este clar și simplu nu ne vor mai salva. Acesta poate fi un moment 
foarte dureros și el va deveni foarte puternic dacă de-a lungul săptămânii i-am dat 
din puterea proprie, adică dacă în momentul acesta împlinim ceea ce am făcut în 
etape de la începutul săptămânii până acum: am anulat tot ceea ce era important la 
momentul la care ne-a ieșit în cale invocând că altele sunt mai importante. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta să înțelegem suferința 
dar să nu ne identificăm cu ea. Zona intima, cea în care ne putem desfășura acum 
nu are nevoie de suferință. Dacă suntem curioși cum este acest sentiment putem 
ieși din această zonă intimă către o zonă socială și o vom găsi pe aceasta din 
abundență. Cel care spune astăzi că suferă de fapt trăiește în exterior. Cel care nu 
simte suferința înseamnă că trăiește în interior. 
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14 - 20 septembrie 2015 este săptămâna paravanului inventat pentru a 
deforma adevărul și a suplini lipsa de efort. Multe evenimente programate a se 
consuma în această săptămână lasă impresia de importanță majoră, de caracter 
decisiv, de cotitură în viața individuală sau poate chiar în dimensiunea socială. 
Totul este o închipuire, o construcție falsă care trebuie să ascundă intențiile pe care 
un element negativ le-a avut la începutul anului și prin care a declanșat anumite 
demersuri ce sunt acum descoperite. 

Pentru noi, cei care suntem interesați de dezvoltare personală, este mai puțin 
important dacă centrele de putere, aflate de ceva timp în reconfigurare, își vor 
atinge ținta prin schemele aplicate în momentul acesta. Important este că această 
săptămână aduce o criză a conștiinței false, o reîntoarcere la ideile corecte, 
stabilirea unui sentiment de apartenență dezvelit de prejudecăți sau de construcții 
false și chiar despărțirea de un personaj care nu putea susține relația sau cu care nu 
avem nimic în comun. De aici putem înțelege că intervalul acesta, dacă este privit 
doar din punct de vedere individual, va fi deosebit de simplu, deosebit de interesant 
ca număr de acțiuni, însă obositor prin profunzimea cerută pentru aceste câteva 
evenimente de care trebuie să ne ocupăm. Unora s-ar putea să li se pară epuizant și 
programul de la serviciu, și faptul că trebuie să meargă spre locul de muncă pe 
același traseu sau că trebuie să dea un telefon în fiecare zi la aceeași oră. Schema 
aceasta dominată de rutină pare obositoare și cine nu înțelege că în această 
săptămână nu trebuie să-și facă planuri de viitor referitor la schimbarea acesteia va 
zdruncina un mare edificiu. Vom face lucrul acesta cu precădere după ziua de 17 
septembrie când Mercur va fi în mers retrograd. Ideea de dreptate, de echilibru se 
va transforma în ideea de "dreptatea mea", "armonia mea". Unii, mai îndrăzneți din 
fire, vor vorbi în această săptămână despre curaj. Asta se întâmplă pentru că forța 
teribila ce vine din zodia Balanță nu poate activa fără să atragă și poziția lui Uranus 
din Berbec. Din nefericire, pentru că Uranus primește opoziții din partea lui 
Mercur, ce devine, din 17 septembrie, retrograd, ideea aceasta de curaj este 
răstălmăcită, schemele acestea în care vom crede cu tărie nu sunt decât închipuiri 
sau paravane pentru a ascunde o problemă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu lucra în această 
perioadă cu secretul. Cel care crede  că, apelând la secret, se apără de o judecată, 
evită o confruntare ori își consolidează poziția, se înșală. Atitudinea aceasta 
misterioasă este un paravan și, după cum am văzut că se va întâmpla de-a lungul 
acestei săptămâni, cam toată lumea își va da seama de lucrul acesta. 
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Luni, 14 septembrie 
Luni 14- 9-2015  3:00    Luna(Vir) Con (Vir) Juno 

Luni 14- 9-2015  5:07    Luna(Vir) Sex (Sco) Saturn 

Luni 14- 9-2015  5:41    Luna(Vir) --> Libra 

Luni 14- 9-2015  8:28    Luna(Lib) Con [Lib] North Node 

Luni 14- 9-2015 10:13    Luna(Lib) Con (Lib) Lilith 
 

Armonia este doar o impresie. Apel la forța fizică. Sfârșit. Dominare prin 
devotament. Este înghițită o minciună. Tinerețea este o stare de spirit. 
Degenerare. Sentimentul se exprimă prin alte mijloace. Încrucișare. Dorința de a 
alege un nou domeniu. Este savurată prea mult o latură tulbură. Gloria tentează. 

 
Schema astrală a primei zile a săptămânii anunță o furtună interesantă. De 

această dată, Luna, încă de dimineață, își va încheia tranzitul său prin zodia 
Fecioară și va trece în Balanță, împlinind, tot de dimineață, o conjuncție cu Capul 
Dragonului. De asemenea, știm, din prezentarea generală aplicată anului în curs, că 
în momentul acesta multe dintre planete sau elemente astrale sunt grupate pe un 
segment de cerc de aproximativ 60°, ceea ce aduce o forță concentrată, o atracție 
către lucruri ce se finalizează repede și accesul la instrumente care nu se lasă mult 
timp investigate, ci trebuie descoperite de la prima privire. Și forța interioară este 
ajustată după nevoile acestea în așa fel încât visul să devină brusc realitate, iar 
schemele de viitor să includă în desfășurarea lor aspirațiile și pretențiile celor din 
preajmă. Asta înseamnă că încă de la debutul acestei săptămâni simțim că facem 
parte dintr-o schema mai mare, că ne încrucișăm destinul cu destinele celorlalți și 
că avem ocazia acum să înfăptuim lucruri remarcabile. 

Pentru că suntem într-o săptămână atât de complicată, îndemnul acesta 
spectaculos s-ar putea să ne ducă într-o zonă a iluziilor absurde. Jupiter din 
Fecioară se află în continuare într-o relație de opoziție cu Neptun, iar asta 
înseamnă că individul rău, cel care nu merită, fățarnicul de altădată, va avea o falsă 
impresie asupra gloriei, asupra succesului sau asupra realizărilor. De aici înțelegem 
că multe elemente ce ar putea să fie rezolvate pe calea dialogului intră în criză. 
Armonia în această zi este doar o impresie și pentru a o compensa, visătorii sau, în 
cazul de față, cei care nu merită să primească acum ceva din partea vieții, vor face 
uz de forța, vor fi foarte agitați, vor alerga, vor simți nevoia să facă sport, să-și 
consume aceste reziduuri fizice pe care ei înșiși și le-au creat și care sunt în 
momentul de față obstacole în calea unor realizări. Dacă ar avea preocupări mai 
rafinate, dacă structura lor ar fi pe o vibrație mai bună, aceste reziduuri s-ar 
transforma de la sine. Asta nu se întâmplă în general, ci doar în momentul acesta, 
pentru că a face sport, a face mișcare ține de o necesitate impusă de corp și la un 
moment dat ea trebuie respectată. 

Trecerea Lunii prin conjuncția cu Luna neagră pune această situație aparent 
banală pe o forță a destinului. Oamenii se simt pedepsiți pentru că nu reușesc sau 
se simt avantajați pentru că reușesc. Rememorarea traumelor sau a întâmplărilor 
nefericite din ultimele perioade ține tot de schema acestei relații pe care Luna o 
realizează cu Luna neagră și Axa Dragonului de pe începutul zodiei Balanță. Este 
posibil ca în 14 septembrie să vedem oameni care se bucură de ceva și arată altceva 
sau care simt că în toate demersurile în care se implică pentru a obține un anumit 
avantaj sunt complet inutile și recurg la forță, la acțiuni dure, cele care degenerează 
raporturile sociale și care închid calea dialogului. 
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Prin urmare, începutul săptămânii se face într-un ton ambivalent. Avem 
ocazia încă de la începutul acestui interval să vedem care sunt oamenii buni și care 
sunt cei răi, să înțelegem dacă în ultima perioadă am gestionat corect evenimentele 
pe care le-am parcurs sau dacă am fost niște aiuriți, persoane profitoare sau 
indiferente față de suferințele celorlalți. Elementele care se concentrează acum pe 
finalul zodiei Fecioară și începutul zodiei Balanță arată că echilibrul valorilor este 
zdruncinat. Se întâmplă ceva și evenimentele pe care le vedem că se consumă în 
societate nu sunt decât vârful aisbergului, elementul care are legat de el o greutate 
teribilă. Se poate spune că lucrurile acestea țin de o justiție divină, de o forță de 
care se folosește acum universul pentru a-și regla procesele, pentru a nu permite 
ființelor dezordonate să distrugă ordinea deja construită ori pentru a recompensa o 
ființă care se integrează într-o schemă a binelui. Pentru că lucrurile acestea 
negative ce vin din conjuncția Lunii cu Luna neagră se consumă foarte aproape de 
inițierea unui nou ciclu draconitic, practic, acesta este primul eveniment din ciclu 
de față, ziua va fi dominată de o preocupare peste limitele normalului față de ceea 
ce este negativ, față de ceea ce tulbură sau enervează. Unii vor avea impresia că 
această zi a început într-un ton agresiv, cu prea multă grijă, cu prea mult stres și se 
termină în aceeași notă. Cercul circumscris acestor elemente întărește sentimentul 
că ne aflăm într-o perioadă complicată a anului 2015 în care totul poate fi 
amplificat, crescut, înnobilat sau distrus prin încrucișare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respinge orice gând rău, 
orice negativitate, orice schemă agresivă, indiferent cât de bine este argumentată. 
Din multitudinea de evenimente specifice acestei zile să le alegem doar pe cele 
bune, pentru că și acestea, asemenea celor rele, sunt doar vârful aisbergului. Și ca 
să înțelegem mai bine de ce trebuie să facem lucrul acesta ar trebui să ne amintim 
că în această perioadă, dar în special în prima zi a săptămânii, suntem ceea ce 
alegem. 

 
Marți, 15 septembrie 

Marti 15- 9-2015  8:10    Luna(Lib) Squ [Cap] Pluto 

Marti 15- 9-2015 13:32    Luna(Lib) Con (Lib) Mercury 

Marti 15- 9-2015 14:07    Luna(Lib) Sex (Leo) Venus 

Marti 15- 9-2015 21:27    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 
 

Inteligența caută mijloace noi de exprimare. Se adâncește o percepție 
dureroasă. Explorarea oferă noi informații. Se dorește combinarea elementelor 
incompatibile. Severitate. Se constată o diminuare a resurselor. Nu se poate pune 
bază pe o relație. Mintea rătăcește. Dovezile nu sunt convingătoare. 
Subiectivismul păcălește cu avantajul său. 

 
Nu se știe dacă nu cumva ziua de marți, 15 septembrie, deși nu conține 

aspecte astrologice cu totul excepționale, să fie chiar una dintre cele mai 
importante zile ale acestei săptămâni. Adică, prin amplitudine și prin profunzime, 
să depășească în însemnătate zilele de joi, de vineri și de duminică, cele care conțin 
cu adevărat unghiuri spectaculoase. Momentul acesta, care ne aduce în fața unui 
careu dintre Lună și Pluton, ca prim aspect ce se împlinește în dimineața acestei 
zile, ne arată că inteligența pe care o avem, cea pe care o vom demonstra de-a 
lungul acestei zile, reprezintă un element absolut esențial pentru ceea ce înseamnă 
devenirea noastră ca ființe multidimensionale sau ca personalități sociale. Pluton 
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de pe zodia Capricorn vizează cu precădere administrarea resurselor și pentru că 
universul interior este acum puternic reformulat, iar cel social este zdruncinat de 
un război neobișnuit, cel care-l vizează pe individ, cel care se desfășoară în 
interiorul unui popor, nu între popoare, în interiorul unei structuri, nu între 
structuri, arată că semnul acesta de inteligență, stima aceasta de sine 
supradimensionată este indiciul că mintea rătăcește foarte mult. 

Dacă prin toate aceste demersuri urmărim să căutăm răspunsuri la 
problemele importante care ne-au frământat și-n săptămânile anterioare atunci 
este important să știm că ne alegem cel mai prost moment. Secvența zilei de 15 
septembrie este dominată de subiectivism și această părere foarte bună despre ceea 
ce credem sau despre ceea ce știm ne păcălește că avem un avantaj important. 

În a doua parte a zilei, când se va definitiva și relația bună dintre Lună și 
Venus, acest subiectivism, această părere bună despre sine va primi un feedback 
pozitiv. Vom da de oameni care gândesc la fel sau care, pentru a obține un anumit 
avantaj, ne cântă în strună, ne spun ceea ce vrem să auzim și nu mică ne va fi 
mirarea când, în seara acestei zile, pe opoziția Lună-Uranus, să apară un eveniment 
care să ne arate lucrul acesta. În mod firesc, pe o conjunctură absolut banală în care 
apare o opoziție pe axa Berbec-Balanță și o planetă care mediază această opoziție, 
lucrurile ar însemna soluție la o tensiune relațională. Pentru că acum Venus din 
Leu mediază opoziția dintre Lună și Uranus de pe axa Berbec Balanță, în situația în 
care Luna se află foarte aproape de Mercur, rolul planetei Venus nu va fi acela de a 
media, ci de a informa referitor la ceea ce nu am făcut de am ajuns în situația 
aceasta, unde am greșit în anumite relații, unde am fost foarte indulgenți cu 
anumite persoane de am ajuns în punctul acesta. 

Prin urmare, 15 septembrie este o zi în care vom fi absolut convinși că ne 
aflăm în fața unor soluții miraculoase. Este posibil ca lucrurile care se vor consuma 
în această zi să ni se pară de un realism atroce, de o duritate cu totul aparte, de o 
forță teribilă în a ne atrage în combinații periculoase. În această zi Venus va încerca 
să medieze nesiguranța și incertitudinea pe care le avem în relațiile intime, dar, în 
egală măsură, vom avea de oferit explicații suplimentare despre cum suntem, de ce 
avem o atitudine negativă față de un personaj, de unde atâta răutate sau de unde 
atâta aversiune față de un personaj care nu a ridicat un deget, nu a spus nimic 
împotriva nimănui, nu a deranja pe nimeni. Semnul acesta arată că puterea pe care 
dorim să o demonstrăm împotriva celui slab reprezintă de fapt cea mai clară 
dovadă că mintea rătăcește. Cu alte cuvinte, 15 septembrie este o zi în care ar trebui 
să ne izolăm sau să ne facem autocritica. Nu se poate pune bază pe nicio relație din 
această zi pentru că atât conflictul care apare pe schimbul de experiență, cât și 
nesiguranța pe neîncrederea pe care o avem în ceilalți pot reprezenta măsura 
tuturor lucrurilor, sentimentul sau bogăția pe care dorim să o punem la dispoziția 
celorlalți, adică să transferăm cu generozitate din propriile frustrări sau chiar vicii. 
În egală măsură, 15 septembrie este o zi în care pierdem un bun. O clipă de 
neatenție este suficientă pentru a ne arăta că, de fapt, nu deținem nimic, ci că 
suntem utilizatorii unor valori sau gardienii unor bunuri ce nu ne aparțin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la seducție. 
Ar fi foarte indicat să ne gândim care sunt elementele care ne seduc cel mai tare, în 
ce situații cedăm cel mai mult și când renunțăm la judecată pentru anumite 
sentimente. Dacă putem face acest lucru, dacă putem avea control asupra a ceea ce 
gândim și simțim atunci ne va fi foarte clar care este bagajul informațional ori care 
sunt resursele cu care intervenim în relațiile viitoare. 
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Miercuri, 16 septembrie 
Miercuri 16- 9-2015  7:20    Luna(Lib) Sex (Leo) Mars 

Miercuri 16- 9-2015 18:41    Luna(Lib) --> Scorpio 
 

Independența își caută locul. Noblețea invocă elementele esențiale pentru a 
supraviețuii. Stări nevrotice. 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. 

 
Deși toată lumea crede că deține secretul succesului, deși toți oamenii care 

ajung pe un raft mai sus decât colegul doresc să convingă că asta înseamnă o 
dovadă de putere ori superioritate, vom avea ocazia în 16 septembrie să vedem că 
lucrurile stau altfel. În momentul acesta vedem ce înseamnă cu adevărat să ai 
putere, ce înseamnă cu adevărat serviciu și până unde se poate merge cu atitudinea 
de superioritate. În momentul acesta Luna se află pe ultimul segment al zodiei 
Balanță și îi va oferi planetei Marte ocazia să medieze opoziția sa cu Uranus, deși 
relația aceasta dintre Lună și Uranus se află în separație. Apar, astfel, tulburări pe 
ideea de credință prin care individul dorește să își impună convingerile sale asupra 
celorlalți, să le arate că sunt proști, că sunt inferiori, că nu au tot ceea ce le trebuie 
și singura lor calitate este aceea de slugă. Forța zilei de 16 septembrie este aceea de 
anihilare și dacă judecăm tot acest concurs astral, dar mai ales că Marte se află pe 
zodia Leu, elementele ce țin de creativitate, de dominare, leadership, conducere sau 
coordonare a unui proiect vor fi folosite pentru a induce ideea că războiul este cea 
mai bună soluție. 

Dacă judecăm aceste conjuncturi astrale din punctul de vedere al devizei 
generale aplicată acestei săptămâni, cea care ne spune că suntem în plin interval în 
care paravanul este mult prea important, poate mult mai important decât realitatea 
care se află dincolo de el, înțelegem de ce totul este o mare păcăleală. Nu este un 
lucru obișnuit ca mesaje venite din zodia Leu să sugereze atâta lipsă de putere, 
atâta indecizie sau atâta prostie. Îndrăzneala de acum este o dovadă de inferioritate 
și cei care doresc să se impună prin argumente, prin diplomație, cei care caută 
confruntări doar pentru a avea ce povesti, doar pentru a demonstra că ei pot câștiga 
în orice situație, sunt persoane demne de toată mila. 

În seara acestei zile Luna va trece în zodia Scorpion și va accentua această 
notă gravă a emoțiilor, această dorință de putere, de a impune celorlalți o gândire, 
poate chiar și eronată, ca semn de regulă sau chiar de bună purtare. Acesta poate fi 
semnul unui război teribil care de fapt ascunde în spatele său lipsa de efort sau 
lipsa de putere a celor care ar fi trebuit să-l preîntâmpine. 

Prin urmare, 16 septembrie este o zi de anihilare. S-ar putea ca multora 
semnul acesta astral să le sugereze că se află în fața unei puteri teribile. Semnul 
acesta de putere este fals și pentru că urmărește să se impună arată, nu că dețin 
ceva, ci că vor să aibă acces la o structură, cer reconfigurarea aspirațiilor, pentru a 
le face mai clare sau caută o susținere din partea unui spirit justițiar echidistant. 
Toate sunt baloane de săpun, dovezi ale unor iluzii pe care individul le-a gândit 
până acum însă nu au avut ocazia să le manifeste în modul acesta. 

Pentru că suntem în continuare într-o perioadă în care planetele se grupează 
pe un segment de zodiac destul de mic, cuprins între mijlocul zodiei Leu și finalul 
zodiei Balanță, dorința de acțiune este motivată de nevoia de a combate plictiseala 
sau de a ieși dintr-o rutină ciudată. Oamenii care vor să iasă acum în evidență, care 
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vor să joace o carte mai dură, care visează la bogăție sau visează să dea lovitura 
dintr-o singură mutare, sunt de fapt oameni care până acum s-au simțit chinuiți de 
succesul celorlalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lasă astăzi tentați de 
abuzul de putere. Semnul acesta de impunere, falsa forță pe care o simțim în 
momentul în care ne îndreptăm atenția către cineva sau ne orientăm prin acțiuni 
către o persoană mai slabă sau pe care dorim să o convingem de ceva reprezintă un 
moment de slăbiciune. Este indicat să fim cu adevărat lucizi în această zi, mai mult 
decât în oricare altă zi din această săptămână, pentru că momentul de neatenție de 
acum creează premisele unui mare eșec. 

 
Joi, 17 septembrie 

Joi 17- 9-2015  9:14  Saturn (Sco) Sex (Vir) Juno 

Joi 17- 9-2015  9:54 Jupiter (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Joi 17- 9-2015 10:45    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 

Joi 17- 9-2015 10:46    Luna(Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Joi 17- 9-2015 12:57    Juno (Vir) --> Libra 

Joi 17- 9-2015 20:50    Luna(Sco) Sex [Cap] Pluto 

Joi 17- 9-2015 21:05 Mercury <Lib> S/R 
 

Judecăți de ambele tabere. Perversitate. Răceala este confundată cu 
înțelepciunea. Se schimbă raportul de forțe între individ și grupul de apartenență. 
Lucrurile mici înlocuiesc lucrurile mari. Asocierea veche este lovită în punctul 
sensibil. Sentimentul devine regulă. Închistare. Obsesia dreptății duce la 
răzbunări. Unii sunt mai presus de lege. Este zdruncinat un mare edificiu. 
Libertatea este prost înțeleasă. Curajul este folosit greșit. Extravaganțe. Este 
nevoie de o autorizare care întârzie să apară. Declarație publică neîndurătoare. 

 
Ne aflăm cu adevărat în fața unui mare eveniment. Astăzi Jupiter și Neptun 

se vor afla într-o relație de opoziție și se rupe o înțelegere. Dacă ar fi să judecăm 
ceea ce cunoaștem în momentul de față atunci ar trebui în mod obligatoriu să ne 
referim la o nedreptate. În realitate, nu este nicio nedreptate, ci mai mult o 
clarificare. Ceea ce se rupe acum nici nu era real, ci doar o asociere între două 
elemente care nu puteau fi puse împreună niciodată, chiar dacă se constată că pe 
acest cer se realizează o relație de prietenie între Saturn și Junon, semn de 
stabilitate. Oamenii se simt în siguranță pentru că o relație încordată s-a rupt sau s-
a clarificat. Momentul acesta al zilei de 17 septembrie arată că iluzia dreptății poate 
fi oricând ruptă. Acest termen general de "oricând" este oarecum bizar. El se referă 
doar la faptul că în momentul de față nu putem cuprinde cu mintea 
compromisurile pe care le-am făcut în ultimele luni de am ajuns în momentul 
acesta. În mijlocul zilei de 17 septembrie Junon va trece în zodia Balanță și va 
însemna un moment decisiv pentru anul în curs. Acest moment al zilei de 17 
septembrie nu poate fi judecat separat de ceea ce se va întâmpla în 18 septembrie, 
când Saturn își va reveni definitiv în zodia Săgetător. Acum că și-a încheiat 
retrogradarea va dori să facă dreptate ori să se ocupe de lucruri mai serioase. În 
momentul de față, prin trecerea lui Junon în zodia Balanță, doar ne gândim la ce ar 
trebui să facem, iar acțiunea în sine să fie lăsată pentru o altă perioadă. Desigur, 
judecata zilei de 17 septembrie nu se referă doar la momentul acesta, ci la ceea ce va 
urma să se consume în următoarele luni până la finalul acestui an, dar și în prima 
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jumătate a anului următor. Faptul că aceste episoade se consumă când Mercur dă 
bir cu fugiții, dezertează, fuge din fața acestei probleme ori se întoarce pentru că 
este absolut convins că iubește mai mult viciul decât dreptatea, arată că un edificiu 
se zdruncină puternic. S-ar putea ca acest edificiu să fie libertatea însăși ori o 
autorizare pe care cerem să o primim de la începutul anului și până acum. Faptul că 
o primim acum ni se va părea foarte dubios și de asemenea ni se va părea dubios că 
o primim în contextul în care libertatea se zdruncină. Retrogradarea lui Mercur are, 
așadar, conotații teribile și pare să fie unul dintre cele mai dificile segmente de 
retrogradare ale planetei Mercur de peste an. S-ar putea ca declarațiile publice ale 
zilei de 17 septembrie, cele care, de altfel, sunt în legătură cu declarațiile zilei de 18 
septembrie, să fie neîndurătoare. Totul arată că ne aflăm într-o criză de conștiință 
generată de faptul că sentimentul nu se mai poate ridica la nivelul pretențiilor și 
nici nu mai poate susține o acțiune anarhică. 

De altfel, schema aceasta în care Saturn se află într-o relație de prietenie cu 
Junon ne arată care sunt taberele aflate în conflict și ce ar trebui să facem pentru a 
supraviețui, dar și anticipează că ne vom împrieteni cu elementul care ne va face să 
suferim foarte tare. Vom vedea că această suferință nu are însă conotațiile clasice, 
iar acest lucru se va consuma, ca eveniment, nu acum, ci în anul următor. Rămâne 
de văzut cum anume se va descurca fiecare în momentul în care sămânța discordiei 
va face primele frunzulițe. 

La modul general, trecerea lui Junon în zodia Balanță ar trebui să ne aducă 
un interes față de sentimentele celuilalt, echidistanță și atracție către puterea de a 
face bine, de a găsi calea de mijloc ori de a găsi calea ascunsă, cea care ne va duce 
către studiu, către cercetare spirituală sau către a face dreptate într-o confruntare 
în care protagoniștii sunt lumea aceasta și lumea de dincolo. Este greu de crezut că 
pe un asemenea context, în care simplitatea este încărcată, dorința de răzbunare 
devine elementul obsesiv al momentului. Desigur vor putea să facă acest lucru 
persoanele care privesc spre lumina sufletului ori care nu renunță la traseul lor 
indiferent care este presiunea socială. 

Prin urmare, 7 septembrie arată că visul unei nopți de vară se spulberă 
într-un chip miraculos și valorile personale s-ar putea să intre în criză. De această 
dată, termenul generic de criză are o altă conotație. Suntem contrariați de ceea ce 
vedem în jur, nedumeriți de ansamblul arhitectonic al direcțiilor sociale și multe 
semne de întrebare se referă acum la mersul omenirii, la evoluția familiei, la 
integritatea sa sau la structura pe care o poate avea acest element în viitor. Aproape 
că nu ne putem imagina cum anume vom arăta peste 5 sau 10 ani, peste două 
decenii, în cazul celor tineri, pentru că schema aceasta face trimitere la valori 
speciale cu care nu am mai lucrat până acum. Dacă, pe de o parte, Saturn și Junon 
ne arată că asocierile solide sunt cele pe care le-am alimentat până acum, chiar 
dacă nu ne plac, relația aceasta de opoziție dintre Jupiter și Neptun arată că 
salvarea vine dintr-o separare. De aici și marea contradicție a zilei de 17 septembrie 
care nu ne spune ce anume se rupe și de ce, ce anume rezistă intemperiilor 
vremurilor și de ce. Cele mai multe informații le aflăm din trecerea lui Junon pe 
zodia Balanță, cea care ne vorbește despre atașamente, despre echidistanță sau 
justiție, despre căutarea valorilor spirituale ca o pedeapsă aplicată acestor 
vicisitudini pe care le trăim în momentul acesta și care vin cu precădere din lumea 
materială. Pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, aproape că nu vom fi 
siguri de toate aceste situații pentru că în seara zilei de 17 septembrie Mercur va 
intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni. Chiar dacă suntem 
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învăluiți în obsesia dreptății, nu avem instrumentele necesare să ne facem auziți ori 
să producem schimbări. Schimbările care apar acum în societate sunt rodul 
demersurilor mai vechi. Din această cauză, declarațiile momentului sunt intim 
legate de ceea ce se va spune în ziua următoare, când Saturn va reveni definitiv în 
zodia Săgetător pentru acest ciclu. Se va face astfel o legătură între cele două zile 
prin contradicții, prin mânii, printr-o criză a conștiinței ce, în mod obligatoriu, 
după cum vom considera acum, trebuie explicată prin termeni savanți. În realitate, 
totul este judecat acum prin simplitate și acolo unde nu există simplitate există 
justificări savante care nu temperează furtuna interioară, ci o amplifică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici în gândul curat. 
Niciun om nu a descoperit Lumina dacă a fost puternic în gândul impur. S-ar putea 
ca încercările să lovească în această zonă, dar beneficiul este fabulos. 

 
Vineri, 18 septembrie 

Vineri 18- 9-2015  4:33    Luna(Sco) Squ (Leo) Venus 

Vineri 18- 9-2015  5:46  Saturn (Sco) --> Sagittarius 

Vineri 18- 9-2015  8:40    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

Vineri 18- 9-2015 21:45     Sun (Vir) Sex (Sco) Moon 

Vineri 18- 9-2015 22:47    Luna(Sco) Squ (Leo) Mars 
 

Criză de conștiință. Individualitatea este privită ca o pedeapsă. Este nevoie 
de mari spații pentru a pune în aplicare o idee. Echilibrul între eu și celălalt 
devine periculos. Se regăsește respectul pentru viață. Se uită un lucru important 
din cauza mâniei. Se identifică o nouă sursă de aprovizionare. Se cântărește prea 
mult. Se analizează prea puțin. Contradicții între stabilitate și dorință. Apel la 
morală, filosofie, spiritualitate, dreptate. Curajul este întreținut de ambiție. Se 
impun noi reguli în care onestitatea ocupă un loc de frunte. 

 
Astăzi Saturn va reveni în zodia Săgetător și multe din cele pe care le știam 

până acum se întorc la o formă inițială, se întorc la un mister inițial, la o formă de 
gândire ce ne-a fost mult timp străină. S-ar putea ca expresia momentului să 
însemne o povara destul de mare. Mulți oameni se vor teme astăzi de spații întinse, 
de gândire exprimată pe un nivel superior ori de proiectele pe termen lung. Schema 
aceasta răstoarnă ordinea lucrurilor pentru a pune în loc ceva mai bun, însă nu se 
știe dacă vor fi mulți oameni care vor vedea că lucrurile se așază în forma aceasta. 
Oamenii vor prefera să vadă revolta, schimbarea priorităților de dragul anarhiei sau 
complicației, iar asta cu scopul de a distruge un echilibru care și așa era foarte 
fragil. Asta înseamnă că momentul zilei de 18 septembrie pare să fie expresia unei 
dezordini ce susține mânia unui om care se crede puternic împotriva celui pe care  
vrea să-l vadă slab. Realitatea spune altceva, că personajul care este văzut slab nu a 
fost niciodată în postura aceasta și numai un om superficial, cu o gândire 
destructurată, poate să minimalizeze o situație în modul acesta. 

Iminenta trecerea lui Saturn în zodia Săgetător nu poate fi expresia unei 
migrații, a unei deplasări nici măcar pe structuri geografice, dar nici în zone 
mentale. Saturn nu intra pentru prima dată în zodia Săgetător, deci nu putem să 
avansăm astfel de idei. El se reîntoarce după o perioadă de retrogradare în care a 
creat o problemă sau a făcut-o mult mai vizibilă. Pasionații de astrologie care pun 
marile evenimente sociale, cele legate de anumite frământări pe zona publică ce 
sunt foarte vizibile în perioada aceasta, pe seama lui Saturn, pe seama mesajului 
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anarhic, din Scorpion, evolutiv, din Săgetător, se înșală amarnic pentru că, în 
realitate, cauza lucrurilor este mult mai profundă și nici într-un caz așa cum se 
prezintă în momentul de față. Ceea ce se întâmplă pe zona publică nu este expresia 
unei întâmplări, ci rezultatul unui plan extrem de precis care este dus la îndeplinire 
fără abatere. 

Pe noi nu ne interesează lucrurile acestea, pentru că abordarea aceasta 
vizează cu precădere dezvoltarea personală, deci trecerea lui Saturn în Săgetător, 
pentru ultima dată în acest ciclu, ne îndeamnă să privim mai departe decât ne arată 
degetul, să nu ne mai lăsăm frământați de evenimentele sociale, să nu ne mai fie 
frica de viitor, de idei avangardiste pe motivul că acestea sună foarte bine din 
coadă. Realitatea oricum este alta și vom avea ocazia să vedem în a doua parte a 
anului 2016 sau chiar în 2017 cam cum stau lucrurile. Deocamdată suntem în 
perioada reconfigurării centrelor de putere și mai avem puțin până când se vom 
vedea așezate definitiv. După ce le vom vedea așezate definitiv urmează etapa sau 
consolidării statutului pe care și l-au adjudecat. A amesteca toate aceste lucruri și a 
le pune pe seama unor evenimente sociale care, de altfel, nici nu sunt mai ample 
decât altele pe care le tot trăim din 2008 încoace, este semn de naivitate. 

Pentru dimensiunea personală revenirea lui Saturn în zodia Scorpion arată și 
atracție către filozofie, către spiritualitate sau către o dreptate ce ar trebui de 
această dată să fie apreciată pe măsura puterii sale de transformare. Se face, astfel, 
trimitere la ideea de ghid, de maestru, de profesor, cel care este acuzat cu atât mai 
mult cu cât are mai multe rezultate pe zona socială. Din nou, este importantă 
reacția de acum, nu sunt importante nici acuzațiile și nici realizările momentului 
pentru că ele sunt, după cum ne spune deviza generală a acestei săptămâni, doar un 
paravan. 

Prin urmare, 18 septembrie este o zi importantă pentru luna în curs, dar și 
pentru anul 2015 pentru că arată semnul clar al revenirii la normalitate. Puțin vor fi 
aceea însă care îl vor vedea pe acesta ca fiind semn de normalitate. Unii îl vor vedea 
ca pe o dovadă că lucrurile se schimbă iremediabil și, pentru că judecă totul prin 
propria neputință, se vor speria că nu vor putea avea control asupra a ceea ce va 
veni spre ei în săptămânile, lunile sau chiar în anii următori. Iese la lumină un 
adevăr, iar acest lucru nu se produce ca urmare a ceea ce se consumă în această zi, 
ci ca o continuare a ceea ce a însemnat ecuația zilei de 17 septembrie. Mulți vor 
improviza, vor scoate la lumină un adevăr și îl vor prezenta pe acesta ca fiind 
principalul vinovat pentru care au fost constrânși să mintă. Construind o asemenea 
justificare ajung să laude minciuna ca fiind expresia unor pagube colaterale sau 
motivul pentru care nu au fost vinovați. Totul pare să fie absurd în această zi dacă 
ne complicăm și dacă refuzăm să vedem că lucrurile sunt simple, foarte simple, 
adică nu sunt încărcate de ambiție, de aplicație și nici de dorința de distrugere. 

Expresia acestei zile face însă trimitere la o schemă interesantă ce implică o 
anume mobilitate a strategiilor de lucru. Asta nu înseamnă că avem de-a face cu o 
mobilitate a valorilor sau a persoanelor. Ceea ce se întâmplă acum cu trecerea lui 
Saturn în Săgetător nu are în momentul acesta nicio legătură cu ceea ce consultăm 
din emisiunile de știri. Evenimentele acelea sunt generate de o sumă de factori care 
activează din 2008 încoace, ci arată că putem mai mult și că noi, ca oameni, ca 
ființe inteligente, ca entități care-și caută propria origine, suntem mai mult decât 
conștientizăm în momentul acesta. Prin acest sentiment simplu și pur putem 
evolua sau putem să dăm sens pozitiv conjuncturilor de acum. Avem putere prin 
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însemnătatea acestor înțelegeri, nu prin tulburare, nervi sau teama sugerate de 
episoadele sociale înțelese prost sau încadrate eronat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de îndemnul lui 
Iisus de a ne iubi dușmanii. Cine va reuși să-și iubească dușmanii va trece dincolo 
de aparențe. Nu suntem, așadar, îndemnați să iubim fapta dușmanului, dragostea 
sa față de viciu sau interesul său față de a distruge totul, ci ceea ce reprezintă el în 
esență, adică lecția pe care ar trebui să o învățăm astăzi față de noi înșine și care ne 
spune că, în realitate, suntem mai mult decât ceea ce înțelegem în momentul 
acesta. 

 
Sâmbătă, 19 septembrie 

Sambata 19- 9-2015  6:28    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Sambata 19- 9-2015  6:37    Luna(Sag) Con (Sag) Saturn 

Sambata 19- 9-2015  7:48    Luna(Sag) Sex (Lib) Juno 

Sambata 19- 9-2015  8:37    Luna(Sag) Sex [Lib] North Node 

Sambata 19- 9-2015 11:54    Luna(Sag) Sex (Lib) Lilith 

Sambata 19- 9-2015 21:51  Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 

Sambata 19- 9-2015 23:01    Luna(Sag) Squ (Vir) Jupite 
 

Jocul de-a convingerea. Inițierea unui proiect nou. Se privește înapoi cu 
mânie. Teamă de noutate. Respect neașteptat pentru tentativă. Disciplină. Spirit 
critic. Judecată. Se cere socoteală pentru o cheltuială mai veche. Sentimentele 
sunt judecate altfel. Aspirații noi. Calitatea vieții impune acceptarea unor noi 
reguli. Influența prin descoperirea unei greșeli. 

 
Ziua de sâmbătă este una dintre cele mai deconectante și mai interesante zile 

ale acestei săptămâni. Prin faptul că Luna va trece acum în zodia Săgetător imediat 
ce Saturn a intrat în acest semn urmând ca în dimineața acestei zile să se afle în 
conjuncție cu această planetă arată că în orice lucru, oricât de dur sau de 
intransigent ar fi, există o soluție. Nu se știe însă dacă soluțiile lansate acum vor 
putea fi puse în aplicare, nu se știe dacă schema aceasta va prinde rădăcini. Se știe 
însă că astăzi intrăm în posesia unei speranțe și această speranță, cu toate că se va 
risipi până diseară, ne va arăta, cel puțin în dimineața acestei zile, că schimbările 
neașteptate au și un caracter pozitiv. De această dată, Luna nu va putea media 
tendința Nodurilor deci ceea ce se întâmplă acum nu poate fi aplicat la o schemă 
mai mare. De aici înțelegem că nu ar trebui să căutăm înțelesuri majore stării de 
bine pe care o vom simți în dimineața acestei zile și, dacă o vom simți plenar, să nu-
i oferim aceste explicații savante. Și aceasta, chiar dacă este una bună, este tot un 
paravan. 

Un element absolut interesant care se va consuma în această zi vine din 
multitudinea relațiilor de sextil pe care Luna le va realiza cu ceea ce se consumă pe 
începutul zodiei Balanță. Asta se poate explica prin ușurința cu care vom fi tentați 
să punem pe seama acestor stări bune toate lucrurile pe care le-am făcut în urmă cu 
trei-patru zile sau poate chiar la începutul săptămânii. Ceea ce ni se întâmplă acum, 
starea aceasta minunată sau accesul la putere, deschiderea pe care o simțim în 
momentul de față nu constituie expresia unor demersuri pe care le-am făcut 
anterior în această săptămână, ci rodul unor eforturi pe care le-am realizat în prima 
jumătate a anului. Mulți s-ar putea să se simtă în această zi bătrâni și, prin bucuria 
care îi invadează, să considere că până și bătrânii au acces la mulțumire sau 
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bucurie. În realitate, momentul acesta înseamnă atingerea unor aspirații noi, 
deschidere către o nouă calitate a vieții și ar trebui, prin ceea ce simțim și trăim în 
momentul de față, să fim puțin mai responsabili. Nu se știe cine anume va fi 
responsabil în toată această schemă, însă pentru că Luna se află în Săgetător se 
poate vorbi acum despre exacerbarea spiritului critic orientat împotriva celui care 
îndrăznește să nege înțelesul pe care individul îl dă stării sale de bine. 

Prin urmare, 19 septembrie este o zi de joacă. S-ar putea ca joaca acestei 
zile să fie puțin cam periculoasă și cine nu cunoaște regulile, cine dorește să le 
schimbe în timpul desfășurării s-ar putea să se trezească cu o comisie de disciplină. 
În mare parte, schema acestei zile se bazează pe un succes, o deschidere sau o 
binefacere pe care individul o resimte de dimineață, însă cu cât ne apropiem de 
finalul zilei, adică cu cât ne apropiem mai mult de împlinirea celor două careuri pe 
care Luna le va realiza cu Pluton și Jupiter aflate în opoziție, adică cu cât ne 
apropiem mai mult de definitivarea careului în T pe semne mobile, cu atât schema 
aceasta a bucuriilor superficiale sau a ipostazelor de o clipă în care suntem 
încântați sau credem că ne-am rezolvat totul se va volatiliza. Cu cat ne apropiem de 
seara ni se cere notă explicativă pentru o cheltuială pe care am făcut-o mai demult. 
Ceea ce se întâmplă în această zi, dar și pentru că în această perioadă Mercur este 
retrograd, nu susține o astfel de analiză. Putem explica în mod coerent de ce am 
realizat o anume cheltuială, deci am crezut că ne putem schimba statutul ori 
demnitatea consumând. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că o persoană 
puternică este, în egală măsură, și una flexibilă. Cel care nu este flexibil nu este 
puternic. Puterea nu înseamnă abuz și nici distrugere, ci înseamnă toleranță și 
creativitate. 

 
Duminică, 20 septembrie 

Duminica 20- 9-2015  6:49    Juno (Lib) Con [Lib] North Node 

Duminica 20- 9-2015 12:22    Luna(Sag) Sex [Lib] Mercury 

Duminica 20- 9-2015 17:01  Luna(Sag) Tri (Leo) Venus 

Duminica 20- 9-2015 18:39 Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 

Duminica 20- 9-2015 19:39 Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
 

Aspirații către relații imposibile. Oameni sunt judecați prea simplu. Sfatul 
unui înțelept este desconsiderat. Independență. Inițiativă. Dorința de a cuceri. 
Comunicarea susține comerțul. Sentimentul rănit este transformat un avantaj. Se 
încalcă o regulă. Cel puternic pune acum bazele unei asocieri impresionante. 
Centrele de putere trec prin perioade stranii de liniște. Dragostea neîmpărtășită 
devine incendiară. 

 
În această ultimă zi a săptămânii se va împlini conjuncția lui Junon cu Capul 

Dragonului - un eveniment important al acestei săptămâni însă el se va integra în 
schema generală, cea care le spune oamenilor că nu este cazul să facă mai multe 
greșeli, să viseze la schimbări spectaculoase ori să creadă că ele se produc în 
momentul acesta doar pentru că așa doresc să interpreteze anumite evenimente 
sociale. Deviza generală a acestei săptămâni ne spune că totul este un paravan 
inventat pentru a deforma adevărul și a suplini lipsa de efort. Abia în finalul acestei 
săptămâni înțelegem în ce constă acest deficit de efort. Relația de conjuncție a lui 
Junon cu Axa Dragonului scoate în evidență deficitul de voință în relațiile esențiale. 
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Cu alte cuvinte, momentul acesta ne arată unde nu am vrut să intervenim, unde nu 
am fost în stare să găsim motivația necesară pentru a produce o schimbare 
importantă, pentru a face un bine celui drag, pentru a ne ridica pe nivelul următor. 
Mulți nu au făcut uz de acestea pentru că nu au fost în stare să vadă care este 
intensitatea iubirii pe care un apropiat o are sau n-au fost în stare să vadă care este 
adevăratul rol pe care un apropiat îl îndeplinește. Totul a fost judecat după comerț, 
după schimb, nevoie și nu mică ne va fi mirarea când vom conștientiza, în special în 
ultima zi a acestei săptămâni, că am fost superficiali. 

Reversul medaliei vine prin judecată pripită. Un om care crede că le știe pe 
toate îi va judeca prea simplu pe ceilalți pentru că are mai multă încredere în ceea 
ce gândește și simte decât în cei din jur. Totul are în această zi o conotație 
emoțională și cel care nu se racordează la prezența acestor emoții încalcă o regulă. 
De aici și elaborarea unui program de răzbunare, de amenințare împotriva celor 
care încalcă această regulă. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală privesc ultima zi a acestei săptămâni cu o îndrăzneală aparte. Vor putea 
să încalce o regulă și vor vedea că le va fi foarte bine dacă fac lucrul acesta. Această 
regulă a fost instituită de ei din frică cu scopul de a conștientiza că această temere 
nu a fost altceva decât un program negativ care i-ar fi dus la asocieri pe sentimente 
pătimașe, pe atașamente sau pe dorința de profit. Înțelegând lucrurile acestea se 
pot descărca de ceea ce este rău și pot să construiască relații sănătoase, poate chiar 
cu aceleași persoane. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în preajma unei înțelegeri 
aparte. În primul rând, unii s-ar putea să înțeleagă faptul că o parte din 
evenimentele în care au crezut și care s-au desfășurat de-a lungul acestei săptămâni 
sunt de fapt expresii ale unei iluzii ce poartă denumirea generică de "paravan". Unii 
s-ar putea să nu acorde prea multă importanță acestei înțelegeri, însă cei care 
lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, 
vor înțelege că schema aceasta îi ajută să se elibereze de o mare problemă. 

Evenimentele sociale vor fi în continuare dominate de aceeași notă specifică 
perioadei ce impulsionează reconfigurarea centrelor de putere. De această dată 
această reconfigurare vizează descoperirea sau dezvăluirea unor intenții ce au fost 
exprimate la începutul anului. Rămâne de văzut însă cât de utilă ne va fi această 
înțelegere. Cel mai important lucru este că aceste centre de putere au mari îndoieli 
față de stabilitatea schemei viitoare pe care urmăresc să o adjudece. Desigur, este 
mai puțin important pentru noi dacă aceste centre de putere își ating scopul sau nu. 
Importantă este forța acestei zile care ne arată că dorința de a cucerii devine 
prioritară. Nu este utilă această dorință, cel puțin nu poate fi utilă în contextul în 
care totul este o halucinație, totul este o iluzie sau un paravan inventat pentru a 
deforma adevărul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți astăzi atât la 
afirmație cât și la negație. Oamenii care neagă din slăbiciune au mai multe șanse să 
găsească adevărul decât cei care susțin afirmațiile din orgoliu. 

 



Săptămâna 21 – 27 septembrie 2015           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 17 septembrie 2015, ora 6:10 

21 - 27 septembrie 2015 este săptămâna în care un cârlig prinde peștele cel 
mare și se rupe firul. Această imagine s-ar putea să le trezească unora un surâs 
enigmatic sau poate chiar unul ironic, însă chiar aceste persoane care vor opune 
rezistență mesajului ce vine din această exprimare sintetică demonstrează că sunt 
nepregătite pentru furtuna care va veni în săptămâna următoare. Această furtună 
se referă, cu precădere, la neputința de a evalua un obstacol, la incapacitatea 
individului de a cântări corect valorile și de a vedea dacă sunt sau nu potrivite 
pentru măsura gândurilor pe care le are, pentru profunzimea sentimentelor sau 
dacă sunt ori nu potrivite pentru viața ce a ales să o trăiască. 

Săptămâna aceasta este plină de evenimente astrale, unele dintre ele chiar 
spectaculoase, așa cum nu am avut în ultima perioadă. Ceea ce am trăit până acum 
făcea parte dintr-o schemă cunoscută și nu ne-a surprins decât prin intensitate. De 
această dată vom fi surprinși și prin schimbare, dar și prin noua gamă de vibrații cu 
care va trebui să lucrăm din primul moment ca și cum suntem experți. Este de la 
sine înțeles că acum nimeni nu poate fi suficient de priceput în a prinde un pește 
foarte mare înainte de a știi că în apele acelea adânci crește așa ceva. Dacă situațiile 
ar putea să se desfășoare într-o formă oarecum cunoscută în primele două zile ale 
săptămânii, miercuri, 23 septembrie, când Soarele va intra în zodia Balanță, 
lucrurile se vor schimba rapid. Acesta va fi primul element care va declanșa suita de 
evenimente care va veni în cascadă până la finalul săptămânii și chiar după. Apare, 
apoi, o regrupare a elementelor astrale pe primul segment al zodiei Balanță și 
lucrurile nu vor mai fi confuze, ci foarte grele. În ziua de vineri, 25 septembrie, 
Marte va intra în zodia Fecioară și Pluton își va reveni la mersul direct după câteva 
luni de retrogradare. Abia intrat pe zodia Fecioară, Marte va împlini un careu cu 
Saturn care, la rândul său, se va împrieteni cu Axa Dragonului în ultima zi a 
săptămânii și, în aceste două zile de la finalul săptămânii, Luna neagră, Junon și 
Soarele vor trece prin conjuncții succesive. Asta înseamnă că forța de acum, cea 
care pune o mare greutate pe zodia Balanță, va face referire la mișcarea valorilor, la 
indiferența pe care o grupare o poate arăta altei grupări sau interesul foarte mare ce 
se trezește dintr-o dată față de anumite structuri administrative ce trebuie să țină 
sub control o anume agitație socială. Viața personală este zdruncinată ca o 
consecință a ceea ce schema generală sugerează. Oamenii își vor pune mari semne 
de întrebare față de sinceritatea lor, față de puterea de implicare, față de neputința 
de a administra un bun comun fără ajutoare. Vom vedea în zilele în care aceste 
unghiuri se consumă cam care sunt direcțiile, însă per ansamblu tot ceea ce se 
consumă în această săptămână nu este întâmplător, ci rezultatul unui plan creionat 
în mod precis în prima jumătate a anului. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a refuza să 
participăm la evenimente care distrug schema cunoscută a unui bun, a unui grup 
sau a societății în ansamblu. Nu acesta este momentul în care să intervenim asupra 
unui factor de reglare în mod constructiv sau benefic pentru viața individului. 
Schimbările care se produc pe aceste conjuncturi sunt tulburătoare, dureroase sau 
chiar anarhice. Totuși, pentru ca lucrurile să fie distruse iremediabil este nevoie de 
puțin mai mult efort decât cel pe care îl vom realiza în această săptămână. Deci 
acolo unde binele nu reușește trebuie să ne așteptăm ca și răul să eșueze. Așadar, 
îndemnul principal al acestui interval este să fim lucizi, puternici și pozitivi pentru 
a mai face încă un pas, ce-i drept unul foarte important, către îndeplinirea unui 
ideal frumos. Lumea nu începe și nu se termină cu greutățile acestei săptămâni. Ele 
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fac parte, așa cum am indicat de câțiva ani în analizele săptămânale și cele anuale, 
din ceea ce denumim generic: reconfigurarea centrelor de putere. 

 
Luni, 21 septembrie 

Luni 21- 9-2015 11:06    Luna(Sag) Tri (Leo) Mars 

Luni 21- 9-2015 11:53     Sun (Vir) Squ (Sag) Luna(Half Moon) 

Luni 21- 9-2015 15:27    Luna(Sag) --> Capricorn 

Luni 21- 9-2015 17:16 Luna(Cap) Squ [Lib] North Node 

Luni 21- 9-2015 18:27    Luna(Cap) Squ (Lib) Juno 

Luni 21- 9-2015 21:06    Luna(Cap) Squ (Lib) Lilith 
 

Curiozitate. Disconfort prin promovarea ideilor altora. Informația 
furnizată din memorie tulbură un plan. Ceea ce este descoperit sperie. 
Neîncredere în partener. Suspiciuni cauzate de prea multă analiză. Tentația de a 
schimba o regulă. Disconfort produs prin dorința de a ajuta pe cineva. 

 
Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Săgetător și are de împlinit 

două aspecte importante pentru debutul săptămânii: trigon cu Marte și careu cu 
Soare. În continuare suntem dominați de ceea ce se întâmplă pe finalul zodiei 
Fecioară și începutul zodiei Balanță și, din această cauză, lucrurile pot acum să se 
precipite, oamenii pot dezvolta o curiozitate ciudată față de ceea ce nu ar trebui să-i 
primească apoi vor fi tentați să-și dramatizeze propria condiție și să strige în gura 
mare că nu sunt acceptați sau că au un trai amar și o viață nefericită. 

Există un unghi pozitiv care încearcă să răstoarne ordinea lucrurilor după 
cum o gândim acum sau după cum ne așteptăm să se consume în această zi, iar el 
este dat de trigonul dintre Venus și Uranus. Acesta se va împlini în faza sa maximă 
abia miercuri, însă el activează încă de pe acum. Simțurile ne înșală astăzi și asta 
pentru că intrăm în această săptămână cu neîncrederea, cu suspiciunea că orice 
element pe care nu-l înțelegem se transformă în regret sau în refuz. Pentru că 
deviza generală a acestei săptămâni face trimitere la o întâmplare absolut penibilă 
în care este prins peștele cel mare, dar nu avem forța necesară pentru a-l integra în 
segmentul individual sau pentru a-l scoate din mediul său, vom privi spre o mare 
realizare, vom întinde mâna, o vom atinge, o vom constata cum este, dar nu vom 
avea încă posibilitatea să o transferăm în segmentul privat, în viața proprie. 

Imediat ce Luna va intra în zodia Capricorn sentimentele vor deveni 
restrictive. Practic, toată ziua ne vom preocupa de ceea ce ne enervează pentru că 
Luna ne spune să fim disciplinați, să ne adaptăm, dar nu suntem lăsați ori nu știm 
cum. Ea trimite unghiuri negative atât față de Soare, care se află pe ultimul 
segment al zodiei Fecioară, cât și față de elementele astrale situate pe primul 
segment al zodiei Balanță. Astăzi gândim că cea mai bună soluție este să schimbăm 
o regulă, să le impunem celorlalți propriile noastre pretenții pentru a nu suferi 
singuri în această ipostază. Schema cu pricina reprezintă, de fapt, o rămășiță din 
pretențiile pe care le-am lansat în săptămânile anterioare și care nu au fost 
încununate de succes. Asta exprimăm în prima zi a săptămânii, asta arătăm că nu 
ne convine, asta arătăm că nu avem. 

Ziua va fi o mare realizare pentru cei care sunt discreți și care nu folosesc 
niciodată un prilej ca acesta, în care oamenii ar putea să fie mai zăpăciți decât sunt 
de regulă, pentru a-i exploata sau pentru a le găsi defecte și a-i acuza de ceva. Este 
clar că relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului arată că nu suntem în formă, că nu 
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avem nici luciditatea mentală necesară și nici emoțiile nu pot fi racordate la 
frecvența a ceea ce se află în jur. Vrem să gândim pentru sine, dar suntem atrași 
către evenimente sociale, încurajați să ne implicăm în treburile altora, dar fără să 
renunțăm la anumite elemente ce țin de sfera privată. Mișcarea aceasta enervează, 
obosește și consumă inutil pentru că nu vom avea timp pentru niciunele. 

Prin urmare, debutul săptămânii este o zi în care ar trebui să privim numai 
spre lucruri bune pentru a nu oferi celorlalți motive de tristețe, de agresivitate sau 
de respingere. Tentația de a schimba o regulă doar pe baza a ceea ce vedem acum 
reprezintă una din trăsăturile definitorii ale zilei de 21 septembrie. Există o mare 
suspiciune în această zi pe care o avem față de capacitatea de adaptare și cel mai 
bine ar fi să nu vorbim cu ceilalți despre lucrul acesta pentru că nu este definitoriu, 
el se aplică doar acestei zile, iar asta pentru că momentul de față face legătura între 
zăpăceală parcursă în săptămânile anterioare și ceea ce vom avea de făcut în 
această săptămână. Apoi, relația cu partenerul, din această cauză, s-ar putea să 
intre într-o ușoară criză. Cei care trăiesc singuri vor avea ceva cu toată lumea, își 
vor găsi acum o multitudine de argumente pentru care să meargă mai departe în 
formula aceasta. Totul este construit ca un disconfort împotriva tentației, a 
relațiilor sau împotriva unui destin care poate fi împlinit numai prin muncă, 
izolare, efort și disciplină. 

Oamenii care obțin astăzi rezultate ar trebui să se gândească de mai multe ori 
care au fost nodurile importante în suita de etape intermediare ce au contribuit la 
acest succes. S-ar putea să găsească acolo momente triste în care au făcut un 
compromis, nu pentru a găsi echilibrul, ci pentru a suprima dreptul celuilalt la 
realizarea pe care ei o obțin acum. Tocmai de aceea nu este indicat să 
împărtășească astăzi din aceste impresii pentru că ele nu sunt definitorii, nici 
măcar acele episoade care par puțin mai clare pentru individul în cauză, ci doar 
simple întâmplări. A crea o impresie generală despre o persoană doar pe baza a 
câtorva întâmplări este dovadă de superficialitate. Astăzi superficialitatea este 
alimentată doar de frustrare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita astăzi critica și de a 
folosi doar sensul pozitiv al cuvintelor, sentimentelor sau al ideilor. O lege a 
atracției face în așa fel încât direcția generală a momentului să fie preschimbată în 
altceva. 

 
Marți, 22 septembrie 

Marti 22- 9-2015  5:46    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 

Marti 22- 9-2015  7:52    Luna(Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 22- 9-2015 14:58    Luna(Cap) Con [Cap] Pluto 

Marti 22- 9-2015 17:50    Luna(Cap) Squ [Lib] Mercury 
 

Ideile noi contravin planurilor mai vechi. Seriozitatea este înțeleasă greșit 
și tulbură. Se merge mai departe cu suspiciune. Se încalcă dreptul de a trăi. 
Răstălmăcire. Adâncirea în fapte de o calitate îndoielnică. Emoțiile curate sunt 
descoperite după ce un episod dramatic se încheie. 

 
Schema acestei zile se află mai mult pe frecvența devizei generale aplicată 

acestei săptămâni decât în consonanță cu ceea ce s-a consumat în ziua anterioară. 
Totul va lua înfățișarea unei fugi de realitate, a unei evadări din planul realității 
într-unul al imaginarului pentru că nu degeaba ne aflăm acum într-o perioadă în 
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care Mercur se află în mers retrograd și, în plus, în după-amiaza acestei zile va avea 
de împlinit și un careu cu Luna. Mulți vor fi preocupați astăzi să se adâncească în 
gândurile care cred că le sunt specifice, în sentimentele care îi caracterizează 
încercând să se apropie de ceilalți prin aceste calități, să le atragă atenția, să le 
vorbească altfel și să se comporte în conformitate cu ceea ce cred ei că reprezintă. 
Retrogradarea lui Mercur răstălmăcește toată această viziune personală și îi duce 
pe unii în criză. Pentru că unii se cred prea buni vor dori să-i convingă pe ceilalți că 
sunt foarte buni. Dacă nu sunt apreciați din prima clipă, vor insista, dacă nu sunt 
apreciați nici din a doua încercare vor insista din nou și toată această schemă pe 
care o vor aplica ei reprezintă o pedeapsă pe care vor să o aplice celor din jur. 

Ziua este totuși diferită față de ceea ce s-a consumat anterior pentru că 
relația bună pe care Luna o are de împlinit cu Neptun în dimineața acestei zile ne 
face să ne trezim cu o stare bună, să cântărim mai bine situațiile pentru a înlătura 
de la sine suspiciunea și pentru a nu mai privi viața printr-un caracter dramatic. 
Desigur, oamenii care nu au măsură, care nu au simțul ridicolului, care vor cu orice 
preț în momentul acesta să arate că vor, că știu, că pot, vor depăși bariera bunului 
simț și finalul zilei, cel care este în mare parte dominat de relația proastă a Lunii cu 
Mercur, reprezintă pentru ei parcurgerea unui episod dramatic. Pentru aceste 
persoane ziua este definitorie prin dramă, prin respingere sau prin tensiune. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală sunt avertizați că după-amiaza acestei zile le lansează o invitație 
tendențioasă. Vor avea impresia că pot să răstoarne ordinea stabilită deja, că au 
puterea să încline o balanță negativă, să preschimbe starea unui loc lucrând cu 
energia respectivă, ridicându-se pe nivelul următor, schimbând vibrația sau 
preluând din reziduurile de acolo pentru a curăța. Această faptă este o greșeală 
pentru că îndemnul acesta vine din tranzitul Soarelui pe ultimul grad al zodiei 
Fecioară care îi îndeamnă pe oameni să facă într-un timp foarte scurt ceea ce nu au 
făcut de-a lungul ultimelor patru săptămâni. De altfel, a curăța un loc, a transfera 
din puterea benefică este de lăudat, însă a face acest lucru pentru a ascunde lenea, 
indolența sau poate chiar răutatea cuiva este o greșeală. 

Prin urmare, 22 septembrie este o zi care îi adâncește pe oameni în 
importanță de sine, în sentimente confuze sau în mândria de a simți sau de a putea 
să facă ceva. Este important ca încă de dimineață, de când ne trezim cu o stare 
bună, de când ajungem să credem că putem face mai mult, să ne gândim dacă nu 
cumva această supraevaluare a puterii personale este susținută pe disperarea de a fi 
recunoscuți sau de a ne mândri. Acolo unde lucrurile nu sunt orientate în această 
direcție, faptele vor fi dominate de o profunzime cu totul specială. Oamenii aceștia 
care n-au trăit până acum pentru a construi o imagine personală și a o elogia, vor 
arăta celorlalți că se poate trăi și prin emoții curate, fără ședință de shopping, fără 
să știe măcar de existența programelor de știri, a ultimului serial lansat pe piață de 
o celebră casă de producție, fără să știe că a fost inventat touchscreen-ul. Desigur, 
puritatea sufletului nu trebuie neapărat să creeze un contrast cu deliciile societății 
de consum. Acum însă aceste emoții curate sunt situate în afara a ceea ce înseamnă 
tehnologie, în afara acestor elemente care consumă prea multă energie pentru 
confort. Mercur retrograd le spune astăzi oamenilor că trebuie să-și consume 
timpul făcând lucruri plăcute, superficiale, deconectante sau mai puțin importante. 
Soarele se va afla astăzi pe ultimul grad al zodiei Fecioară și mulți vor fi tentați să 
compenseze lipsa de activitate din ultima perioadă făcând în grabă, cu nesăbuință 
sau cu zăpăceală, ceea ce nu au putut să facă în ultimele patru săptămâni. Ar trebui 
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să se limiteze la ceea ce este specific unei zile, nu să comprime o lună întreaga într-
o zi pentru a avea după aceea motive de fală, de mândrie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face în așa fel încât tot ceea 
ce vine spre noi astăzi să primească un răspuns curat. De asemenea, răspunsul 
curat cere în mod obligatoriu adevărul, nu spus pentru a-i pedepsi pe ceilalți, nu 
prezentat cu frică, ci iubindu-l. Persoana care iubește adevărul nu va abuza de 
privilegiile acestuia și nici nu va lovi în ceilalți cu el. 

 
Miercuri, 23 septembrie 

Miercuri 23- 9-2015  1:14    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 

Miercuri 23- 9-2015  2:10 Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 

Miercuri 23- 9-2015  6:53Venus (Leo)Tri[Ari] Uranus 

Miercuri 23- 9-2015 11:20     Sun (Vir) --> Libra (Autumnal Equinox) 

Miercuri 23- 9-2015 20:48    Luna(Cap) --> Aquarius 

Miercuri 23- 9-2015 21:31  Sun (Lib) Tri (Aqu) Moon 

Miercuri 23- 9-2015 21:31  Luna(Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Miercuri 23- 9-2015 21:36  Sun (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Miercuri23- 9-2015 22:18Luna(Aqu)Tri[Lib]North Node 
 

Ripostă. Seriozitatea unui proiect depinde mult de mofturile unui personaj 
nou integrat în schemă. Se cântărește prea mult. Performanță. Se mărește 
încrederea în sine. Disconfortul cauzat de minciună trecem planul secund. Acces 
la informații noi. Libertate de expresie. Ușurință în a formula o solicitare. 
Tensiunea susținută de frică trece în plan secund. Seducție. Determinare. Interese 
pentru realizarea planului. Riscul este înlăturat. 

 
Schema care se aplică în această zi are o greutate specială în cadrul 

săptămânii. Astăzi Soarele va trece în zodia Balanță și se va împlini echinocțiul de 
toamnă. Apoi, de o parte și de alta acestui moment, Venus va avea de împlinit un 
trigon cu Uranus, iar Soarele un sextil cu Saturn. Maniera prin care este transferat 
mesajul astral către dimensiunea personală cere mai multă determinare, mai multă 
deschidere și mai multă atenție decât am dat dovadă în ultimele zile. În primul 
rând, avem nevoie de respect și de atenție pentru a nu considera că deschiderile și 
libertățile pe care le simțim în momentul acesta constituie răspunsul la toate 
problemele. Venus, prin relația bună cu Uranus, mediază opoziția pe care Uranus și 
Mercur o împlinesc. Practic, bucuria și căldura sentimentului mediază o problemă 
de limbaj, nu o problemă de justiție și nu conflictul creat de neputința de a găsi o 
soluție într-o problemă socială foarte gravă, așa cum înțelegem din aglomerarea de 
elemente astrale de pe începutul zodiei Balanță. Apoi, relația de prietenie dintre 
Soare și Saturn, devine astăzi un triunghi minor cu Saturn focar care arată că 
inteligența practică are nevoie acum de o picătură de abstract pentru a ieși din 
rutină, pentru a înlătura riscul depunerilor, riscul să luăm aceste libertăți de 
expresie, aceste formulare sau acest disconfort cauzat de minciună drept element 
de referință pentru evenimentele din această perioadă. Se poate vorbi acum despre 
un mare risc, despre tensiunile generate de o înțelegere deficitară, că nu degeaba 
Mercur se afla într-o perioadă de retrogradare. Există, însă, soluții, numai că 
trebuie văzute, înțelese, apoi să întindem mâna și să le luăm, să renunțăm la 
tentațiile de a obține cu mare ușurință lucruri despre care credem în această 
perioadă că ne sunt utile. Pentru că în noaptea de marți spre miercuri se va împlini 
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și relația proastă dintre Lună și Uranus, pornim în această călătorie sau ne 
pregătim pentru aceste evenimente cu gânduri false. Practic, ziua de 23 septembrie 
înseamnă un alt vârf care întruchipează foarte bine deviza generală aplicată acestei 
săptămâni. Avem ocazia acum să constatăm o mare performanță, o atracție către 
lucruri magnifice pe care să ni le apropiem foarte mult, să le vedem, să le atingem, 
să constatăm realitatea acestora chiar și pentru noi nu doar pentru grupul de 
apartenență, dar să nu fim în stare să ni le interiorizăm. Trecerea Soarelui pe zodia 
Balanță arată integrarea firii individului, încadrarea felului de a fi al persoanei într-
o problemă generală, într-o problematică a vremurilor pe care le trăim ceea ce 
poate constitui o soluție doar pe un tronson limitat. Practic, trecerea Soarelui în 
zodia Balanță de anul acesta arată o constrângere și vom vedea în ziua următoare 
că și conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului face referire la libertăți care pot fi 
folosite doar în acest registru. 

Prin urmare, 23 septembrie aduce un răspuns interesant la o problematică 
foarte gravă, ciudată, legată de o frământare a valorilor sau de un transfer al unor 
forțe dintr-un sector al muncii într-un sector al diplomației. Nu ne referim aici, din 
nou, la ceea ce constatăm că se întâmplă acum pe firmamentul vieții sociale, ci 
încercăm să înțelegem care sunt energiile care activează în momentul acesta și ce 
specific au. Transferul de putere de pe zodia Fecioară pe zodia Balanță înseamnă în 
astrologie transfer de putere de pe o problematică a muncii pe o problematică a 
diplomației. Se poate stabili că cele două direcții au și elemente auxiliare care 
activează și care devin foarte vizibilă acum, când Soarele trece din Fecioară în 
Balanță. Problematica muncii are ca element auxiliar un disconfort administrativ, 
neputința unei instituții de a găsi o soluție, iar problematica diplomației vine cu 
sancțiuni, cu interdicții sau cu accente juridice pe o direcție care a fost pornită din 
start pe un traseu greșit. Combinația celor două, în această săptămână, menține 
acest context al marilor episoade, dar și al marilor eșecuri. Dreptatea despre care va 
vorbi Soarele din Balanță alături de celelalte elemente devine una abuzivă, nu 
pentru că așa a fost gândită ea, ci pentru că problema la care face trimitere are 
numai genul acesta de soluție. 

Viața comună, omul, cetățeanul sau persoana constată în 23 septembrie că 
libertățile sale sunt povești frumoase. Văd și constată că există o mare frământare 
în ceea ce privește exprimarea sa pe un nivel superior, însă acolo nu poate nimeni 
să accepte mesajul care vine din partea sa și se simte îndreptățit să apeleze la noi 
metode. Metodele pe care considerăm astăzi că trebuie să le aplicăm în viitorul 
apropiat, cele prin care urmărim să rezolvăm problema prezentă, sunt cele mai 
greșite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi că poate 
secretul este util. A interveni cu povești despre lucruri pe care nu le cunoaștem 
foarte clar înseamnă a ne apropia foarte mult de metodele greșite cu care am 
rezolva o problemă. Poate că această problemă, în mare parte, se va rezolva de la 
sine sau poate ar fi indicat să avem răbdare că până la finalul săptămânii ne va fi 
mult mai clar cum anume trebuie abordată. 
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Joi, 24 septembrie 
Joi 24- 9-2015  1:06    Luna(Aqu) Tri (Lib) Juno 

Joi 24- 9-2015  2:27    Luna(Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Joi 24- 9-2015  7:57     Sun (Lib) Con [Lib] North Node 

Joi 24- 9-2015 19:04    Luna(Aqu) Tri [Lib] Mercury 
 

Studiu. Cadrul social devine important pentru individ. Relansare. Șansă. 
Oportunitate. Divergențele de opinie sunt rezolvate pe cale diplomatică. Greșelile 
sunt iertate ușor. Dorința de a alcătui un grup care să reprezinte interesele 
tuturor indivizilor. Frumusețe. Strălucire. Optimism. Indiferență față de durere 
sau răutate. Oscilația este periculoasă. Dorința de a săvârși o faptă care să ridice 
o interdicție. 

 
În momentul acesta Luna se află în plin tranzit prin zodia Vărsător și până 

dimineață va avea de împlinit două unghiuri pozitive, cu Luna neagră și respectiv 
cu Junon. Apoi, tot dimineață, Soarele se va afla într-o conjuncție cu Capul 
Dragonului, arătând că lucrurile bune se pot împlini într-un timp foarte scurt dacă 
avem totul la dispoziție. Cu Mercur retrograd este puțin probabil să avem totul 
pregătit pentru a împlini acest deziderat important al săptămânii. Pentru că în 
momentul acesta avem pe cer patru planete retrograde, schema de gândire s-ar 
putea să se bazeze foarte mult pe resentimentele trecutului, pe acele elemente care 
au fost dominate de dorință și tot datorită dorinței nu au putut fi îndeplinite. Există 
un element frumos aferent acestei zile care scoate în evidență posibilitatea ca un 
gând să schimbe cu totul starea de spirit, să îi unească pe indivizi într-un grup și 
abia acest grup, după ce va trece prin alte încercări legate de coeziune sau 
închegare, să-și poată îndeplini menirea. Deocamdată, lucrurile cu pricina sunt 
arătate, indicate, ne atrag și ne tentează, indiferent că sunt bune sau rele, dar nu ne 
permit să le atingem. 

Schema care se aplică în această zi arată că orânduirea în care am ales să 
trăim, epoca aceasta trece prin mari frământări. A accentua zodia Balanță, a 
intensifica această tendință de a rezolva totul pe care diplomatică sau prin 
intermediul celorlalți, prin intermediul unor reguli stabilite de alții, în alte epoci, pe 
alte conjuncturi sau pe baza altor principii decât cele de actualitate, nu permite 
planetei Pluton din Capricorn să gestioneze resursele sau conflictul resurselor în 
modul cel mai corect cu putință. Apar astfel tensiuni pe ideea de cult, religie, pe 
ideea de epurare etnică, de minoritate sau de inventare a unei structuri 
administrative care să țină sub control aceste elemente grupate sub un ideal 
comun. Accentuarea într-o direcție negativă a axei Fecioară-Pești vizează forma 
aceasta de relansare a gândului colectiv fără a ține cont dacă individul este sau nu 
pregătit să participe la asemenea evenimente sociale. 

Pentru că lucrurile se desfășoară acum în mod concentrat, ca expresie a unor 
comenzi date în prima parte a anului, ceea ce nu se încadrează în regulă devine 
pagubă colaterală. Pluton are acum un rol mult prea important pentru a nu ține 
cont de mesajul său. Pe de o parte este o planetă focar în careul în T pe semne 
cardinale, împreună cu Uranus și Mercur, apoi este planetă mediatoare în opoziția 
lui Jupiter cu Neptun. Ideea de interdicție devine pionul principal care poate dicta 
cum anume se deplasează schema valorilor, cum poate fi aceasta remediată pentru 
ca un conflict care are legătură cu administrarea noilor resurse să fie rezolvat în 
condiții optime. 
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Prin urmare, 24 septembrie devine o zi în care înțelegem de ce valorile 
sociale sunt blocate ori de ce se deplasează într-o direcție fără să țină cont de 
părerile active în momentul acesta, ca și cum a primit o comandă cu ceva timp în 
urmă și nu mai este loc de schimbare. Comanda primită în prima jumătate a anului 
în curs va fi acum dusă mai departe, experimentul acesta social își va împlinii încă o 
etapă și tocmai de aceea schema prezentă pare răsturnată, pare inversată ori lasă 
impresia că nu ține cont de absolut nimic. Dacă nu uităm că suntem în anul 
secretelor dezvăluite, atunci vom înțelege că nu poate fi vorba acum de o 
administrare a unor efecte întâmplătoare, ci de o gestionare a unor forțe generate la 
voință. 

La nivel individual, accentuarea zodiei Balanță îi arată individului că totul 
poate fi rezolvat prin dialog. În realitate, dialogul este elementul care poate fi 
ignorat foarte ușor fără consecințe dramatice. Numai prin vorbe oamenii pot să 
conviețuiască acum într-un grup neomogen fără să se bată, fără să se acuze, fără să 
se șantajeze. De altfel, schema aceasta care pune prea mult accent pe diplomație 
sau pe dialog este și elementul care va duce la preschimbarea metodelor de lucru 
din discuție în decizii de natură juridică. Abia acum înțelegem ce ar putea să facă 
Luna neagră din Balanță, de ce este tolerată discuția, conversația, de ce sunt 
ascultate opiniile celorlalți. Se colectează informații, se află opiniile celorlalți, se 
descoperă structuri de opoziție sau elemente care, la un moment dat, prin coerciție, 
ar putea să redefinească această atitudine, aceste forțe care conspiră sau această 
atitudine refractară față de o structură consolidată deja. Lucrurile acestea nu merg 
într-o direcție constructivă sau, cel puțin pe baza a ceea ce se citește acum de pe 
schema generală, nu pot merge într-o direcție bună. Chiar dacă greutatea vine din 
acest sector al zodiei Balanță și ne spune că totul se rezolvă prin dialog, dialogul 
este cel care va duce la conflict. Structura individuală are nevoie acum de înțelegere 
sau să se oprească puțin și să constate că direcția spre care se îndreaptă masele, 
oamenii din jur sau opinia, sensul pe care acestea îl urmăresc de la sine, nu este 
ceea ce trebuie făcut pentru conservarea sau protejarea structurilor ființei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să fim astăzi 
calmi. Dacă un om este calm când totul în jurul său se agită sau se tulbură și, mai 
ales, dorește să-l implice și pe el în această agitație pentru ca aceasta sa aibă sens, 
arată că este puternic și dispune de o judecată sănătoasă. 
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Vineri, 25 septembrie 
Vineri 25- 9-2015  1:21Mercury [Lib] Squ <Cap> Pluto 

Vineri 25- 9-2015  5:01    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Vineri 25- 9-2015  5:17    Mars (Leo) --> Virgo 

Vineri 25- 9-2015  6:58    Luna(Aqu) Opp (Leo) Venus 

Vineri 25- 9-2015  9:57   Pluto <Cap> S/D 

Vineri 25- 9-2015 22:42    Luna(Aqu) --> Pisces 

Vineri 25- 9-2015 23:29    Luna(Pis) Opp (Vir) Mars 

Vineri 25- 9-2015 23:39    Luna(Pis) Squ (Sag) Saturn 
 

Lucrurile mici iau amploare. Întoarcere acasă. Amplitudinea sperie. Este 
nevoie de viziune de ansamblu pentru înțelegerea lucrurilor care se se afla în 
preajmă. Descoperire importantă. Preocupări pentru evenimente ce țin de 
politică, economie, știință, administrație. Spirit de contradicție. Nervozitate. 
Înclinație spre a gestiona afacerile altora. Nemulțumire. Iubirea este respinsă 
pentru că poate fi invizibilă. 

 
Ne aflăm în una dintre cele mai interesante zile ale lunii în curs, dar și anului 

2015. Pluton își va reveni acum la mersul direct după o perioadă de aproximativ 
cinci luni de retrogradare (de pe 17 aprilie), iar Marte va intra în zodia Fecioară, 
arătând că lucrurile devin importante prin alte priorități, prin alte elemente de 
legătură sau pentru un alt rezultat. Ceea ce se consumă acum pe începutul zodiei 
Balanță nu este deloc puțin lucru. Cineva va striga foarte tare, cineva va face un gest 
foarte amplu și categoric, iar altcineva va încerca să destabilizeze o forță puternică 
pe care până acum nu a îndrăznit nimeni să o încadreze în modul acesta. Nu se știe 
dacă rezultatul la care vom ajunge va fi cel urmărit, se știe însă că lucrurile acestea 
au o greutate anume, au o povară specială și nu este de trecut cu vederea faptul că 
schema aceasta amplifică refuzul iubirii sau o transformă pe aceasta într-un 
ambalaj interesant care trebuie să conțină obligatoriu altceva. 

Trecerea lui Marte din Leu din Fecioară poate fi un semn de progres pentru 
cei care au avut complicații relaționale din cauza invidiei celorlalți. Acum lucrurile 
devin mult mai calculate, mai atent așezate într-o ordine precisă, mult mai 
disciplinate și pe baza acestora o forță teribilă se amplifică pentru a susține un 
interes administrativ, politic sau economic și a-l evidenția pe acesta în detrimentul 
sentimentului. Faptul că Mercur se va afla într-o relație proastă cu Pluton înainte 
ca acesta să-și revină la mersul direct arată că lucrurile care au fost tratate sau 
descoperite până acum sunt de o mare importanță. Aceste elemente ne arată baza 
pe care o deținem, problemele pe care le avem sau complicațiile pe care ar trebui să 
le depășim dacă am fi puțin înțelepți. S-ar putea ca problema aceasta legată de 
înțelepciune să fie una extrem de delicată în 25 septembrie. Apare în momentul de 
față un spirit de contradicție destul de bine argumentat, o nemulțumire care se 
susține pe ceea ce nu am putut să obținem ca și cum nu am dorit. Ceea ce nu s-a 
putut face până acum, s-a consumat cu Marte în Leu, iar acum sentimentul este 
construit altfel, dorința are o altă bază, deci nu mai vrem să facem cum ne-am dorit 
cândva. Apare, așadar, o discrepanță între eșecul acțiunii anterioare și 
superioritatea nonacțiunii de acum. Combinațiile acestea arată intensitatea 
dezordinii și nu este de trecut cu vederea așa ceva. În plus, pentru că toate aceste 
elemente se consumă când Luna se află în Vărsător, înțelegem că există o mare 
determinare în a schimba ordinea lucrurilor. Prin ceea ce se consumă acum aflăm 
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care este baza, cum stăm, care sunt elementele care intervin în relațiile prezente 
însă constatăm toate acestea pentru că dorim să le schimbăm. Iubirea poate fi 
respinsă, alungată sau îmbolnăvită de sentimente contrare sau de o restricție 
ciudată. Ceea ce este invizibil sperie și poate din această cauză lucrurile rele pe care 
le-am parcurs până acum ar trebui văzute cu alți ochi, reinventariate ori acceptate 
ca elemente de bază în aceste situații conflictuale. Marte în Fecioară arată și un 
interes deosebit față de muncă. Individul în următoarea perioadă va fi convins că 
dacă nu muncește, nu va primi nimic din ceea ce urmărește să obțină. Prin munca 
pe care o va face de acum încolo se va dovedi foarte îndemânatic, atent la detalii și 
este absolut convins că prin ceea ce face își va atinge scopul. Acum, pentru că și 
Pluton și-a revenit la mersul direct, este posibil ca scopul să fie atins mai ușor. Nu 
se știe însă dacă le va mai rămâne ceva din gama sentimentelor pe care deja vor să 
le scuture acum. Important este că finalul acestui an, pentru că țelul ambițiilor de 
acum până acolo pot merge, va aduce succes demersurilor începute acum. 

Prin urmare, 25 septembrie arată valoarea lucrurilor pe care intenționat 
le-am văzut mici pentru a le diminua din importanță sau din puterea de influență. 
Lucrurile acestea pe care le-am diminuat în importanță cresc dintr-o dată, devin 
foarte importante și ne sancționează. Momentul de față este marcat de nervozitate, 
de o descoperire importantă sau de preocupări legate de domenii care par acum să 
ne acopere întregul spectru al percepțiilor. Nervozitatea de acum poate duce spre 
nemulțumire însă dacă iubirea este protejată, dacă respectul față de partenerul de 
viață nu este călcat în picioare, nu este aruncat la coș sau pus într-un dulap unde să 
nu mai umble niciodată, atunci schema zilei de 25 septembrie arată o descoperire 
importantă față de un element care devine bază a relațiilor sau bază a 
comportamentului individual până la finalul anului. Marte în Fecioară este însă 
destul de restrictiv și fricos, dar dacă își depășește aceste inhibiții atunci poate 
ajunge brusc în extrema cealaltă. Marte în Fecioară nu este o poziție a extremelor 
Tocmai de aceea, individul care ajunge să exploreze cotele limită ale 
comportamentului său, ale sentimentelor sau gândirii sale nu va ști că se află într-o 
extremă. Va considera că ambiția l-a dus acolo și dacă tot poate să facă ceva atunci 
va face. Senzualitatea care vine din această poziție este una obscură, consumată în 
zone situate departe de privirile celorlalți sau dincolo de cuvinte. Din această cauză 
vom avea impresia că intrăm într-o perioadă de inhibiții majore, dar nu este așa. 
Aceste contracții care vin din partea lui Marte din Fecioară au în spate o relație 
proastă a lui Mercur cu Pluton, adică un argument orientat împotriva propriei 
persoane.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza astăzi de puterea 
de influență sau de a-i pedepsi pe ceilalți prin refuzul acțiunii. Dacă pornim la 
drum cu această schemă atunci viața ne poate oferi surprize neplăcute. 
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Sâmbătă, 26 septembrie 
Sambata 26- 9-2015  4:11 Mars (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Sambata 26- 9-2015 11:07  Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 

Sambata 26- 9-2015 14:35    Luna(Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Sambata 26- 9-2015 19:30    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Sambata 26- 9-2015 23:16  Juno (Lib) Con (Lib) Lilith 
 

Se învață din investigarea emoțiilor. Relațiile intră în criză. Se pierde un 
bun. Se descoperă un sentiment frumos. Accident. Ruptură. Ripostă. Ceea ce nu 
este acum acid ne amintește că a fost cândva viu. Spiritul de aventură este 
periculos. Atenție la independență. Curățenia sufletească devine un simbol 
umanitar. Tristețe. Devitalizare. Rana se transformă în eveniment. Bună 
capacitate de execuție. Distanțare. 

 
Relația proastă pe care Marte, abia intrat în Fecioară, o împlinește cu Saturn 

din Săgetător ne arată că încă suntem într-o perioadă în care ar trebui să învățăm 
mai multe despre noi înșine sau despre dorințele celorlalți. Pentru că este vorba de 
careu, puțini oameni vor ieși din sfera problemelor personale pentru a le mai vedea 
și pe ale celorlalți. 26 septembrie este o zi de accident, de ruptură, de tristețe 
susținută de ceea ce s-a consumat în ultima vreme ca și cum am avut așteptări prea 
mari de la niște oameni mici sau de la niște întâmplări care nu ar fi putut să dea 
mai mult decât dacă s-ar fi împlinit o minune. La nivel individual, schema aceasta 
de negativitate dintre Marte și Saturn arată că lucrurile pot merge spre bine însă 
lent sau după depășirea unor încercări. 

Totuși, careul dintre Marte și Saturn nu este singurul element al acestei zile. 
Prin conjuncția lui Junon cu Luna neagră atenția este diminuată, puterea de 
înțelegere se află la cotele minime și vom avea impresia că dacă nu primim astăzi 
un răspuns direct, dacă nu se face dreptate, dacă nu suntem acceptați într-un 
mediu înseamnă că suntem pedepsiți ori că se face un abuz la adresa noastră.  

Momentul zilei de 26 septembrie trebuie să fie marcat de o performanță. 
Acolo unde există jumătăți de măsură, acolo unde mișcarea nu este perfectă, unde 
imaginea nu este foarte clară totul se transformă în tristețe și devitalizare. A merge 
mai departe cu această atitudine înseamnă a crea o rană, a transforma un 
eveniment banal într-un mare eșec al vieții personale. Ceea ce este interesant în 
toată această combinație vine să arate că oamenii, la fel ca în zilele anterioare, pun 
accentul pe lucruri care nu pot duce la un final fericit. Este adevărat ceea ce 
deținem în momentul acesta este foarte valoros și ne lasă impresia că diplomația 
este soluția tuturor problemelor, că termenul, noțiunea și cuvântul pot rezolva orice 
însă această bună capacitate de execuție, această înțelegere superioară nu are 
energia necesară pentru a trece la fapte. Iată, așadar, o altă imagine care se 
încadrează perfect în deviza generală a acestei săptămâni. Puterea pe care o avem 
nu poate duce în spate evenimentele pe care le solicităm și de aceea obsesia 
perfecțiunii care ne vine din partea lui Marte din Fecioară nu poate umple golul pe 
care Saturn din Săgetător îl poate crea în momentul acesta, că nu degeaba are atât 
de multă experiență în acest semn. Saturn este acum definitiv în Săgetător, pentru 
că la viitoarea retrogradare el nu va mai părăsi acest semn, deci Marte din Fecioară 
nu-l poate păcăli pe acesta că golurile pe care el însuși nu le poate umple se vor 
umple de la sine. Există o experiență de viață pe care marile grupuri o dețin în 
genul acesta de eveniment social pe care-l traversăm în momentul acesta. Ideea de 
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independență a mai fost abordată în felul acesta, valorile individuale au mai fost 
amestecate în modul acesta și, la fel ca în cazul de față, golurile ar fi trebuit să se 
umple de la sine. Aceste goluri nu s-au umplut de la sine, ci s-au mărit de la sine. 
Din această cauză, problema cu pricina, pentru că seamănă cu un eveniment din 
trecut, arată că suntem foarte activi însă doar pe un cerc vicios. 

Prin urmare, 26 septembrie este o zi în care investim taurul să miroase 
toate florile din grădină și să facă diferența de savoare sau de vigurozitate a 
plantelor. O situație mai ciudată și mai neobișnuite decât aceasta în momentul de 
față nici că există! Avem în continuare o mare presiune pe voință sau pe dorință, o 
mare ambiție care dorește să se consume prin accident, prin ruptură sau prin 
ripostă. Independența este un element fluturat ca un steag, nu ca unul ținut la 
piept. Cu Marte în Fecioară nu iubim independența, dar suntem conștienți că avem 
nevoie de ea, iar asta pentru că ne temem de lucruri pe care nu le putem anticipa 
sau nu le putem controla. Ca soluție, putem să ne ocupăm de partea administrativă 
a unui grup care cere independența pentru că, în mod individual, nu o vom obține 
sau nu o vom pune în aplicare niciodată. 

Relația dintre Junon și Luna neagră arată că este agasat un simbol umanitar. 
Pentru că lucrurile acestea se consumă pe Balanță, nu se poate considera că doar 
viziunea asupra dreptății este agasată, ci și convingerea individului că dreptatea 
poate ajuta. De aici apare și apropierea într-un mod mult prea periculos de tristețe 
sau de devitalizare. De aici poate apărea o rană pe care ne-o adâncim singuri până 
la finalul anului. 

De asemenea, 26 septembrie este și o zi a simțirilor ciudate. Aproape că nu 
ne va veni să credem că ne putem desprinde atât de ușor de cei cărora le-am jurat 
iubire veșnică, aproape că vom ajunge să credem foarte mult în tristețe, în 
devitalizare și mai puțin în speranță sau în iubire. Nu va conta în momentul acesta 
ca avem o experiență care ne poate duce puțin mai departe pentru că asta înseamnă 
să avansăm pe un drum care ne va cere de fiecare dată efort. Tensiunile de acum ne 
cer să ne orientăm pe un drum care să ne ajute să trăim mai ușor, mai simplu, iar 
dacă asta înseamnă să furăm de la alții, să transferăm din răspunderea proprie pe 
umerii altora am putea face și lucrul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face rabat de la calitate. 
Prin calitate, viața va părea mult mai grea decât până în momentul acesta, viziunea 
viitorului s-ar putea să fie puțin cam întunecată, însă nimic nu se compară cu 
puritatea sufletului menținut departe de spațiile viciate, de segmentele intoxicate, 
de gânduri impure sau de răutate. Bunătatea este o virtute, adevărul de asemenea. 
Dacă aruncăm aceste virtuți doar pentru că am fost convinși de anumite personaje 
că vom trăi mai bine, procedând așa arată că nu le merităm. Aproape că nu va mai 
conta ce va urma după această decizie eronată. Tentația majoră a momentului este 
aceea de a deposeda individul de virtuții, nu de a respecta o promisiune. A respecta 
o promisiune este tot o virtute și cel care îți cere să trăiești fără virtuți este el însuși 
fără virtuți. Așadar, cine îți spune că, dacă renunți la ceva bun, vei trăi bine, doar te 
păcălește pentru simplu fapt că nu poate garanta că îți va oferi ceea ce nu are. 
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Duminică, 27 septembrie 
Duminica 27- 9-2015  4:21    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 

Duminica 27- 9-2015  4:33   Sun (Lib) Con (Lib) Lilith 

Duminica 27- 9-2015  6:25  Saturn (Sag) Sex [Lib] North Node 

Duminica 27- 9-2015  6:56   Sun (Lib) Con (Lib) Juno 

Duminica 27- 9-2015 22:28    Luna(Pis) --> Aries 

Duminica 27- 9-2015 23:29    Luna(Ari) Opp [Lib] North Node 

Duminica 27- 9-2015 23:38    Luna(Ari) Tri (Sag) Saturn 
 

Eleganța este pusă la încercare. Lucrurile lipsite de importanță sunt privite 
altfel. Întoarcerea în trecut îndeamnă spre o selecție negativă. Ceea ce este greșit 
în trecut devine acum înțelepciune. Accesul la cunoaștere este liber. 
Supraapreciere. Viziunea de ansamblu este încărcată de comori. Se demonstrează 
o putere. Pregătiri pentru marile evenimente ale finalului de an. Mirare. Orice 
plan dezlănțuie o forță care duce la revoluție. Curiozitățile fac parte dintr-un plan 
de valoare. Spirit de observație. 

 
Conjuncția Soarelui cu Luna neagră ce se împlinește în dimineața acestei zile, 

dar și relația bună care se definitivează între Saturn și Capul Dragonului, arată că 
lucrurile dau semne că se redresează, forța individului poate să se ridice deasupra 
viciilor însă nu le poate, deocamdată, domina. Conjuncția Soarelui cu Luna neagră 
îi pune în dificultate pe bărbați, îi demotivează, îi enervează sau le distruge valorile 
în care cred. S-ar putea ca un bărbat care iubește foarte mult aparatul de ras, 
mingea de fotbal, televizorul sau alte obiecte care definesc statutul său să se 
trezească dintr-o dată că va trebui să înlocuiască aceste obiecte care îi alimentau 
statutul și importanța de sine. Conjuncția Soarelui cu Luna neagră exacerbează 
această importanță de sine ducând la uzură rapidă, la explozie sau la distrugere. 

Relațiile dintre oameni, pentru că acestea sunt elementele prioritare în tipul 
acesta de analiză, se stabilizează pe o direcție a performanței. În momentul acesta, 
la fel cum s-a întâmplat în multe săptămâni pe care le analizăm aici, conștientizăm 
că, de fapt, pierderea peștelui cel mare care s-a prins în cârlig nu este un eșec. 
Faptul că l-am văzut, că am deținut pentru o perioadă de timp puterea, că am avut 
privilegii, că am avut spirit de observație sau poate chiar noroc înseamnă mult mai 
mult decât statutul pe care l-am fi avut cu peștele prins în cârlig. Abia în momentul 
acesta înțelegem că mult mai important este ceea ce facem pentru a ajunge la 
victorie, decât victoria în sine. Cine se va situa aproape de aceste înțelegeri va simți 
că ziua de 27 septembrie este încărcată de comori. Curiozitatea nu va mai fi atât de 
periculoasă, iar interacțiunea obositoare cu oameni de proastă factură nu ne va mai 
arăta timpul pe care-l pierdem, ci timpul pe care-l câștigăm cunoscând. Dar nu este 
necesar să coborâm în tenebre pentru a știi cum trăiesc demonii, dar din când în 
când este bine să deschidem ochii larg și să vedem în ce fel se poate chinui un om 
care se disprețuiește pe sine. Conjuncția Soarelui cu Luna neagră arată dispreț față 
de sine, față de calitățile personale sau față de ceea ce este cu adevărat important, 
iar asta de dragul unei victorii. Mulți ar putea să sacrifice în 27 septembrie familia, 
iubirea, să-și calce în picioare onoarea sau demnitatea socială pentru a citi numele 
scris pe o bucată de hârtie, în presă sau pentru a le fi prezentat cazul la televizor. 
Aceste curiozități negative nu pot să construiască imaginea unui om puternic, ci 
doar a unui om slab. Relația bună a lui Saturn cu Axa Dragonului arată că judecata 
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poate astăzi să ne arate ce este bine și ce este rău în așa fel încât traseul să se aleagă 
de la sine, să nu mai trăim cu regretul că am lăsat ceva în urmă. 

Prin urmare, 27 septembrie este o zi de maturitate. Desigur, pentru unii 
poate fi o zi de imaturitate, de eșec sau de risipă. Accesul la cunoaștere în 
momentul de față este liber și oamenii reușesc acum să dea un sens cu adevărat 
special unor evenimente pe care le-au văzut în momentul în care le-au parcurs ca 
fiind banale. De asemenea, schema aceasta ne amintește și de curiozități pe care le-
am avut la adresa celorlalți, ne vorbește despre un spirit de observație pe care poate 
l-am folosit greșit. Acum, dacă rezultatul la care ajungem este bun, dacă este 
susținut de o altă minte luminată din jur, toate elementele negative din trecut, cele 
care sunt răscolite acum de conjuncția Soarelui cu Luna neagră ori de conjuncția 
Lunii cu Coada Dragonului, se consumă și lasă în urmă o esență plăcută. 

Ne va ajuta foarte mult viziunea de ansamblu asupra a ceea ce experimentăm 
acum pentru că în momentul în care Axa Dragonului va trece de pe Berbec-Balanță, 
unde se află acum, pe Fecioară-Pești (10 octombrie) această viziune de ansamblu va 
deveni bază în relațiile sănătoase. Până atunci avem semne de întrebare, îndoieli 
sau suspiciuni la adresa celor care ne spun acum ca au față de noi cele mai bune 
intenții ori cei care ne-au demonstrat în ultimele două săptămâni că nu ne 
promovează pentru a scăpa de noi, ci ne promovează pentru că ne apreciază. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita astăzi la nevoile celui 
mai ciudat om pe care l-am întâlnit vreodată. Dacă putem să facem lucrul acesta, 
dacă putem să fim obiectivi față de o asemenea persoană înseamnă că ne putem 
desprinde de prejudecata binelui sau a răului la care apelăm în momentul în care 
ne întâlnim cu ceva nou. Asta înseamnă că îndeplinim o mare condiție pentru a 
avea acces la cunoaștere. 
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28 septembrie - 4 octombrie 2015 este săptămâna surprizei care duce la 
pagube colaterale și a bucuriilor hilare. Schema acestei săptămâni, cea care 
debutează cu Luna plină și se finalizează cu o relație proastă a Lunii cu Axa 
Dragonului, nu este atât de încărcată în evenimente astrale precum au fost 
săptămânile anterioare. Din această cauză, mulți vor avea impresia că evenimentele 
nu mai sunt atât de periculoase, că nu mai sunt atât de presați de o multitudine de 
situații pentru a le rezolva într-un timp foarte scurt ca să mulțumească pe toată 
lumea sau ca să câștige totul, pe motiv că nu vor mai avea ocazii de genul acesta 
până la finalul anului. 

În realitate, săptămâna aceasta combină diferite direcții specifice celor două 
luni peste care se suprapune. Pe de o parte, oamenii dau prea ușor sentințe, caută 
mult prea ușor vinovați, iar de partea cealaltă se plâng că visul este deformat și că 
nu sunt în stare să vadă binele. Practic, aceasta este nota definitorie a intervalului și 
pe aceasta o vom regăsi atât în Luna plină din prima zi a săptămânii, cât și în 
celelalte unghiuri dominate de conjuncțiile lui Mercur cu Soarele, cu Junon și, 
respectiv, cu Luna neagră, adică cu elementele astrale de pe primul segment al 
zodiei Balanță. 

28 septembrie - 4 octombrie este o săptămână a surprizelor, a presiunilor 
mediatice, a lucrurilor care trebuie detensionate prin destăinuire, prin divulgare a 
elementelor complicate de comportament care se distrug prin secrete dezvăluite, 
nu se rezolvă. 

Mulți nu vor putea înțelege de ce lucrurile vor părea atât de complicate, când, 
practic, pe zona publică nu se întâmplă lucruri ieșite din comun sau nu se întâmplă 
nimic nou. Faptul că sunt readuse în discuție elemente care ar trebui să fie 
rezolvate pe calea dialogului într-un context în care dialogul lipsește cu desăvârșire 
arată că oamenii vorbesc despre ceea ce nu știu, nu înțeleg și aleg să facă ceea ce nu 
pot. De aici se constată cât de complicat poate fi acest interval, cât de dureros poate 
fi conflictul dintre doi oameni care nu se văd, nu se simt și nici nu se înțeleg. Un 
conflict care survine după o perioadă de înțelegere arată că prin călătorie în timp, 
prin întoarcere la motivele înțelegerii, se poate găsi o soluție. Un conflict între doi 
oameni care nici măcar nu știu dacă se pot înțelege este periculos. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a transforma cele 
șapte zile în șapte motive de a simți frumos. Când simți frumos nu ai motiv să 
vorbești urât, să te comporți urât ori să distrugi ceea ce altul crede că este bun sau 
frumos pentru sine. 
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Luni, 28 septembrie 
Luni 28- 9-2015  4:23    Luna(Ari) Opp (Lib) Lilith 

Luni 28- 9-2015  4:55    Luna(Ari) Opp (Lib) Juno 

Luni 28- 9-2015  5:50     Sun (Lib) Opp (Ari) Luna(Full Moon) 

Luni 28- 9-2015 13:31    Luna(Ari) Opp [Lib] Mercury 

Luni 28- 9-2015 18:56    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 
 

Încercare pe răbdare. Nevoie de a primi o confirmare pozitivă. Regret. 
Ceea ce este urgent incită la greșeală. Patimă pentru lucruri indecente. Termeni 
folosiți incorect. Acuzații nefondate. Răul acceptat devine caustic. Este diminuată 
puterea de influență și crescut individualismul. Sunt cercetate lucruri lipsite de 
importanță. Se risipește timp important. 

 
Luna plină care se împlinește în această zi aduce din nou în discuție o 

problemă de factură internă, una legată de conflictul intern, cel care nu mai poate fi 
susținut fără să fie văzut din afară. Tensiunea interioară se transpune prin cuvinte 
grele, o atitudine de respingere, o stare proastă menită să afecteze procesul de 
muncă și să genereze efecte negative în planul social prin cumulare. Este posibil ca 
momentul acesta sa aducă o folosire greșită a termenilor sau prea multă revoltă, 
prea multe compromisuri, prea multe sfaturi proaste sau mult conflict pentru un 
interval atât de mic. 

Pentru că Luna plină din Balanță este răspunzătoare de distrugerea 
echilibrului, nu de consolidarea sa (o greutate teribilă a momentului), schema zilei 
de 28 septembrie arată că ridicolul sau ciudățeniile săptămânii anterioare, ce devin 
acum foarte vizibile, au avut ca scop principal diminuarea puterii de influență sau 
încurajarea individualismului. Desigur, accentuarea elementelor astrale de pe 
începutul zodiei Balanță pune în continuare o greutate pe o justiție falsă, abuzivă 
sau construită pentru a susține un viciu. Retrogradarea lui Mercur, cea care 
complică și mai mult procesul, fluxul, ordinea, succesiunea unor etape intermediate 
prin opoziția cu Luna, împlinită în mijlocul acestei zile, pune în dificultate un 
partener de dialog prin neputința acestuia de a înțelege un mesaj spus direct sau un 
mesaj scris. Rezultanta acestei tensiuni va fi o formă de frică pe care oamenii nu 
sunt în stare să o gestioneze corect. Nu vor fi în stare nici în ziua următoare de o 
prea mare performanță pentru că Luna acum se află în zodia Berbec, semn puternic 
zdruncinat din 2011 încoace, de când Uranus trece pe-acolo, și impune acum o 
comandă ce va genera efecte și mâine, când ea deja se va afla în Taur. În seara 
acestei zile, Luna va avea de împlinit un careu cu Pluton și aceste sentimente 
tulbure se transformă în decizii. Oamenii vor fi convinși că aceste decizii rele sunt 
corecte sau devin corecte în momentul în care se transformă în evenimente. 

Planurile care se fac în această zi, pe această Lună plină, distrug iubirea sau îi 
cer un mare sacrificiu. Pentru că reacțiile sunt în lanț și experiențele de viață, în 
ansamblul lor, nu contează prea mult în momentul acesta (importantă este doar 
reacția) sensul evenimentelor de acum pare să fie cel care distruge speranța că 
lucrurile vor merge spre bine. Pentru a se consola cu faptul că nu pot schimba suita 
evenimentelor, oamenii vor considera că aceste sincope nu sunt decât niște pagube 
colaterale, că, în realitate, toată lumea pierde, deci nu trebuie sa aibă niciun regret. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii încearcă să ne corecteze o viziune 
asupra vieții pe care am dezvoltat-o în săptămânile anterioare sau poate chiar în 
anii anteriori pentru că ne-am simțit puternici, îndreptățiți sau nu am fost în stare 
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să ținem sub control viciul. Reacțiile proaste de altădată sunt plătite acum scump 
prin faptul că ne atrag într-o rezonanță periculoasă. Pentru a nu fi triști sau pentru 
a depăși cu brio momentul acesta, oamenii se vor păcăli că se află în fața unor 
evenimente sociale care nu aveau cum să se construiască altfel, nu aveau cum să fie 
bune, ci sunt, așa cum toți cei din jurul lor constată, simple pagube colaterale. În 
realitate, ceea ce au în jurul lor este efectul rezonanței pe care au întreținut-o 
anterior și care acum se transformă în evenimente. Dacă oamenii sunt acum răi, se 
întâmplă pentru că anterior le-a plăcut această răutate, este adevărat, dintr-o altă 
postură, dar interesul față de răutate sau față de efectele sale a generat acest efect. 
Descoperă acum că modul în care au gestionat un conflict a fost atât de greșit încât 
l-a amplificat, a generat alte complicații care, în lanț, au dus la opoziții sociale. 
Dacă până acum mulți nu au dorit să accepte că impulsurile ce vin din gândurile 
personale, prin efectul lor cumulat, pot genera evenimente de masă, succesiuni 
ciudate ale unor episoade sociale, au acum ocazia să vadă, la modul foarte concret, 
lucrul acesta. 

Luna plină din Balanță aduce regret pentru aceste fapte, dar și o amplificare 
a percepției în așa fel încât durerea pe care o simte un om să reprezinte suma 
durerilor tuturor celor pe care persoana respectivă i-a făcut să sufere. S-ar putea ca 
ruperea unei relații astăzi să nu ducă la vindecare așa cum se crede și să nu confere 
nici măcar liniștea pe care o așteptăm. Conflictul are astăzi un alt chip. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de sensul corect al 
unui sentiment. Chiar dacă pare banal, acesta poate fi astăzi o lumânare care poate 
arăta drumul într-un întuneric adânc. 

 
Marți, 29 septembrie 

Marti 29- 9-2015  4:31    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 

Marti 29- 9-2015 10:47    Luna(Ari) Tri (Leo) Venus 

Marti 29- 9-2015 21:57    Luna(Ari) --> Taurus 
 

Acceptare. Frumosul atrage atenția. Este promovat un factor 
destabilizator. Iertarea este confundată cu indulgența. Patimă pentru ceea ce nu 
s-a obținut încă. Trădare în dragoste. Pierderea încrederii într-un partener. Se 
lasă în urmă ceea ce este considerat distrugător pentru bază. Fundația unui 
proiect este zdruncinată. Se activează o informație care va fi utilă la finalul 
anului. 

 
Pe ultimul segment al zodiei Berbec, Luna va avea de construit direcții 

importante pentru ceea ce avem de parcurs în această săptămână. Apare astfel 
senzația de eliberare, de compromis pe care trebuie să o facem în urma unei mari 
greșeli pe care am făcut-o prin alegere sau prin încadrare greșită. Viitorul, prin 
această purificare, este eronat sau mult prea dureros și nu este indicat să ne lăsăm 
cuprinși în această zi de gânduri de această factură. 29 septembrie aduce un 
răspuns, refuzul unui for superior de a construi evenimente în favoarea unui 
individ, dar și regretul că acest refuz ar putea însemna și oprirea unor demersuri 
sociale. Dacă pierde individul, pierde și grupul de apartenență, pierde și societatea 
și nu sunt doar sentimentele sale trădate, ci și idealul în care a fost investită atât de 
multă energie de grup. 

Duplicitatea este una din trăsăturile acestei zile și din această cauză mulți vor 
avea impresia că se află în fața unor ființe mult prea pătimașe, iubitoare de abstract 
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și capabile să disprețuiască rațiunea atât de mult pe cât de puțină informație 
accesează. Nivelul de cultură este un criteriu de selecție specific acestei zile și 
imediat ce Luna va intra în zodia Taur, în seara acestei zile, schema frumosului se 
va schimba și vom avea impresia că am lucrat degeaba în zilele anterioare, că nu 
vom putea duce mai departe planurile sau schemele asupra cărora am zăbovit. Cu 
toate acestea, se poate savura o stare neobișnuită, de profunzime, de atracție către 
lucruri foarte concrete ce nu s-au putut pune în valoare, nu au prins contur în zona 
dorită de individ sau nu au fost apreciate. 

Comparativ cu celelalte zile ale acestei săptămâni, 29 septembrie pare o zi de 
relaxare, la fel cum ar putea să ni se pară și prima zi a lunii octombrie. 
Deocamdată, credem că fericirea se află în domeniul celuilalt, în sectorul celuilalt, 
în ograda vecinului și pentru obținerea căreia avem nevoie să facem un compromis. 
Pentru că Marte, abia intrat în zodia Fecioară, începe să formeze o opoziție cu 
Neptun care, la rândul său, are de ceva timp o opoziție cu Jupiter, schema aceasta, 
despre care credem că ne repară, ne vindecă sau ne face dreptate, ne va cere un 
preț. Nu se știe dacă putem plăti acest preț, dar în mod sigur ne vom simți 
marginalizați, complexați, expuși prin ceea ce ne rușinează sau ne umilește și, este 
de la sine înțeles, doar ființele mature, puternice și educate pot trece cu fruntea sus 
prin această încercare. 

Prin urmare, 29 septembrie ne lansează o mare provocare. S-ar putea ca 
lucrurile pe care le întâlnim astăzi să ni se pară prea grele, prea complicate sau de 
neînțeles. Acestea sunt creațiile pe care le-am aruncat în timp și am crezut că sunt 
elemente importante dintr-o schemă utilă, semne ale frumosului sau dovezi de 
superioritate. Ele sunt de fapt niște reziduuri și, faptul că le întâlnim în forma în 
care le-am trimis către ceilalți, arată că ni se răspunde pentru a înțelege că, pe 
viitor, nu trebuie să mai procedăm în felul acesta. 

29 septembrie este o zi a simțurilor ciudate, o zi în care fundația unui proiect 
poate fi zdruncinată pentru că am crezut altceva despre el. În afara acestor 
răspunsuri ciudate, totul pare frumos și încadrat într-o regulă clară, totul ne 
hrănește sufletul, chiar și dacă este foarte abstract sau lipsit de perspectivă. Atunci 
când tonul devine grav ne pierdem încrederea în mesager, în partenerul de dialog 
sau în partenerul de viață încercând să reparăm prin indulgență, prin prea multă 
permisivitate, prin tăcere. În astfel de situații, muțenia exterioară arată gălăgie 
interioară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a spera în lucruri bune. Cine 
poate face lucrul acesta acum, când se simte invadat de reziduurile trecutului, cele 
în care a crezut și, în plus, le-a considerat cele mai bune emanații ale sale, poate 
promite, cel puțin față de el însuși, că se poate transforma, că poate deveni un om 
mai bun. 
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Miercuri, 30 septembrie 
Miercuri 30- 9-2015  2:52    Luna(Tau) Tri (Vir) Mars 

Miercuri 30- 9-2015 10:18    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 

Miercuri 30- 9-2015 15:18    Luna(Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Miercuri 30- 9-2015 17:38     Sun (Lib) Con [Lib] Mercury 

Miercuri 30- 9-2015 18:56    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 
 

Dezamorsarea unui conflict. Plictiseala este combătută prin muncă. 
Presiune mare pentru un alt plan. Se spera mai mult. Se obține mai mult din 
proiectele vechi. Confortul este obținut mai ușor. Seducție. Cursul evenimentelor 
pare deja schimbat. Mare putere de concentrare. În marile proiecte este câștigat 
timp prin eficiența de acum. Deschidere. Dialog. Diplomație. 

 
Întâlnirea Soarelui cu planeta Mercur arată că schema de gândire pe care am 

aplicat-o în ultimele zile trebuie modificată. Motivațiile la care vom face apel vor fi, 
de asemenea, ciudate, încărcate de un compromis sau le vom aborda pe toate 
acestea fiind, de altfel, convinși că ne vom face dreptate. Această dreptate va atinge 
cota maximă în după-amiaza acestei zile când Luna se va afla într-o relație bună cu 
Jupiter. S-ar putea să apelăm la un medicament nou, să fim convinși că obținem pe 
baza acestuia tot confortul pe care îl căutam. Presiunea pe care o punem pe un 
element atât de mic în mod indubitabil ne va duce la dezamăgire pentru că niciun 
element, privit ca o structură de sine stătătoare, nu poate duce pe umeri 
responsabilitatea ansamblului. Cursul evenimentelor va fi astfel schimbat prin 
fragmentare sau va fi separat de sursa puterii pentru a găsi acestuia vina că nu este 
suficient de concentrat, că nu este pregătit pentru a face un salt, că nu cunoaște 
suficient de bine realitatea. Luna din zodia Taur lansează invitații pozitive față de 
ceea ce se consumă pe celelalte două zodii de pământ însă toată această schemă 
bună pe care o gândim acum trebuie să găsească o soluție la o problema socială. 
Pentru că Mercur este retrograd, gândurile sunt neconforme cu realitatea, ne întorc 
din drum sau ne îndeamnă să fim diplomați cu cei care cunosc deja răspunsul și 
care nu au nevoie de relații suplimentare, de informații suplimentare, ci doar de un 
semn. Aici apare marea discrepanță a zilei de 30 septembrie, aici suntem îndemnați 
să risipim energia pe explicații oferite celor care nu au nevoie de ele. 

Este posibil ca gradul de satisfacție pe care-l urmărim în această zi să arate că 
grupul de apartenență nu ne merită, să vrem mai mult și să și obținem câteva 
rezultate în sensul acesta, dar nu totul. Zmeul care se construiește în această zi și 
care, desigur, are inclus în structura sa și o piramidă de pământ arată că acest 
proiect îndrăzneț pe care-l gândim astăzi se bazează mult pe o judecată personală. 
Dacă judecată personală ar fi fost sănătoasă, adică dacă Mercur nu ar fi fost 
retrograd, toate aceste proiecte inițiate în ultima zi a lunii septembrie ar fi fost 
pozitive. Așa, sunt doar îndrăznețe. 

Prin urmare, 30 septembrie este o zi care ne atrage atenția asupra 
orgoliului, asupra lucrurilor care ni se par acum incerte, dar care nu au fost clare 
niciodată de-a lungul acestei luni. Este posibil ca în momentul acesta să fim foarte 
hotărâți, dedicați unor proiecte care vor fi sortite eșecului pe care le vom încadra cu 
mare încredere în ceea ce putem numi generic pagube colaterale. Schema acestei 
zile împlinește și partea a doua a devizei generale aplicată acestei săptămâni care 
ne arată că bucuriile pe care le preferăm acum și despre care vom crede că sunt 
fascinante sau puternice, să fie, în realitate, hilare. Avem însă o minte concentrată, 
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o forță mentală puternică, un interes față de ceea ce ar trebui să ne combată 
plictiseala și indiferența însă alegem prost tipul de activitate, gândurile pe care 
trebuie să le consumăm în interacțiuni, folosim o energie bună în ambiții vechi. De 
aici înțelegem că ziua de 30 septembrie are o agendă ascunsă, se bazează pe 
motivații pe care nu le-am împărtășit și pe care le-am avut active de-a lungul lunii 
septembrie. Se va pune problema acum ca dialogul să satisfacă nevoia unei 
persoane din anturaj, să se facă dreptate, să stabilească foarte clar condițiile de 
colaborare, totul să fie perfect, totul se întrunească așteptările celorlalți, dar cel 
care face lucrul acesta să nu-și găsească locul în acest proiect. Iată o situație de-a 
dreptul hilară! 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a găsi mulțumirea în lucrurile 
bune pe care le facem pentru ceilalți. Este posibil ca nimic din ceea ce poartă astăzi 
un caracter pozitiv sau se împlinește, să nu aibă ceva pus deoparte și pentru noi. 
Asta nu înseamnă că lumea se schimbă. Vom vedea, începând cu ziua următoare, că 
visul este normal, însă doar ochiul îl vede altfel. 

 
Joi, 1 octombrie 

Joi  1-10-2015  3:44    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 

Joi  1-10-2015 13:49    Luna(Tau) Squ (Leo) Venus 

Joi  1-10-2015 23:04    Luna(Tau) --> Gemini 

Joi  1-10-2015 23:47    Luna(Gem) Tri [Lib] North Node 
 

Constrângerea devine plăcută. Se spune un neadevăr. Viclenie. Prin 
anumite limitări oamenii devin mai puternici. Teama de a spune adevărul. 
Lumina viitorului este dezvăluită. Se pășește într-o nouă dimensiune. Calculele nu 
sunt pentru viitor. ci pentru reglarea trecutului. Certitudinile sunt ascunse. 

 
Luna parcurge acum ultimul segment al zodiei Taur însă cea mai mare parte 

din zi se va afla în această zodie, urmând ca, spre seară, să treacă în Gemeni și să 
împlinească o relație pozitivă la intensitatea maximă cu Axa Dragonului. 
Dispunerea astrale ale acestei zile arată că suntem vicleni, indeciși pe ce traseu să 
mergem și începem să avem semne de întrebare față de un neadevăr. Este posibil 
ca viclenia ce a fost ascunsă cu mare dibăcie în ziua anterioară sau de-a lungul lunii 
septembrie să fie prezentată astăzi ca un element asupra căruia să se lucreze intens. 
Cei care și-au bazat succesul pe viclenie se vor vedea acum într-un mare impas. Nu 
vor știi care sunt etapele următoare, vor fi zăpăciți sau chiar uituci. Împrăștierea 
este elementul definitoriu al primei zile ale lunii octombrie. Această împrăștierea 
aduce însă un element absolut fabulos pentru ceea ce va însemna luna octombrie. 
Suntem informații referitor la sursa fricii, la neputința de a spune clar un adevăr, 
de a recunoaște un lucru foarte delicat sau de a părăsi un traseu care ne-a oferit 
până acum numai dovezi negative. 

Cei care prefera adevărul în față vor vedea că evenimentele acestei zile fac 
trimitere la lumina viitorului. Aceasta este dezvăluită, pășește într-o nouă 
dimensiune, sunt calculați pașii următori în detaliu și toate aceste episoade conferă 
sentimentul de stabilitate. Suntem în continuare în perioada în care activează 
aglomerarea de elemente astrale de pe primul segment al zodiei Balanță. Oricât de 
clare ne vor fi lucrurile, există un semn de întrebare, o suspiciune care planează 
asupra evenimentelor pe care le parcurgem. De această dată, în special în a doua 
parte a zilei, când Luna se va afla deja în zodia Gemeni, aglomerarea de planete de 
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pe zodia Balanță va avea statut de element mediator în opoziția pe care Luna începe 
să o formeze cu Saturn din Săgetător. Un element de nesiguranță, o ambiție 
personală sau o nevoie care cere o anume mobilitate socială primește o mare 
diversitate de răspunsuri, iar unele dintre ele chiar pot fi puse în aplicare. Este 
posibil ca diversitatea în sine să fie un obstacol, profunzimea ei, greutatea 
colaboratorilor în a gândi sau mobilitatea redusă pe care o vor dovedi să pună în 
dificultate o soluție. Este însă doar o simplă întârziere. 

La capitolul evenimente, lucrurile acestea nu conferă atât de multă 
certitudine pe cât ne așteptăm și vom încheia această zi cu sentimentul că rămân în 
continuare lucruri nespuse. S-ar putea ca aceste lucruri nespuse să se clarifice în 
ziua următoare, când Luna va primi razele pozitive de la fiecare element din zodia 
Balanță cu care va interacționa. Cert este că în momentul acesta vrem să pornim cu 
certitudinea că din toată această diversitate măcar un singur element bun ni se 
poate împlini. 

Prin urmare, prima zi a lunii octombrie ne aduce în fața unui avertisment. 
Cine are ochi de văzut și urechi de auzit va recepționa corespunzător acest mesaj și 
va înțelege că lumina viitorului are o altă conotație decât ni s-a arătat în zilele 
anterioare. Unii vor avea impresia că prima zi a lunii octombrie le aduce o 
constrângere plăcută, cea care îi pune la lucru, care le oferă satisfacție din munca 
pe care o prestează față de sine sau din lucrurile mărunte pe care le acumulează 
pentru sine. Dezvăluirile acestei zile sunt însă sinistre pentru cei care au fost vicleni 
și care au crezut că-și pot construi un viitor pe baza rezultatelor muncii celorlalți. 
Imediat ce Luna va intra în zodia Gemeni și va începe să formeze o opoziție cu 
Saturn aceste persoane se vor afla în fața unor constrângeri pe care nu vor putea să 
le administreze singure. Pentru a compensa acest deficit își vor face calcule pentru 
viitor, vor povesti trecutul așa cum vor ei, vor relata derularea unor evenimente 
după bunul plac, pentru a-i pune în valoare deci cu acționa prin același caracter 
viclean, însă vor vedea că adevăratele rezultate sunt altfel, nu mai pot fi impuse, ci 
vin din partea celorlalți după bunul lor plac. Unii dintre aceștia, care au fost vicleni 
în mod conjunctural, se vor rușina pe lucrurile acestea și se vor întoarce pe calea 
cea dreaptă. Așadar, prima zi a lunii octombrie poate fi și o zi de judecată, însă 
judecata aceasta ar putea să se situeze pe poziție diferită față de concluziile la care 
au ajuns de-a lungul experiențelor traversate în luna anterioară. Nu este cazul 
acum să avem gânduri ascunse și oamenii sinceri, ființele cu sufletul curat vor 
înțelege destul de repede lucrul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi pregătiți să înfruntăm 
crudul adevăr. Adevărul zilei de 1 octombrie se poate așeza pe alte baze relaționale, 
ne poate face mai puternici și, în plus, ne poate arăta și că limitările nu sunt 
construcții ale universului realizate special pentru a chinui ființele, ci emanații ale 
ființelor adoptate de acestea pentru a se apăra sau pentru că activează într-un 
registru al ignoranței. 
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Vineri, 2 octombrie 
Vineri  2-10-2015  0:53    Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 

Vineri  2-10-2015  3:08 Mercury [Lib] Con (Lib) Juno 

Vineri  2-10-2015  6:14    Luna(Gem) Tri (Lib) Lilith 

Vineri  2-10-2015  6:35    Luna(Gem) Squ (Vir) Mars 

Vineri  2-10-2015  8:13    Luna(Gem) Tri [Lib] Mercury 

Vineri  2-10-2015  8:45    Luna(Gem) Tri (Lib) Juno 

Vineri  2-10-2015 12:03    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 

Vineri  2-10-2015 14:22     Sun (Lib) Tri (Gem) Moon 

Vineri  2-10-2015 18:10    Luna(Gem) Squ (Vir) Jupiter 
 

Un adevăr este vândut la tarabă. Minciuna are mare trecere. Fățărnicie. 
Calitatea morală a unui lider devine subiect de bârfă. Regret. Cei care nu se pot 
concentra strigă de durere ori de nemulțumire. Se descoperă ceva neplăcut. 
Război pe motive penibile. Se caută o soluție. Rezolvările nu pot fi puse repede în 
aplicare. 

 
Astăzi Mercur se va afla într-o conjuncție cu Junon și multe din schemele pe 

care le-am considerat foarte bune până acum se răstoarnă. Se întâmplă lucrul 
acesta nu pentru că apare un personaj interesant pe zona publică și răstoarnă 
valorile, schimbă prioritățile ori ne arată că ne-am pierdut vremea preocupându-ne 
de lucruri lipsite de importanță, ci pentru că noi înșine ne hotărâm să procedăm 
altfel. Pentru că Luna se află acum în Gemeni, motivul este plictiseala, dorința de a 
schimba de dragul schimbării, lipsa de răbdare față de etapele intermediare. 

Ziua va fi dominată de o plăcere stranie, aceea care le zice oamenilor că 
trebuie să-și exprime durerea, trebuie să o spună toată, până la capăt, dacă 
partenerul de dialog nu opune rezistență sau nu spune nimic. Așadar, se pierde din 
vedere faptul că permisivitatea celui șocat de realitatea înconjurătoare este 
confundată cu surprinderea sau cu toleranța. Mercur în Balanță nu poate fi acum 
un bun mediator pentru că este retrograd și vrea să fie un bun mediator pentru a 
obține ceea ce nu a putut obține altădată. Se apelează astfel la minciună, la o 
atitudine falsă, la motive ciudate ce vorbesc despre răni, dar nu din trecut, ci dintr-
un viitor care nu se va împlinii niciodată.  

Cea de-a doua zi a lunii octombrie devine reprezentativă la capitolul prietenii 
false, scheme ce nu pot fi puse în aplicare sau demersuri marcate de întârzieri 
stranii. Pentru că Luna se află acum într-o relație destul de proastă cu Saturn 
stabilitatea emoțională va fi zdruncinată de invitații, de tentații, de provocări ce vin 
de pe zona publică. Avem neapărat nevoie să nu răspundem celor de acum după 
primul impuls, ci să ne gândim de două ori, de trei ori poate chiar de mai multe ori 
înainte de a acționa o dată. Schema astrală a momentului este dominată de reacții 
pe frică de sărăcie, pierderea unui bun sau grija că dacă nu suntem totali sau dacă 
nu le facem pe plac celorlalți îi pierdem. Ideea este falsă, dar ea ni se va părea foarte 
reală din cauza senzației că viața este un război, o luptă, o confruntare continuă. 
Aglomerarea de planete de pe începutul zodiei Balanță începe să trimită raze 
negative către Pluton de pe Capricorn. Această contracție, această furtună 
interioară ne convinge astăzi că lupta este utilă. Lupta este de fapt semnul că deja 
am hotărât greșit. 

Prin urmare, 2 octombrie este o zi care ne va apăra de prieteniile pe care 
le-am crezut foarte sincere, ne va aduce semne de întrebare față de declarațiile pe 
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care le primim de la cei din jur și vom fi tentați să-i judecăm pe aceștia altfel decât 
sunt în realitate. Vor exista persoane care vor fi foarte convinse că observațiile de 
acum sunt niște străfulgerări de iluminare, observații de o luciditate maximă 
pentru că văd doar defecte. Cei care văd astăzi doar defecte sunt primii care 
pornesc la luptă împotriva purtătorilor de defecte. 

De asemenea, 2 octombrie este dominată de frica de singurătate, motivată 
acum prin gesturi prea ample, prea evidente, mult prea demonstrative pentru a fi și 
reale. Retrogradarea lui Mercur ne afectează pe toți într-un mod mai puțin plăcut, 
aducând tentația minciunii prea aproape de decizie. Acum, când se află în 
conjuncție cu Junon, această decizie impurificată de minciună înseamnă grija că 
fără luptă nu putem obține nimic. Pentru că Mercur se află și în conjuncție cu Luna 
neagră schema aceasta eronată de gândire va deveni în 2 octombrie soluția tuturor 
problemelor. Înțelegem, astfel, că ziua de 2 octombrie ne aduce foarte aproape de 
regret, de fățărnicie, de minciună sau de soluții false. Cine crede că soluțiile pe care 
le vede azi pot fi puse imediat în aplicare (în special cei care lucrează cu energia sau 
care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală) se înșală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne situa în afara dorinței de 
a minții pentru a ne găsi un loc în afara minciunii. Ceea ce este fals ne motivează 
multe din fapte, nu și luciditatea. Când vom fi pe punctul să ne pierdem luciditatea 
va trebui să înțelegem că suntem foarte aproape de minciună. 

 
Sâmbătă, 3 octombrie 

Sambata  3-10-2015  6:32    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 

Sambata  3-10-2015  7:35    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

Sambata  3-10-2015  8:41 Mercury [Lib] Con (Lib) Lilith 

Sambata  3-10-2015 20:21    Luna(Gem) Sex (Leo) Venus 
 

Putere de convingere. Acceptarea unui compromis. Severitate în alegerea 
unui traseu. Adevărul personal este impus celorlalți. Se caută soluții prea simple. 
Ceea ce este util contravine intereselor momentului. Plăceri luxoase. Dorința de a 
străluci. Nevoie de a capta atenția. Activități dubioase. 

 
Mulți dintre cei care sunt pasionați de informații cu specific astrologic au 

impresia că minciuna înseamnă doar răstălmăcire adevărului, doar inversarea unui 
sens spus, vorbit s-au transcris nonverbal. În realitate, minciuna poate lua și alte 
forme, unele dintre ele chiar plăcute, mai ales atunci când ea face referire la 
ansamblul situației. Am văzut de multe ori în analizele pe care le facem aici că nu 
este indicat, indiferent de observațiile momentului, să trecem cu vederea viziunea 
de ansamblu. De fiecare dată când pierd din vedere viziunea de ansamblu se va 
pune problema unui sacrificiu, unei pierderi, ființa se va simți fragmentată iar 
bunurile sale nu vor mai avea savoarea pe care au avut-o în momentul în care au 
fost cerute din deplinătatea ființei. 

Conjuncția lui Mercur cu Luna neagră face referire acum la sacrificiul pe care 
trebuie să-l facem pentru că am mințit sau la pierderile pe care trebuie să le 
suportăm pentru că am fost lacomi deci am dorit să dăm minciunii o formă 
interesantă. 

Primul semn că nu ne aflăm pe drumul cel bun este impulsul de a inventa 
sensuri care contravin momentului. Mulți vor fi astăzi foarte agitați, nervoși, triști, 
apăsați de problemele celorlalți pentru care până la finalul zilei, după ce se va 
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împlinii relația bună dintre Lună și Venus, vom da vina pe ceilalți pentru că vom 
crede că numai așa vom obține o stare de confort. Minciuna înseamnă și absența 
dorinței de a lucra, de a munci, de a depune efort sau de a renunța la ceea ce pare 
incomplet sau greșit. Asta înseamnă că ziua de 3 octombrie ne va tenta foarte mult 
cu activități dubioase, cu dorința de a atrage atenția pe lucrurile care nu sunt 
confirmate de propria structură, dar trebuie să existe prin confirmările celorlalți. 

3 octombrie devine o zi de dezamăgire în care unii vor primi confirmări 
negative. Dacă în ziua anterioară au avut mai mult observații negative acum acestea 
se transformă în confirmare și, pentru că Pluton din Capricorn are un impact 
negativ asupra echilibrului, dorinței de frumos, de justiție sau de stabilitate adică 
asupra a ceea ce vine din Balanță, dar mediază frica de sărăcie sau neputința de a 
adera la un sistem stabil (opoziția Jupiter-Neptun), ziua de 3 octombrie poate 
deveni definitorie la capitolul activități dubioase. Cu cât individul va dori să capteze 
mai mult atenția, cu atât activitățile cu pricina sunt mai dubioase. 

Prin urmare, 3 octombrie ne învață lucruri pe care am refuzat de multe ori 
să le asimilăm, să le înțelegem sau să le integrăm într-un sistem sedimentat deja. 
Ele par acum orientate împotriva a ceea ce este stabil, dar vorbesc despre 
instabilitate, despre grijă, despre nedreptățile pe care ceilalți le îndreaptă împotriva 
unui nucleu personal, unul care nu ar trebui să se lupte cu un adversar atât de 
mare. Astăzi individul se plânge că este nedreptățit de lege, de societate, de națiune 
sau poate chiar de rasa umană în ansamblu. Asta se întâmplă pentru că nu mai 
simte că plăcerile sale se pot exprima liber într-un mediu și atunci, mai mult 
inconștient decât conștient, inventează adversari pentru a avea justificarea a ceea 
ce nu mai poate duce mai departe. Ziua de sâmbătă, 3 octombrie, are în continuare 
amprenta unor consecințe generate de întârzierile din ziua anterioară. 

3 octombrie poate fi și edificatoare la capitolul secrete dezvăluite. Pentru că 
lucrurile sunt destul de greu de deslușit, a dezvălui un secret pe un context agresiv 
înseamnă a da acestora o tentă negativă. Secretele dezvăluite acum devin elemente 
vulnerabile pentru persoana în cauză sau surse de scandal. Instinctiv, mulți se vor 
teme astăzi să vorbească despre sine ori să pun întrebări despre intimitățile 
celorlalți. Această frică, dacă poate fi numită așa, este constructivă și poate deveni, 
nu doar astăzi, ci și în ziua următoare, făclia care ne luminează drumul cel bun, 
elementul salvator. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi preocupați de 
tăcere. Cine se află în tăcerea minții, în tăcerea sufletului, în tăcerea spiritului poate 
vedea și înțelege de ce uneori Universul tace. Înțelegând reacțiile acestui context 
macro putem foarte ușor coabita cu secretele celorlalți fără a pune o presiune pe 
aceste persoane, fără a le cere să ne împărtășească. Tăcerea ne poate ajuta să iubim 
secretele celorlalți dacă ei nu doresc de la sine să le împărtășească, până când 
acestea se topesc. 
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Duminică, 4 octombrie 
Duminica  4-10-2015  3:24    Luna(Gem) --> Cancer 

Duminica  4-10-2015  3:59    Luna(Can) Squ [Lib] North Node 

Duminica  4-10-2015  9:34Luna(Can)Squ [Lib] Mercury 

Duminica  4-10-2015 11:32 Luna(Can) Squ (Lib) Lilith 

Duminica  4-10-2015 14:05    Luna(Can) Sex (Vir) Mars 

Duminica  4-10-2015 15:21    Luna(Can) Squ (Lib) Juno 

Duminica  4-10-2015 17:12    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Se decide împotriva propriului interes. Calitatea vieții depinde mult de 
rezistența la compromis. Se inventează soluții. Imperfecțiunile sunt agreate. Vina 
celuilalt este mult mai interesantă. Nu se ține cont de disciplină. Măsura este 
neglijată. Activitățile stranii duc la întâmplări periculoase. Excese. Deviația este 
privită ca un element de divertisment. Este părăsit un prieten. 

 
Multe lucruri sunt grăbite pe finalul săptămânii spre o decizie care nu trebuie 

adoptată în momentul acesta. Există o notă agresivă ce vine din relația proastă pe 
care Luna o are cu Axa Dragonului și care ne spune că multe din lucrurile bune pe 
care le-am parcurs de-a lungul acestei săptămâni, multe din surprizele pe care am 
dorit în mod special să le vedem ca fiind bune sunt, de fapt, niște închipuiri. Dar 
poziționarea Lunii pe primul segment din zodia Rac înseamnă de fapt a trimite 
unghiuri negative către tot ceea ce se consumă pe primul segment al zodiei Balanță. 
Apare, astfel, o atitudine nouă, una care poate deveni periculoasă prin negarea 
preocupărilor abordate de-a lungul acestei săptămâni. Luna poate fi un mediator 
pentru relațiile de opoziție dintre Neptun și planetele din Fecioară, deci prin 
această nevoie de sensibilitate, de cald, de interiorizare se poate constata o 
conservare a energiei, o calmare a unor simptome agresive, o amânare a unor 
decizii negative adoptate împotriva unui individ vulnerabil, însă nu și soluționarea 
majoră a problemelor din ultima perioadă. De aici poate surveni o altă formă de 
păcăleală, cea care îi aduce pe oameni la conflicte pe baza unei invidii 
neîmpărtășite. De altfel, această invidie poate lua în ultima zi a săptămânii 
înfățișarea secretelor ce n-au fost dezvăluite. Iată o păcăleală ciudată! 

Deviația este, astfel, privită ca un element de divertisment și mulți vor 
considera că au dreptul să facă și lucruri de genul acesta, că prea au fost serioși de 
la începutul săptămânii și până acum. Desigur, au dreptul să facă tot ceea ce 
doresc, nimeni nu le interzice nimic, însă sunt avertizați, pe baza unor mesaje citite 
din unghiurile astrale, că și astăzi ar trebui să fie la fel de serioși cum au fost de la 
începutul săptămânii până acum pentru că nu a sosit încă momentul să se 
desfășoare, să se distreze fără consecințe. Dacă nu țin cont de acest avertisment 
atunci sunt avertizați că pe cât de ușor rănesc, pe atât de ușor vor venii și acesta 
poate fi debutul unor întâmplări periculoase. Amenințările acestei zile sunt spuse 
mai mult în glumă, eșecurile sunt prezentate ca variante multiple din care individul 
alege una, cea mai proastă dintre ele, iar pierderea ei pare să fie rezultatul stupid al 
unei zăpăceli. În realitate, aceasta este atitudinea negativă pe care individul o 
dezvoltă împotriva destinului său, pe care am mai întâlnit-o și pe alte unghiuri, dar 
care primește acum motivații noi. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce o altă imagine a ceea ce 
înseamnă pagubă colaterală. Privind în exterior vom avea impresia că facem parte 
din aceeași boxă a acuzaților împreună cu cei pe care dorim să-i pedepsim pentru 
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problemele pe care ni le-au oferit cu atâta generozitate, pe care ni le-au făcut cel 
puțin de-a lungul acestei săptămâni. Orice undă de răzbunare înseamnă acum a 
răni tot mediul în care am ales să ne integrăm, deci înseamnă a ne răni și pe noi 
înșine. 

Deciziile acestei zile sunt greșite, consecințe ale unor erori de judecată pe 
care refuzăm să le spunem așa cum sunt, pe care nu dorim să le recunoaștem așa 
cum conștientizăm în momentul acesta că au fost. 4 octombrie este și ziua în care 
secretele se pot dezvălui într-un chip ciudat, iar bucuriile pe care vrem să ni le 
oferim sunt de-a dreptul penibile. Cei care au simțul umorului, care nu-și dau 
importanță, nici măcar atunci când iau în serios tot ceea ce se întâmplă cu ei, vor 
putea să redea aceste bucurii penibile și își vor mai diminua puțin din acest 
caracter ciudat al tensiunilor interne specifice acestor zile. Oamenii mincinoși vor 
încerca să cumpere bucurii create prin efort personal crezând că în felul acesta își 
oferă stabilitate. De fapt, bucuriile nu pot fi cumpărate astăzi, ci furate și cine va 
fura bucuriile celorlalți va avea mai puțini prieteni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a spera că binele nu se 
epuizează niciodată. Dacă trăim vremuri atât de complicate, așa cum sunt cele de 
acum, nu înseamnă că am rămas fără bucurie, ci înseamnă că poate a sosit 
momentul să ne găsim alte motive de bucurie. Bucuria este infinită, la fel cum este 
și iubirea. 
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5 - 11 octombrie 2015 este săptămâna conjuncturilor favorabile care sporesc 
puterea de influență sau duc la decădere și a binelui pus pe un cântar stricat. 
Intervalul cu pricina este unul foarte important pentru această perioadă și chiar 
pentru anul 2015. El conține câteva evenimente astrale care se consumă în fiecare 
an, cum este, spre exemplu, intrarea planetei Venus în zodia Fecioară de joi, 8 
octombrie, sau împlinirea careului dintre Soare și Pluton ce apare, de regulă, de 
două ori pe an. Apoi, această săptămână este importantă și pentru că se împlinește 
o relație proastă dintre Marte și Neptun și suntem avertizați că lucrurile rele s-ar 
putea să scape de sub control, un disconfort aparent banal ar putea să ne 
păcălească cu faptul că împrăștie o problemă sau o rezolvă, în timp ce, de fapt, o 
acoperă cu o minciună și mai mare. Cel mai important eveniment al acestei 
săptămâni este, din capul locului, trecerea Axei Dragonului de pe Berbec-Balanță 
pe Fecioară-Pești. Acesta este un mare eveniment al anului 2015 și face referire atât 
la o componentă personală, pregătindu-l pe individ pentru un mare episod, pentru 
o dreptate ce a cerut-o în ultima perioadă și pentru care a lucrat, dar și o 
componentă socială foarte valoroasă deoarece arată inițierea unor demersuri ce se 
vor preocupa cu precădere de implementarea unor decizii anterioare. Dacă până 
acum ne-am ocupat de vorbe, de diplomație, de declarații populiste, a sosit 
momentul să trecem la fapte. Momentul acesta arată că, în realitate, faptele pe care 
credem că trebuie să le facem nu sunt cele mai potrivite. Semnul acesta, din 
fericire, nu caracterizează următoarea perioadă de aproximativ 18 luni, ci 
reprezintă doar inițierea greșită a unui traseu, doar un început stângaci. Nu așa 
vom face în următoarea perioadă cât Axa Dragonului va trece pe Fecioară-Pești, ci 
așa vom face acum, pentru că suntem mult prea zăpăciți sau interesați doar de 
putere. Ultima zi a acestei săptămâni ne avertizează că puterea pe care am întâlnit-
o s-ar putea să fie greșită. Dacă suntem triști, dacă ne temem de risc, de revolta 
oamenilor răi, de puterile negative ale celorlalți arată că, de fapt, am gustat cândva 
din ceea ce vedem greșit la ceilalți. A trece pe nivelul următor înseamnă a fi buni 
chiar și atunci când vedem în ceilalți defectele pe care le-am avut. 

Există multă tensiune în dinamica acestei săptămâni și, din această cauză, 
unul din elementele definitorii ale acestui interval este dat de sporirea puterii de 
influență. Nu se știe dacă această putere este bună, de altfel schema astrală aferentă 
acestei săptămâni nici nu se preocupă de calitatea acesteia cât, mai ales, de 
intensitatea ei. De calitatea puterii se ocupă individul, prin selecția pe care o face în 
cunoștință de cauză. Apoi, ajuns în punctul în care își conștientizează calitățile ar 
putea să dea de o altă problemă, s-ar putea să fie dezamăgit pentru că nu va putea 
să vadă în jur oameni care să-i aprecieze aceste calități pe cât și-ar dori. Se 
întâmplă lucrul acesta și pentru că mentalul este zdruncinat de retrogradarea lui 
Mercur până în ziua de vineri. Avem însă puterea să trecem peste aceste obstacole 
și să transformăm aceste minuni ascunse în flori frumoase sau în paradisuri. Nu 
sunt cuvinte mari, nu sunt îndemnuri care să creeze doar emoții puternice, ci 
avertismente, din fericire, pozitive, față de ceea ce am putea culege dacă suntem 
înțelepți și nu ne îndepărtăm de calea de mijloc. 5 - 11 octombrie 2015 ne cere să 
mergem pe calea de mijloc oricât de bine ar putea fi argumentate cele două 
extreme. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne permite să 
visăm la o lume mai bună. A visa la o lume mai bună nu înseamnă a ne imagina 
ceea ce nu se va împlini niciodată, ci înseamnă a pune la rădăcina unui copac apa 
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de ploaie pe care am adunat-o în palme. Cu cât mai multe mâini cu atât mai multă 
hrană pentru copacul vieții care crește tot pentru noi. 

 
Luni, 5 octombrie 

Luni  5-10-2015  0:06     Sun (Lib) Squ (Can) Luna(Half Moon) 

Luni  5-10-2015  0:41    Luna(Can) Sex (Vir) Jupiter 

Luni  5-10-2015  3:16    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 

Luni  5-10-2015 13:01    Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 

Luni  5-10-2015 14:08    Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
 

Sunt găsite soluții imposibile. Curaj în a impune punctul de vedere. 
Ridicarea unei interdicții face loc altor obstacole. Relațiile devin nesigure. O 
minciună tulbură liniștea. Gândul că viitorul este mai bun este preferat. Se 
descoperă ceea ce la începutul anului a fost ascuns în mod intenționat. Tactul și 
diplomația sunt privite ca semne de slăbiciune. 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton agresiv. Elementul principal al acestui 

moment este opoziția Lunii cu planeta Pluton care arată deschidere către o formă 
de agresivitate pe care, deși o parcurgem lunar, de această dată, nu o vom 
recunoaște ușor. În primul rând, apare un element nou care vine dintr-o gestionare 
proastă a relațiilor complicate. Ni se va părea că un element minor are mai multă 
dreptate și atunci putem vinde la tarabă tactul și diplomația, că nu mai avem nevoie 
de ele. Apoi, elementul foarte greu, cel care pare foarte convingător, ne asigură că 
relațiile bune trebuie să se mențină cu orice preț. În realitate, schema cea mai 
frumoasă și cea mai bună a acestei zile se bazează pe o formă de justiție care 
combate minciuna construită în așa fel încât să tulbure liniștea. 

Privind schema generală a acestei zile aproape că vom fi bulversați pentru că 
nu vom găsi un element foarte cunoscut, unul pe care să-l controlăm foarte bine și 
de care să ne folosim pentru a da o definiție, pentru a încadra ceea ce trăim acum 
într-o schemă cunoscută. Direcțiile care ne vin din conjuncturile ce pornesc de pe 
primul segment al zodiei Balanță par să ne sugereze că oricât de ciudate sau de 
imposibile sunt, situațiile de acum trebuie abordate cu curaj și verticalitate. Din 
practică știm că, de cele mai multe ori, echilibrul nu vine din zodia Balanță, ci de 
acolo ne vine, mai curând, încercarea din depășirea căreia am putea ajunge la 
echilibru. 

Schema aceasta care se bazează foarte mult pe direcțiile ce vin de pe primul 
segment al zodiei Balanță, atât de încărcat și de dur, vizează o strategie de viitor ce 
trebuia acum să fie răsturnată. Unii vor avea impresia că au găsit soluții imposibile 
și că, de fapt, nu a fost nevoie decât de o picătură de curaj în plus pe niște 
demersuri mai vechi pentru ca succesul să fie garantat. Vor vedea că imediat ce s-
au hotărât că au ajuns la capătul drumului, imediat ce vor fi convinși că au învins, 
totul se schimbă, totul se transformă și se întorc în punctul de unde au pornit, la 
starea inițială. 

În mare parte, lucrurile acestea par construite în această manieră nesigură 
pentru că schema astrală a zilei de 5 octombrie se încadrează între Ultimul Pătrar, 
unghiul care se împlinește la miezul nopții, imediat ce am intrat în spațiul acestei 
zile, și careul dintre Lună și Uranus, semn de nesiguranță, de incertitudine sau de 
teamă. Pentru a fi mai siguri pe ceea ce înțelegem sau pe ceea ce observăm, vom  
împărți lumea în oameni buni și oameni răi, în forțe benefice și forțe malefice. În 
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realitate, ceea ce trăim în prima zi a acestei săptămâni este complet neclar și 
neclaritatea acestei zile ar trebui să ne fie, paradoxal, elementul cel mai clar cu care 
trebuie să lucrăm. Ceea ce vedem în momentul acesta că se schimbă constituie 
partea neclară din schema cu care vom lucra. În mijlocul zilei următoare, după ce 
Luna va intra în zodia Leu, vom vedea și care sunt elementele acestea. Dacă astăzi 
credem că avem certitudini vom vedea cât de mult ne înșelăm. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne atrage atenția asupra lucrurilor în 
care credem și care sunt, în realitate, o iluzie. 5 octombrie este și ziua în care ne 
întâlnim cu minciuna, credem că aceasta este un mare adevăr și îi permitem să 
ajungă foarte aproape de căldura inimii. Dacă dintre aceste persoane vor exista unii 
care vor conștientiza, încă de dimineață, că totul este nesigur, neclar sau imposibil 
de încadrat într-o regulă, pentru a nu pierde totuși controlul se vor lăsa tentați de 
gânduri de răzbunare. Abuzul de putere este, de asemenea, elementul definitoriu al 
acestei zile și totul este ascuns privirii directe dacă este bun, la fel cum ceea ce ni se 
pare util poate fi strivit doar pentru a avea impresia că forța răzbunării este foarte 
mare și ne putem baza pe ea. 

În realitate, schema acestei zile ne arată cât de neclare sunt elementele cu 
care lucrăm și cât de tentați suntem să le vedem pe acestea ca fiind certitudinii de 
netăgăduit. Elementul astral care activează această nesiguranță se numește crucea 
cosmică pe semne cardinale și are ca protagoniști maleficii Uranus și Pluton, dar și 
luminariile. O schemă veche, un război mai vechi, o revoltă teribilă, o frământare 
internă crește în intensitate și ne arată acum care sunt metodele sale. Prin genul 
acesta de acțiune ar trebui să înțelegem care sunt persoanele fățarnice, profitoare, 
care sunt oamenii de proastă factură sau cei care nu se încadrează în idealurile pe 
care ni le-am formulat pentru a fi cu adevărat posesorii unor valori clare, corecte și 
utile începând cu mijlocul zilei următoare, când Luna va intra în zodia Leu și când 
puterea își va regăsi albia. 

Dacă ar fi să căutăm o cauză pentru care lucrurile sunt construite în felul 
acesta ar trebui să ne risipim în prea multe detalii. Trecerea Lunii prin zodia Rac 
(domiciliu), este în egală măsură un semn de sensibilitate, dar și de vulnerabilitate. 
Pluton se află în Capricorn de câțiva ani buni și, de atunci, de fiecare dată când 
Luna se întoarce acasă, i se cere socoteală pentru timpul pe care l-a pierdut, pentru 
drumurile pe care le-am străbătut și pentru cunoștințele pe care le are. Tot ceea ce 
prezintă celorlalți este considerat fals (deși nu este) sau nu este luat în considerare. 
S-ar putea ca această experiență traumatizantă, aceste refuzuri repetate, cele care, 
la momentul la care s-au consumat, nu au fost atât de intense, dar devin acum prin 
efectul cumulat foarte intense, să constituie o veritabilă cauză a acestei tensiuni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde în fața unui 
element doar pentru că avem acum impresia că este foarte puternic. De multe ori 
apa se dovedește a fi mult mai puternică decât piatra care îndrăznește să o înfrunte. 
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Marți, 6 octombrie 
Marti  6-10-2015 11:34    Luna(Can) --> Leo 

Marti  6-10-2015 11:57    Luna(Leo) Sex [Lib] North Node 

Marti  6-10-2015 14:27    Luna(Leo) Tri (Sag) Saturn 

Marti  6-10-2015 15:01    Luna(Leo) Sex [Lib] Mercury 

Marti  6-10-2015 17:14     Sun (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Marti  6-10-2015 20:40    Luna(Leo) Sex (Lib) Lilith 
 

Posesivitate. Accidentul este privit ca o provocare. Individualism. Severitate 
constructivă. Independență. Originalitatea poate fi folosită împotriva individului. 
Se generalizează de la un element particular. Se cântărește prea mult în 
defavoarea individului. Prin asocieri se depășește o barieră. Frustrare. 
Agresivitate inhibată. Tendința de a considera o constrângere ca fiind un 
privilegiu. 

 
În mijlocul zilei Luna va trece în zodia Leu și multe dintre problemele pe care 

le-am conștientizat în ziua anterioară se sting, multe dintre situațiile care păreau 
fără soluție se opresc, sunt înghețate sau se rezolvă de la sine. Asta se întâmplă 
pentru că abia intrată pe zodia Leu, Luna se va afla într-o relație bună cu Axa 
Dragonului și apar soluțiile, iar rezolvările personale, curajul personal, cunoștințele 
sau experiențele acumulate în ultima perioadă găsesc înțelegere în jur și pot fi puse 
mai ușor în aplicare. 

Dacă în ziua anterioară am văzut că elementul definitoriu care ne era așezat 
la picioare construia ceea ce a fost denumit generic prin “incertitudine”, în 
momentul de față, cu toate că există o notă agresivă care se menține din ziua 
anterioară și care, în anumite zone, poate fi mai dură decât a fost în prima zi a 
săptămânii, știm foarte clar care sunt adversarii, cu ce arme lucrează, care este 
frustrarea lor și cât de periculoasă poate fi agresivitatea acestor oameni nefericiți. 
Combinația dintre bine și rău devine astăzi ușor de investigat, încadrat sau 
catalogat și din această cauză mulți se vor simți eliberați de o mare presiune prin 
conflictele pe care le parcurg azi, prin tensiunile pe care le observă sau prin faptul 
că asistă la un moment dat la o ceartă sau la o dispută dintre două persoane care se 
luptă una împotriva celeilalte cu argumentele pe care martorul, cel care urmărește 
această secvență, le gândește. 

De fiecare dată când Pluton intervine cu un unghi negativ asupra ecuației 
astrale oamenii se tem. Este adevărat, relația aceasta de careul dintre Soare și 
Pluton terorizează tot ceea ce înseamnă element aflat în faza de pregătire, în faza de 
creștere, ceea ce nu s-a maturizat încă sau ceea ce nu a primit încă un răspuns clar 
din partea unui for superior. Dacă suntem pregătiți să înfruntăm un adversar, 
atunci acest careu nu ne va afecta, ci, dimpotrivă, ne va motiva să aruncăm pe zona 
comună elemente negative, gânduri rele, tensiuni, frustrări sau acele cadouri 
negative care ne-au oprit evoluția. De asemenea, schema aceasta negativă susținută 
de careul dintre Soare și Pluton ne ajută să înțelegem că accidentul poate fi o 
provocare, poate fi o particularizare a unei construcții mult mai mari care se 
fisurează acum în fața celui care trebuie să înțeleagă că nimeni nu este perfect și că 
un element, oricât de puternic se prezintă, la un moment dat va ceda. Astăzi 
înțelegem că lucrurile nu sunt întâmplătoare și din această cauză ceea ce vedem că 
se distruge, că se zdruncină sau pare de neînțeles are un rost, unul foarte direct și 
foarte simplu de explicat. Nu avem nevoie astăzi de definiții savante, de termeni 
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sofisticați, nu avem nevoie de înțelesuri profunde. Totul este simplu, chiar și prin 
durere, chiar și prin despărțire. 

Prin urmare, 6 octombrie înseamnă contactul cu un adevăr care doare. 
Este posibil ca originalitatea acestei zile să ne ajute să avem încredere în sine  
atunci când ni se pare că util ar fi să punem la îndoială observațiile personale și să 
credem mai mult în părerile celorlalți. De fapt, careul acesta înseamnă să ne 
întâlnim cu îndoiala și să o rezolvăm pe aceasta pentru a vedea că se poate trăi și 
prin claritate, prin simplitate sau prin acceptare. 

Nimeni nu poate nega faptul că această relație negativă dintre Soare și Pluton 
este semnul unei frici teribile, a unei griji sau semnul că o frustrare este pe punctul 
să scape de sub control. Dacă judecăm întreaga situație și după faptul că în această 
perioadă Mercur se află în mers retrograd prin zodia Balanță, nu prea vom înțelege 
care sunt instrumentele ce ar putea să ne ducă spre echilibru. Astăzi am putea 
constata și existența unor probleme de comunicare sau că suntem tentați să 
comunicăm frumos, dar pe un nivel nepotrivit, acolo unde sunt necesari alți 
termeni sau poate nu este nevoie de atât de multă vorbă. 

Cert este că schema astrală zilei de 6 octombrie ne arată că ne pregătim 
pentru ceva și, tocmai pentru că această relație proastă dintre Soare și Pluton este 
și un aspect eliberator, achizițiile de acum, ceea ce înțelegem acum, ceea ce 
acceptăm ca fiind foarte clar, pe lângă faptul că este foarte simplu, ne ajută să ne 
sporim puterea de influență. Este adevărat mulți vor trăi cu frustrarea că nu învață 
lucruri noi, nu acumulează nimic și s-ar putea să le fie frică de faptul că, pe viitor, 
se vor plictisi și mai tare cu aceleași lucruri pe care trebuie să le facă iar și iar. Ceea 
ce ni se întâmpla astăzi hrănește doar puterea de influență și dacă este corect 
înțeles, fără să conteze dacă este bun sau rău, pot face în așa fel încât această putere 
de influență să crească. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că visul este o 
componentă absolut esențială vieții. Cel care nu mai poate visa își comandă lui 
însuși că a sosit momentul să se stingă. 

 
Miercuri, 7 octombrie 

Miercuri  7-10-2015  2:01    Luna(Leo) Sex (Lib) Juno 

Miercuri 7-10-20152:16Mercury [Lib]Sex(Sag)Saturn 

Miercuri  7-10-2015  5:52    Mars (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Miercuri  7-10-2015 14:43     Sun (Lib) Sex (Leo) Moon 
 

Surprizele se țin lanț. Minciună. Greutatea vieții este transpusă în creații 
care încurajează frica. Dezordine afectivă. Împrăștiere. Se pune prea multă 
atenție într-un conflict. Disconfort cauzat de neînțelegerea corectă a unui context. 
Se plătește vamă. Ideile nu mai sunt folosite pentru binele grupului. Vise bizare. 
Se urmărește obținerea confortului personal. 

 
În tranzitul său prin zodia Leu, Luna se va afla acum într-o relație foarte 

bună cu Junon și, spre seară, într-una frumoasă cu Uranus, reușind, astfel, să 
medieze opoziția pe care Soarele începe să o formeze cu Uranus. Dacă ni s-a părut 
că acea formă de nesiguranță cu care am luat contact în prima zi a acestei 
săptămâni a fost cam totul din ceea ce ar putea să ne ofere intervalul de 7 zile pe 
care-l analizăm în acest articol, atunci vom vedea că ne-am înșelat. Însă schema 
acestei zile doar ne indică un posibil conflict pe care îl vom traversa în săptămâna 
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următoare. Acum, când se va împlini opoziția lui Marte cu Neptun, vom dori să 
facem dreptate într-o direcție administrativă, vom inventa căi de atac, vom dori să 
luptăm împotriva unor minciuni de care ne-am temut în săptămânile anterioare, pe 
care le-am considerat prea mari și prea bine ticluite pentru a ne risipi energia cu 
soluții construite împotriva lor. Acum, când credem că trebuie pusă în aplicare o 
soluție, conștientizăm că, de fapt, ne pierdem timpul degeaba. Disconfortul 
momentului pare să fie susținut de visele bizare pe care nu le-am putut controla 
până acum sau care ne-au vorbit până în momentul acesta doar de necesitatea 
obținerii confortului personal. Pentru că în momentul acesta Mercur retrograd se 
află într-o relație bună cu Saturn acest confort personal se referă la diminuarea 
atenției, la reducerea simțului durerii, a conștientizării mult diminuate față de cât 
de complexă este problema cu care intrăm în contact. Cu alte cuvinte, vrem să 
facem dreptate însă nu avem disciplina afectivă necesară, nu ne mai aducem 
aminte concret care au fost situațiile pe care vrem să le reparăm și amestecăm 
sentimentele confuze ale prezentului cu ceea ce ni se părea că a fost clar în trecut. 
De aici înțelegem cât de ușor s-au răsturnat valorile și cât de nepregătiți suntem să 
facem lucrul acesta în momentul de față. Desigur, nu ne constrânge nimeni să ne 
facem dreptate, noi singuri vom considera că aceasta trebuie să fie prioritatea. În 
realitate, Marte, abia intrat pe zodia Fecioară, are nevoie de certitudini, de lucruri 
clare, de reguli și, prin acestea, să poată anticipa comportamentul adversarului sau 
comportamentul celor cu care lucrează. Pentru că acest simț al preciziei, al ordinii, 
al disciplinei este puternic zdruncinat de ceva vreme, pentru că pe axa Fecioară-
Pești este de mult timp activă opoziția lui Jupiter cu Neptun, nevoia aceasta de 
precizie se orientează negativ. Unii, abia intrați în mlaștină, vor dori să transforme 
tot acel ecosistem într-un fel de lacul Sfânta Ana și toate vietățile de acolo sunt 
obligate să se supună. Este de la sine înțeles cât de ridicolă poate fi această 
solicitare și cât de mari sunt șansele unui eșec. 

Reușita acestei zile vine din faptul că ne testăm puterea, însă nu puterea în 
acțiune, ci puterea de rezistență. Este adevărat, relația lui Marte cu Neptun ar putea 
să facă trimitere la această putere de acțiune, la această forță care se orientează în 
exterior pentru a se testa. Aceasta însă face trimitere la acțiuni care inspiră frică și 
orice formă de revoltă orientată împotriva unui posibil vinovat va inspira celui 
agresiv și mai multă teamă, și mai multă siguranță, convingându-l că ar fi cazul să 
se oprească. În felul acesta, schema cea mai puternică se transferă de pe opoziția cu 
pricina, pe sextilul dintre Mercur și Saturn, de aceea vom căuta un confort intim în 
a ne bucura că nu am pierdut totul, că după o zi atât de complicată și de enervantă 
ne-am ales măcar cu ceva frumos. 

Prin urmare, 7 octombrie devine o zi a jocului periculos. De această dată 
suntem în fața unor decizii foarte importante, cele pe care le considerăm a fi de o 
însemnătate majoră însă, pe lângă greutatea acestora, conștientizăm și neputința 
personală. Mulți vor avea impresia că în 7 octombrie se întâlnesc, în proporții egale, 
nesiguranța primei zile a săptămânii (5 octombrie) cu certitudinile, poate, pe 
alocuri, mult prea dureroase sau încărcate de stres, ale zilei de 6 octombrie. Aceste 
persoane vor considera că 7 octombrie nu are nimic original și s-ar putea să nu fie 
departe de adevăr. Regulile pe care dorim să le schimbăm acum, spațiul pe care 
vrem să-l reconfigurăm, soluțiile pe care le considerăm a fi cele mai bune și pe care 
le impunem celorlalți reprezintă semnul că ne temem că schimbarea nu ne va fi pe 
plac sau că, prin schimbarea care se anunță începând cu săptămâna următoare, 
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vom fi luați pe nepregătite sau după momentul acela nu ne vom mai găsi locul 
nicăieri. 

7 octombrie este o zi de mare sensibilitate și pentru că Venus se află pe 
ultimul grad al zodiei Leu și oamenii vor permite, chiar și acum, când nimic din 
ceea ce se consumă nu le sugerează că trebuie să procedeze așa, să-și piardă capul, 
să se distreze, să facă o ultimă nebunie pentru că de mâine încolo lucrurile se 
schimbă. Mai au timp și mâine să se distreze puțin, pentru că Venus va trece pe 
zodia Fecioară abia spre seară, însă nici ceea ce suntem îndemnați să facem în 7 
octombrie prin această atracție către distracții periculoase, dar nici abordarea 
acestora în ziua de mâine, nu par să fie cele mai bune soluții ale momentului. 

Cei sensibili, persoanele angrenate într-un proces de cercetare spirituală ori 
care au atins o anumită măiestrie în a lucra cu energia vor avea în 7 octombrie 
senzații stranii, percepția a ceea ce urmează să se întâmple, sentimentul că se află 
în fața unui mare eveniment. S-ar putea ca acest mare eveniment să se refere la 
episoadele programate pentru săptămâna următoare sau poate chiar la evenimente 
ce se vor consuma în anul următor. Curajul acestei zile nu va fi uitat la fel cum nu 
va fi uitată nici frica pe care o simte cel care vrea cu orice preț să atragă atenția 
asupra unei probleme sociale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde cu firea în fața 
unui obstacol. S-ar putea să nu trebuiască să reacționăm în niciun fel. Faptul că 
suntem deja în fața obstacolului arată că am evoluat de la punctul în care acesta nu 
era văzut, până în momentul de față. 

 
Joi, 8 octombrie 

Joi  8-10-2015  0:10    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 

Joi  8-10-2015 20:27   Venus (Leo) --> Virgo 

Joi  8-10-2015 22:50    Luna(Leo) --> Virgo 

Joi  8-10-2015 23:01    Luna(Vir) Con (Vir) Venus 
 

Sunt redeschise răni mai vechi. Tensiunile se inflamează. Se aude prea mult 
și se înțelege prea puțin. Teamă de o sancțiune. Prieteniile sunt întreținute pe 
interese. Divergențele de opinie sunt adoptate de dragul diversității. Se ascunde o 
informație. Invitațiile au ca scop uniformizarea. Prin egalizarea drepturilor se 
pierdem din statut. 

 
Trecerea lui Venus în zodia Fecioară arată că ne aflăm într-o perioadă de 

transformare, de trecere de la acțiuni specifice zonei emoționale la cea care va 
trebui să se soldeze cu o purificare fizică, mentală sau emoțională. În egală măsură, 
această poziție arată că a sosit momentul să fim mai serioși în muncă, în relațiile cu 
ceilalți, în responsabilitățile pe care ni le-am luat. Vom vedea, apoi, cel puțin până 
la finalul acestei săptămânii, dacă va trebui să ne interesăm mai mult și de 
responsabilitățile care ne-au fost date de alții. Deocamdată, ni se cere să fim serioși 
cu ceea ce am promis, cu ceea ce trebuie să dovedim sau cu ceea ce am declarat că 
suntem în stare să facem. 

Dacă judecăm trecerea planetei Venus în Fecioară după contextul 
momentului atunci înțelegem că motivul pentru care ar trebui să fim mai serioși 
este acela de a face față unor intrigi. Firele mincinoase vor fi primele care vor striga 
că sunt victime, că au pierdut ceva important și că cineva trebuie să plătească 
pentru suferința lor. Un om călit, matur, o fire puternică va fi întotdeauna 



Săptămâna 5 – 11 octombrie 2015           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 1 octombrie 2015, ora 7:40 

răspunzătoare pentru ceea ce trăiește. Nu-i va considera pe ceilalți mai vinovați 
decât sunt sau poate nu-i va considera vinovați deloc. Aceste ființe vor simți în 8 
octombrie că puterea lor crește, că se ține cont de recomandările pe care trebuie să 
le facă și că se pot implica în divergențe de opinie, pot să intervină pe o schemă 
cunoscută deja cu recomandări sau cu sfaturi, pot să participe la anumite tensiuni 
fără să se dezintegreze, fără să-și știrbească din verticalitate sau din moralitate. 
Este posibil ca în anumite situații să dea dovadă de prea multă duritate sau de 
inflexibilitate, să pară în ochii celorlalți o persoană încărcată de frica sau închistată. 
Rezultatul va fi întotdeauna atins cu Venus în Fecioară, chiar și atunci când prețul 
este prea mare. Din această cauză ar trebui, înainte de toate, să ne întrebăm: care 
este rezultatul pe care vrem să-l obținem acum? Ce suntem dispuși să sacrificăm 
pentru a ne atinge scopul? Apoi, tot astăzi, ar trebui să înțelegem care este scopul 
pentru care suntem dispuși să sacrificăm tot spectrul percepțiilor. Fără a avea 
definit clar acest scop, schema zilei de 8 octombrie este încărcată de instabilitate și 
de frică, de grija zilei de mâine și de teama că, poate, cu oamenii din jur, cu cei care 
există în momentul de față, nu se poate lega o prietenie de durată fără a plăti un 
preț, acela al timpului sau al libertății. 

Apoi, visul de a schimba lumea s-ar putea să ne trezească astăzi răni adânci. 
Dacă îndrăznim mai mult în acest ideal, nu înseamnă că este greșit, nu înseamnă că 
ne propunem o țintă mult prea înaltă pentru a putea fi schimbată de un singur om, 
ci înseamnă că va trebui să cunoaștem și acest aspect al vieții. În egală măsură, 
pornind pe acest drum îndrăzneț avem nevoie de o doză suplimentară de curaj, nu 
doar să înfruntăm obstacolele care sunt presărate pe acest traseu, dar și pentru a ne 
asuma rănile care se deschid sau care se redeschid până când totul se vindecă. A 
face un mare bine omenirii înseamnă a fi capabil să-ți faci un mare bine ție însuți, 
fără a fi autoindulgent, mult prea permisiv sau fățarnic. 

Prin urmare, 8 octombrie este o zi de mare înțelepciune. Desigur, 
înțelepciunea nu este ceva accesibil oricui și din această cauză mulți vor considera 
că în 8 octombrie își pierd timpul, sunt atrași în tot felul de evenimente fără 
finalitate sau fără consistență. Au impresia că prieteniile trebuie întreținute de un 
interes material, de un interes pasional sau un altfel de motiv. În realitate, 
prieteniile sunt expresii ale iubirii profunde. Prietenia nu este un scop, ci o 
emanație a ceea ce există deja. 

În egală măsură, 8 octombrie poate fi și o zi de putere dacă ne stabilim 
idealuri foarte îndrăznețe sau dacă vrem să producem o schimbare substanțială în 
planurile de până acum, în cele care nu se referă la grupul de apartenență. Dacă 
vrem să facem o schimbare importantă, dacă vrem să ne fie mult mai clar cine 
suntem, încotro mergem sau dacă dorim să fim percepuți de ceilalți într-un anumit 
fel, va trebui să ne hotărâm în primul rând să fim curajoși cu noi înșine. Prin Venus 
în Fecioară, curajul se dovedește, în primul rând, față de sine. A sta față-n față cu 
propriile frici, a fi sincer față de sine și a nu pretinde celorlalți nimic din ceea ce ne-
ar trebui, dar să obținem lucrul acesta prin muncă dezinteresată este semnul că ne 
aflăm pe calea cea bună. Dacă din rezultatele muncii împărțim cu ceilalți atunci 
toate aceste constrângeri care vin din această poziție foarte proastă a lui Venus s-au 
transformat în noblețe. Noblețea nu este specifică poziției lui Venus în zodia 
Fecioară, dar permite să se ajungă acolo pe calea cea mai îngustă și, cum bine știm 
din învățătura ezoterică, poteca cea mai scurtă este și cea mai periculoasă. Cine 
îndrăznește să pornească astăzi pe calea cea mai scurtă (cu toții vom fi tentați în 
momentul acesta, de mâine vom uita de ea dacă nu ne hotărâm acum) s-ar putea să 
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se preschimbe atât de mult încât să uite cine a fost cândva. A merge pe calea de 
mijloc înseamnă a nu fi nici cel care am fost și nici de a deveni cel care ne-am dorit 
în momentul în care am fost cel care am fost. A fi pe calea de mijloc înseamnă a 
gusta din viitorul pe care nici măcar nu ni l-am putut imagina. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face o confuzie între curaj 
și agresivitate. Astăzi putem să vedem curajul în tăcere. Cine poate tăcea atunci 
când revolta este foarte intensă, când lucrurile par foarte clare și când consideră că 
este de dreptul său să o susțină cu un argument sau să așeze lucrurile după ordinea 
pe care o gândește sau o simte, arată că este cu adevărat o ființă aparte. 

 
Vineri, 9 octombrie 

Vineri  9-10-2015  2:18    Luna(Vir) Squ (Sag) Saturn 

Vineri  9-10-2015 13:54    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 

Vineri  9-10-2015 17:06    Luna(Vir) Con (Vir) Mars 

Vineri  9-10-2015 17:57 Mercury <Lib> S/D 
 

Se rupe o înțelegere mai veche. Cuvintele au o mare greutate. O ușă nu 
poate fi închisa acum. Egoism. Frica pătrunde în cele mai ascunse motivații. Un 
vis nu poate fi pus în aplicare. Dorințele sunt inhibate. Prea multă ambiție și prea 
puțină minte. Se măsoară de 10 ori și se taie o singură dată. Motivațiile declară 
că interesul susține grupul în timp ce ele stau la masă cu frica. 

 
Astăzi Mercur își va reveni la mersul direct după o deplasare retrogradă de 

aproximativ trei săptămâni. Nu vom simți imediat revenirea la normalitate, ci, 
poate, în a doua parte a zilei sau poate în noaptea de vineri spre sâmbătă, atunci 
când deja Mercur s-a stabilizat pe această deplasare directă. Prin faptul că este 
static în Balanță, va dori, în primul rând, să rupă o înțelegere făcută în aceste trei 
săptămâni sau să anuleze o concluzie construită în acest interval pe baza unor 
observații mai vechi.  

Dar schema acestei zile este dominată și de relația proastă pe care Luna o are 
cu Neptun. Asta înseamnă că Luna va trece prin grupul de planete situat în prima 
jumătate a zodiei Fecioară. Va veni un moment când va trebui să treacă și peste 
următorul grup de elemente astrale situat în prima jumătate a zodiei Balanță. Acest 
lucru se va consuma în a doua parte a zilei de duminică și în prima zi a săptămânii 
următoare. Ceea ce se întâmplă acum arată că ne aflăm pe final de drum. 
Retrogradarea lui Mercur ne pune în fața unor probleme destul de grave pe care ar 
fi trebuit să le rezolvăm imediat, la care ar fi trebuit să inventăm soluții care să 
poată fi puse în aplicare pe termen lung. În dimineața zilei următoare Axa 
Dragonului va trece de pe Berbec-Balanță, pe Fecioară Pești și vom înțelege pentru 
ce ne-am pregătit în ultimele săptămâni. Mercur își revine la mersul direct în 
ultima secundă, pe final de traseu, cu puțin timp înainte ca filmul să se termine în 
așa fel încât dorințele care au fost inhibate până acum să poată avea un sens și, în 
cazul celui pregătit, să poată fi îndeplinite. Dar nu toată lumea beneficiază astăzi de 
dorințe bune împlinite, cu toate că Luna se va afla în conjuncție cu Marte și, cel 
puțin teoretic, schema acestei conjuncții ar trebui să simplifice, prin voință, un 
element negativ. Dorință împlinită poate fi și răul celuilalt, suferința unui adversar 
sau chinul prin care trebuie să treacă un dușman. Există și dorințe de genul acesta 
și frumos ar fi să recunoaștem că măcar o dată în viață le-am avut și noi. Momentul 
acesta nu este însă unul de retrospectivă a dorințelor rele pe care le-am avut la 
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adresa unui adversar, ci unul de conștientizare a necesității lor. Acum ne vom gândi 
dacă a fost sau nu util să ne dorim lucrul acesta, dacă a fost important să ne 
consumăm o mare parte din energie cerând universului așa ceva. Indiferent de 
rezultat, ne vom propune, începând cu după-amiaza acestei zile, ca, pe viitor, să fim 
mai prudenți. Unii vor ajunge la această concluzie observând că, de fapt, dorințele 
rele îndeplinite înseamnă prea multă suferință pentru un adversar. Desigur, s-ar 
putea ca aceste observații să fie supraevaluate. Oamenii nu suferă pentru că ne 
dorim lucrul acesta sau nu au de fiecare dată probleme doar pentru că alții le-au 
dorit așa. Există o lege în acest univers, iar acestea nu permit haosul ce s-ar putea 
crea din suma acestor dorințe îndeplinite. 

Prin urmare, ziua de vineri ne îndeamnă să rupem înțelegerea cu răul. 
Faptul că suntem într-un moment important al acestei săptămâni când 
conștientizăm că aceste legăminte negative ne-au consumat inutil energia și nu 
avem nici măcar satisfacția suferinței adversarului, constituie un mare beneficiu și 
pe baza acestuia ne vom hotărî ca, pe viitor, să fim puțin mai atenți asupra a ceea ce 
ne dorim și asupra a ceea ce suntem în stare să cerem în momentul în care nu ne 
controlăm o criză, o stare de nervozitate, de iritare sau de furie. 

Cert este că 9 octombrie ne va răscoli sufletul, ne va aduce anumite îndoieli 
față de ființă în ansamblu, față de posibilitățile pe care le avem doar pentru că la un 
moment dat am cedat tentației și ne-am dorit lucruri care nu au fost corecte. Nu 
este cazul să ajungem atât de departe cu aceste concluzii, ci este mult mai 
important să conștientizăm cât de inutile sunt acestea. 

Apoi, schema acestei zile se referă și la repararea unui defect social. S-ar 
putea ca deocamdată acest eșec social să nu se repare în totalitate ca eveniment, 
dar mesajul este clar: se face un anunț, se promite o reparare și rămâne de văzut în 
săptămânile următoare cum anume această promisiune va fi pusă în aplicare. 
Totuși, revenirea lui Mercur la mersul direct reprezintă o mare ușurare pentru toți 
deoarece ajungem să vorbim în limba pe care o știm, ne reîntoarcem la ușurința de 
a comunica sau la problemele de comunicare pe care le aveam acum trei săptămâni. 
Unii s-ar putea să nu se bucure prea tare însă, întorși pe o zonă cunoscută, vor 
recunoaște că se simt mai bine. S-ar putea să fie nevoie să se pregătească pentru noi 
conflicte, dacă aceasta este zonă la care s-au întors, dar se bucura că măcar vorbesc 
într-o limbă pe care-o va  înțelege toată lumea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de 
speranță. Dacă în regretele acestei zile găsim o speranță, dacă în acuzațiile pe care 
suntem foarte tentați să le formulam astăzi punem și o picătură de speranță atunci 
putem să ne așteptăm ca, pe viitor, genul acesta de dorință negativă să nu mai fie 
formulată prin schemele șabloanelor vechi sau să nu mai fie formulată deloc. 
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Sâmbătă, 10 octombrie 
Sambata 10-10-2015  0:23    Luna(Vir) Con (Vir) Jupiter 

Sambata 10-10-2015  1:12    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

Sambata 10-10-2015  4:53 North N [Lib] --> Virgo 

Sambata 10-10-2015 11:16    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 
 

Remușcări. Partitura vieții personale se schimbă. Se ridică o interdicție și se 
alege alta. Se acordă mai mult respect omului și muncii sale. Teamă de 
profunzime. Intimitatea individului este invadată de greșelile celorlalți săvârșite 
din neatenție. Acuzații. Superficialitatea nu mai este tolerată. Viața ne trimite la 
practică. Se trece de la general la particular. 

 
Momentul zilei de 10 octombrie s-ar putea să fie o mare dezamăgire pentru 

foarte mulți. În primul rând, împlinirea conjuncție dintre Lună și Jupiter nu este 
un semn de noroc și de prosperitate, așa cum ar fi trebuit să fie de regulă. Se 
întâmpla lucrul acesta pentru că Neptun și Chiron trimit opoziții obositoare față de 
ceea ce se află pe zodia Fecioară mai ales că acest semn zodiacal este gazda unui 
mare eveniment astral, unul dintre cele mai importante ale anului: trecerea Capului 
Dragonului pe zodia Fecioară. Asta înseamnă că alegem cel mai prost moment 
posibil să plecăm din locul care va găzdui un mare eveniment, alegem să 
consumăm pe altceva resursele de care avem nevoie pentru a înțelege corect o 
situație, adormim la secvența cea mai frumoasă a unui film, ne întoarcem cu 
spatele în momentul în care se consumă faza maximă a unui eveniment care ține 
doar câteva secunde. În mod normal, această partitură a vieții ar trebui să rămână 
în eternitate sub forma unui avertisment, ca o sincronizare teribil de frumoasă între 
nevoia individului și ceea ce anturajul are de oferit. În realitate, nu se întâmplă 
lucrul acesta și, începând cu 10 octombrie, cu toții vom fi invadați de sentimente 
confuze, de faptul că avem multe calități și nimeni nu le observă sau nu există nimic 
în jur cu ajutorul căruia să le putem cântări. Trecerea Capului Dragonului pe zodia 
Fecioară arată că lăsăm în urmă o cale a dialogului ce este deja compromisă și 
trecem la fapte. Momentul acesta ne arată că faptele nu au un debut bun, iar dacă 
evoluția se va baza foarte mult pe acest moment s-ar putea ca întreaga situație, 
întregul edificiu să fie compromis. Rămâne de văzut ce consistență vom prefera din 
toată această schemă. 

Mulți dintre cei pasionați de astrologie care consideră că poziția Axei 
Dragonului pe Fecioară-Pești este cu mult superioară față de ceea ce s-a consumat 
pe Berbec-Balanță doar pentru că avem acum un transfer de autoritate de pe o 
zodie impulsivă pe o zodie pașnică, adică trece Coada Dragonului din Berbec în 
Pești, se înșală. Presiunea care se pune acum pe zodia Fecioară înseamnă o greutate 
pe un fond care este sărăcit, pe o structură care nu s-a format încă sau pe un mediu 
social puternic destabilizat de neputința celor cu factor de decizie în a produce 
acumulări substanțiale. De asemenea, zodia Fecioară ne arată în momentul acesta 
cât de periculoase au fost minciunile de până acum, cât de departe s-a putut ajunge 
prin transferul de autoritate, prin imixtiune, prin tratative eșuate sau prin teatru 
social. Până acum s-a vorbit despre toleranță, s-a discutat prea mult sau s-au folosit 
termenii specifici. Acum va trebui să punem în practică acei termeni și vom vedea 
cât de neputincioși suntem sau cât de neinspirați am fost anterior. În egală măsură, 
trecerea Axei Dragonului pe Fecioară-Pești arată că vremea deciziilor s-a încheiat. 
Ceea ce s-a hotărât până acum rămâne în forma aceasta, nu se mai poate modifica 
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și vom merge înainte în linie dreaptă către soluția care a fost gândită până în 
momentul acesta. Desigur, asta nu afectează cu nimic schema socială dominată de 
frământări, adică acest război al resurselor, cel care vine din relația proastă a lui 
Pluton cu Uranus. Situația la care ne referim acum este altceva și nu trebuie să 
confundăm problematica administrării unui fond/gestionării unui conflict, cea care 
ține de axa Fecioară-Pești, noua gazdă a Axei Dragonului, și problematica unui 
conflict al resurselor, cel care ține de careul Uranus-Pluton, doar pentru că 
amândouă, la un moment dat, vorbesc despre dezordine, furt, pierdere, distrugere, 
agresarea confortului. Războiul resurselor așa cum a fost conturat până în 
momentul acesta rămâne în forma aceasta și are propriile sale obiective. 
Problemele legate de tratative diplomatice eșuate, revolta unui element minor 
împotriva unui element major, tulburarea liniștii căminului sau agasarea instituției 
familiei prin inventarea unor pericole ce pot deveni realitate sau pot deveni 
obstacole sociale constituie noile probleme pe care axa Fecioară-Pești va trebui să 
le rezolve. Deocamdată, prin schema pe care o conștientizăm în momentul acesta, 
nu poate fi vorba de soluție, ci doar, cel mult, de o investigare a factorilor care ar 
putea să ducă în zona aceasta. 

La modul comun, ziua de 10 octombrie ne atrage atenția asupra respectului. 
Avem nevoie să ne amintim în momentul acesta care este respectul pe care-l 
purtăm celorlalți, cât de atenți suntem cu timpul ce ne este oferit, cu resursele ce ne 
sunt dăruite sau cu dragostea pe care o primim. 

Prin urmare, 10 octombrie devine un element de cotitură în ceea ce 
înseamnă anul secretelor dezvăluite. Acum Axa Dragonului se mută de pe Berbec 
Balanță, pe Fecioară-Pești. Apare, astfel, un transfer de pe decizie, pe faptă, de pe 
idee, pe acțiune și nu se știe dacă suntem pregătiți pentru genul acesta de 
modificare. S-ar putea ca persoanele înțelepte, oamenii cu simț practic să fie cu 
adevărat pregătiți pentru ceea ce înseamnă ziua de 10 octombrie sau pentru ceea ce 
va veni în viitorul apropiat. Cei mai mulți însă, judecând după conjuncturile astrale 
din ultimele săptămâni, nu sunt pregătiți pentru ceea ce va veni. Momentul acesta 
anunță contactul cu o formă de superficialitate care va produce efecte în cascadă. 
Ceea ce s-a decis până în momentul acesta așa va rămâne, nu va mai putea fi 
schimbat și va trebui să ne descurcăm cu ceea ce avem. 

Totuși, pentru tipul de analiză cu care lucrăm aici este mai puțin important 
fenomenul social, cât de importantă este abordarea personalizată. Individul va 
simți că trebuie să devină răspunzător pentru proiectele pe care le are, că nu mai 
poate teoretiza sau nu mai poate spera că va apărea un prinț calare pe un cal alb și 
îi va schimba viața. În egală măsură, momentul acesta are o semnificație majoră și 
pentru că ar putea să ne atragă atenția asupra unor acuzații nefondate. Ideal ar fi să 
nu le băgăm în seamă, să le tratăm cu indiferență pentru că ele nu sunt 
reprezentative pentru ceea ce va însemna perioada următoare. Acesta este 
îndemnul, însă puțini vor fi aceea care îl vor ignora. Există o mare concentrare pe 
zodiile Fecioară și Balanță și toată această construcție astrală, care este legată de 
responsabilizare, indecizie și care scoate la lumină elemente negative de caracter, 
duce la dezvăluiri dureroase, deconspiră adevărul pentru care oamenii nu sunt încă 
pregătiți sau îi îndeamnă pe aceștia să se preocupe de ceea ce până acum avea 
statut de secret, pentru a avea impresia că munca lor este cu adevărat importantă. 

Pentru că în zodia Fecioară se află Jupiter, urmând ca, în tranzitul său, acesta 
să se întâlnească cu Capul Dragonului, se poate anticipa încă de pe acum că 
începând cu 10 octombrie ne pregătim pentru un moment de clarificare, pentru o 
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decizie importantă care, în mare parte, are calitatea administrativă, are un impact 
asupra stării de sănătate sau asupra forței vitale și prin exercitarea ei să se facă 
dreptate. Această dreptate nu se referă la un fapt social, ci la unul existențial. Se 
face dreptate față de viața unui individ în ansamblu, nu față de contextul în care 
aceasta se manifestă acum. Deci, vreau să spun foarte clar pentru a nu se înțelege 
greșit acest mesaj, există componente legate de accentuarea celor două zodii care se 
referă la ceea ce se întâmplă acum pe viața socială, în Europa, cu aceste frământări 
sociale, dar nu accentuarea acestor două zodii a produs fenomenul respectiv. 
Mesajul astral ne spune că aceste situații au fost pregătite din timp și nu trebuie 
puse pe accentuarea semnelor Fecioară și Balanță din această perioadă doar pentru 
că acum ni se pare că se împlinește cea mai intensă etapă. Fenomenul acesta social 
trebuie pus pe careul dintre Uranus și Pluton care, de câțiva ani buni, ne vorbește 
despre război. Acum avem un război al resurselor, al fricii de deposedare, de 
pierdere, de boală sau de eșec. Începând cu 2044, timp de 5 ani, cât va fi activă 
opoziția maleficilor Uranus și Pluton, inițial, pe cuspida dintre Leu-Vărsător și 
Fecioară-Pești, apoi, cea mai mare etapă a sa consumându-se pe axa Fecioară-Pești, 
grija de acum va avea statut de motivație existențială, adică pricină de război, de 
conflict, de imixtiune. Dacă vrem să știm pentru ce ne pregătesc mișcările sociale 
de acum, iată un posibil răspuns: pentru momentul 2044-2049. Iată de ce este 
important momentul de trecere a Axei Dragonului de acum pe Fecioară-Pești, de ce 
activează acum într-un mod aparte careul maleficilor Uranus și Pluton, deși acesta 
este activ de ani buni. Iată de ce unii confundă sensurile ce vin din construirea 
motivelor de conflict (careu Uranus-Pluton), cu schimbările necesare pentru 
evoluție (Fecioară-Pești) și cum, din inconștiență, prin activarea unor mecanisme 
specifice mentalului colectiv, se creează convingeri eronate care argumentează 
conflictul și îl pot transforma, peste 30 de ani, în eveniment. Separarea tensiunilor 
inerente unei evoluții individuale (încercările pe care le parcurge un om care 
dorește să evolueze) de războiul resurselor, cel care este expresia involuției 
(lăcomia de a acumula ceea ce aparține altora) nu al progresului, va permite în 
intervalul 2022-2027, pe trigonul dintre maleficii Uranus și Pluton, să anulăm tot 
ceea credem acum că trebuie să se consume într-un conflict, într-un eveniment de 
amploare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi astăzi la greșeli. 
Vom avea timp, începând cu săptămâna următoare, să facem aceste exerciții de 
meditație. Momentul acesta trebuie să fie rezervat toleranței. A intra în această 
nouă etapă cu gânduri de toleranță înseamnă a face din start o selecție utilă după 
puterea pe care o avem și după aspirațiile care ne-au mai rămas. 
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Duminică, 11 octombrie 
Duminica 11-10-2015  3:29Venus (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Duminica 11-10-2015 11:37    Luna(Vir) Con [Vir] North Node 

Duminica 11-10-2015 11:45    Luna(Vir) --> Libra 

Duminica 11-10-2015 14:14Luna(Lib)Con(Lib) Mercury 

Duminica 11-10-2015 15:45    Luna(Lib) Sex (Sag) Saturn 

Duminica 11-10-2015 22:29   Luna(Lib) Con (Lib) Lilith 
 

Restricțiile țin loc de cald. Greșeli săvârșite din precipitare. Timpul devine 
un obstacol. Sentimentele se exprimă cu greu. Se fac alegeri importante. Cel slab 
urmărește să umple un gol. Cel puternic își face planuri pe termen lung. Risc. 
Revoltă împotriva propriilor defecte. Eșecul îi îndeamnă pe unii să fie lingușitori. 
Supraapreciere. Disciplina este semn de echilibru. Privirile celor din jur devin 
stânjenitoare. Evaluarea anturajului se face după propriile limite. 

 
În noaptea de sâmbătă spre duminică Venus realizează primul aspect 

important de când a intrat în zodia Fecioară: careul cu Saturn. Momentul acesta 
este însă înghițit de evenimentul astral care s-a consumat în ziua anterioară 
(trecerea Capului Dragonului pe zodia Fecioară) și, din această cauză, semnalele de 
restricție, de evaluare a greșelilor proprii, de teamă în fața unui pericol iminent trec 
în planul secund, motivele acestea personale de durere sau de dezamăgire fiind în 
minoritate față de marile probleme sociale. 

Va trebui însă să tratăm cu indiferență situația aceasta pentru că ea vizează, 
cu precădere, a gestiona un fond afectiv care este important în momentul acesta și 
asupra căruia am lucrat de-a lungul întregii săptămâni. S-ar putea ca momentul 
acesta să ne aducă o tristețe adâncă, o dezamăgire față de niște persoane cu care am 
încercat să colaborăm, dar nu s-a putut, pe care am încercat să le ajutăm, dar nu a 
fost primit acest ajutor. La polul opus ne situăm noi, cei care ar fi trebuit să fim 
ajutați de persoane situate pe un nivel și nu am considerat că trebuie să primim în 
momentul acesta vreo susținere. Dacă ajutorul la care se referă acest eveniment a 
fost oferit când Mercur se afla în mers retrograd, atunci în mod sigur a fost vorba 
de o problemă de comunicare, de neînțelegerea mesajului. Dacă ajutorul a venit în 
ultimele zile, când Mercur se afla deja în mersul direct, atunci problema a fost de 
altă natură, poate chiar una generată de o stare de hiperluciditate sau de teamă față 
de marile evenimente sociale cu care suntem contemporani. Desigur, lucrurile 
acestea le conștientizează omul care este lucid. Cei mai mulți consideră însă că 11 
octombrie este o zi de risc, o zi în care își pierd controlul, disciplina și se pierd în 
activități care pot suprasolicita. 

Desigur, raportat la celelalte unghiuri care s-au consumat în această 
săptămână, schema aceasta zilei de 11 octombrie seamănă mai curând cu un 
moment de intimitate. Pentru că este vorba de careu s-ar putea ca acest moment să 
fie puțin cam dureros, dar să promită o schimbare importantă. Luciditatea acestei 
zile seamănă cu situațiile similare pe care le-am parcurs de-a lungul acestei 
săptămâni însă rezultatul este altul. Pentru că în mijlocul zilei Luna va intra pe 
zodia Balanță, nu înainte de a împlini o conjuncție cu Capul Dragonului, imediat ce 
acesta a intrat pe zodia Fecioară, deci va iniția un nou ciclu draconitic, schemele 
acestea restrictive care ne înspăimântă sau care ne avertizează fac referire la 
dimensiunea morală a vieții, chiar și în cazul celor care și-o neglijează. Pentru că 
avem acum Axa Dragonului pe ultimele grade ale zodiilor Fecioară și Pești s-ar 
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putea să constatăm că ființele cele mai puternice, oamenii care se impun cel mai 
ușor sau care vor să fie ascultați cu orice preț, să fie de fapt cei mai bogați în 
defecte. Putem învăța și de aici ceva. 

Prin urmare, 11 octombrie poate deveni una dintre cele mai frumoase zile 
ale acestei perioade pentru că ne poate vorbi despre acceptare. De fiecare dată când 
se pune problema acceptării ne aflăm în fața unei situații neplăcute, în fața unui 
obstacol sau în fața unei întâmplări pe care să o acceptăm cu mare greutate ori care 
ni se pare nefirească. Relația proastă a lui Venus cu Saturn face trimitere la o 
restricție afectivă, la constrângerile pe care suntem tentați să le acceptăm ca fiind 
un etalon de normalitate. Nu se știe dacă acest etalon de normalitate ne va fi util pe 
viitor, cert este că în momentul acesta etalonul cu pricina doare, încurajează revolta 
împotriva propriilor defecte sau folosirea timpului într-un alt mod, ca și cum îi 
declarăm acestui război. Nu se întâmplă lucrul acesta doar pentru că Venus se află 
într-o relație proastă cu Saturn, ci și pentru că Luna inițiază un nou ciclu draconitic 
din postura în care Capul Dragonului ocupă ultimul grad al zodiei Fecioară. 
Suntem în fața unor probleme pe care nu știm să le gestionăm corect, dar despre 
existența cărora am fost avertizați.  

Nu este prima dată când trecem prin situații de genul acesta, atât de 
încurcate sau de sensibile, nu este singura situație în care cei aroganți, impulsiv sau 
lingușitori preiau controlul. Poate fi însă o zi de victorie în sensul acesta dacă ne 
bazăm pe experiențele pe care le-am acumulat de-a lungul acestei săptămâni și 
dacă acceptăm că ne aflăm în altă etapă. Această etapă nu a început cu săptămâni 
în urmă, ci în ziua anterioară, pe 10 octombrie, cu trecerea Capului Dragonului pe 
zodia Fecioară, iar despre această etapă aflăm acum că trebuie, la un moment dat, 
să conțină și o secvență justițiară. Cei sensibili vor simți încă de pe acum că 
lucrurile se vor schimba în bine, că viața lor poate comporta un succes fulminant, 
că li se îndeplinește o solicitare, că scapă de o povară. Momentul cu pricina nu se va 
consuma în prezent, acum doar va fi anunțat și, începând cu săptămâna următoare, 
ne vom implica în demersuri sociale care să pregătească această reușită. Dar ca să 
vină vremea bună va trebui să treacă furtuna.  

Încheiem, astfel, săptămâna cu concluzii ciudate pe care nu trebuie să le 
așezăm la baza unui comportament, dar trebuie să ținem cont de ele pentru că fac 
referire la gânduri pe care oamenii le-au avut, la fapte pe care oamenii le-au făcut, 
la evenimente sociale care s-au consumat. Având în vedere că primim cu toții șansa 
transformării, cel mai frumos lucru pe care, pe baza acestor concluzii, am putea să-l 
facem este să nu ne atașam de ele. Le vedem și imediat le transformăm în amintiri. 
Nu trebuie să-i privim pe oameni prin stigmatul faptelor greșite pe care le-au 
săvârșit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la gânduri. Pe 
inițierea unui nou ciclu draconitic este indicat să gândim frumos pentru că ecoul 
acestor gânduri răzbate cu precădere în adâncimile sufletului. Cine dorește să se 
mențină în puritate sufletească are nevoie ca, pe conjuncția Lunii cu Capul 
Dragonului, să țină cont de lucrurile acestea. 
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12 - 18 octombrie 2015 este săptămâna accesului la binele comun și a 
bucuriilor care vin de la sine. Mulți s-ar putea să se bucure în fața acestui mesaj 
considerând că se creează astfel un contrast teribil cu dramele pe care le-am 
parcurs în ultimele săptămâni. Lucrurile nu se rezolvă doar cu un mesaj frumos sau 
doar cu câteva unghiuri care se împlinesc în această săptămână și cărora le era 
sortit să fie purtătoare ale unor mesaje frumoase. Există în continuare o notă 
dramatică și în această săptămână motiv pentru care binele acesta pe care îl anunță 
să nu devină foarte accesibil tuturor, adică să nu ajungă acum către toți oamenii 
dacă aceștia nu merită în momentul acesta, însă într-un mod cu totul special să nu 
se facă diferența între oameni după faptele pe care le-au făcut în ultima perioadă și 
să le fie rezervată și lor o felie din binele comun. În cazul celor buni, binele va fi 
accesibil rapid, adică ei înșiși vor fi în stare să ducă mai departe un mesaj pozitiv pe 
care l-au ținut ascuns în pumni, pe care l-au ascuns în sân în săptămânile 
anterioare când totul a trecut prin foc și sabie. În cazul celorlalți care au iubit prea 
mult răzmerița, conflictele sau intrigile, binele acesta pornește pe o cale ocolitoare 
urmând ca să-i ajungă din urmă însă mai târziu. S-ar putea ca la momentul la care 
acești indivizi răi din această săptămână să se întâlnească cu binele ce le este și lor 
rezervat, acesta să nu mai fie de actualitate și să nu le mai folosească la nimic. 
Universul este însă obiectiv și repartizează fiecăruia în mod egal câte-o bucată de 
pâine, câte un pahar cu apă sau câte un fruct. Dacă ne-au plăcut mai mult 
tenebrele, să căutăm râme, să aruncăm cu pietre în păsări sau să spargem 
geamurile vecinilor, nu înseamnă că nu ne-a fost oferită și nouă hrana necesară. 

Lăsând la o parte această alegorie, mesajul astral al acestei săptămâni este 
unul care ne îndeamnă să avem curaj, să privim adevărul în față, să ne stabilim 
obiective clare printr-o putere pozitivă, prin obiective pozitive chiar dacă acestea 
par inițial că sunt prea slabe și că nu ne duc la nimic bun. Ceea ce punem în pământ 
în această săptămână este o sămânță și cine se așteaptă ca, imediat, din aceasta să 
răsară un arbore puternic atunci este o persoană ignorantă. 

Săptămâna în curs ne va vorbi despre cât de importantă este simplitatea, cât 
de necesar este să privim în față suferințele, durerile, lipsurile sau să înțelegem 
altfel abuzurile și poate chiar absența celor puternici din locurile unde, prin 
prezența lor, viața s-ar fi putut îmbunătăți substanțial. Nu trebuie în această 
săptămână să interpretăm greșit ansamblul destinului după cele câteva evenimente 
care se consumă acum în forță. Unii vor avea impresia după ce vor trece cele șapte 
zile că au trecut ca printr-o hipnoză, ca au fost ținuți captivi într-o buclă a timpului, 
spațiului, că au trăit izolați de ceea ce ar fi trebuit să reprezinte o continuare 
firească și simplă a unor demersuri. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a permite bucuriei să 
se exprime. Dacă trăim totul cu bucurie, dar nu urmărim ca aceasta să fie 
transferată celorlalți pentru că trebuie să ne bucurăm în grup dovedim că avem 
înțelepciune. Noi nu vom spune bucuriei în această săptămână cum să se exprime. 
Ea înflorește, ne parfumează sufletul cu emanațiile ei, iar noi suntem beneficiarii 
acestor emanații doar pentru că ea există. Ea nu poate fi controlată. Bucuria se 
dăruiește și cine dorește să beneficieze de emanațiile ei o acceptă așa cum este. 
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Luni, 12 octombrie 
Luni 12-10-2015  2:51 Jupiter (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Luni 12-10-2015  6:49     Sun (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Luni 12-10-2015  6:55    Luna(Lib) Con (Lib) Juno 

Luni 12-10-2015 14:18    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
 

Singurătatea este o formă de pedeapsă. Independență folosită greșit. 
Grupurile puternice se impun mult mai ușor. Se face economie. Descoperire 
importantă. Adversități rezolvate pe calea dialogului. Se definitivează o ruptură. 
Se pune stop într-un demers periculos. Regulile sunt schimbate. Risipa este 
pedepsită. Nesiguranță. 

 
Săptămâna care debutează cu evenimente astrale aferente zilei de 12 

octombrie este una care ne va ajuta să ne redresăm și să descoperim că binele a fost 
prezent tot timpul în jurul nostru, dar nu am avut puterea să-l vedem ori atenția 
ne-a fost distrasă de altceva. Suntem în continuare în etapa în care Jupiter 
construiește o opoziție cu Neptun și trigonul pe care Marele benefic îl realizează 
astăzi cu Pluton transformă această planetă în mediator. Gândurile sau achizițiile 
de până acum, structurile pe care le-am hrănit până în momentul acesta, ceea ce 
credeam că reprezintă elementul de rezistență sau resursa la care apelăm de fiecare 
dată, devine soluție la toate problemele, panaceul universal sau element care ne 
scoate dintr-o mare încurcătură. S-ar putea să simțim că acest bine cu care intrăm 
în contact să ne îndemne spre o mare schimbare. S-ar putea ca valorile cu care 
credem că trebuie să lucrăm de acum încolo să fie orientate doar spre victorie și 
doar pentru a ne îndeplini anumite dorințe. Trebuie să plecăm din start de la ideea 
că Pluton pe zodia Capricorn nu este o poziție chiar atât de pașnică precum știm că 
ar reprezenta o altă poziție a unei planete pe această zodie. Pluton pe Capricorn 
dorește să schimbe regulile, ordinea de fapt, să agaseze elementul tradițional 
pentru că acesta blochează evoluția sau, fără ca omul să-și dea seama, să ajunge să-i 
facă un mare rău prin normalitatea inflexibilității. Se luptă astfel împotriva unei 
rutine care poate fi și rea însă nu în mod obligatoriu adversarul trebuie să fie cu 
adevărat vinovat. Descoperirea aceasta ne va fi de un real folos de-a lungul acestei 
săptămâni pentru că, în primul rând, ne va asigura o luciditate absolut necesară 
evenimentelor programate în acest interval, apoi are și statut de concluzie, adică 
vom fi mulțumiți de noi înșine că nu am trecut prin atât de multe probleme în 
ultimele patru săptămâni. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 12 octombrie este 
ultima zi din actualul ciclu lunar. Mâine, pe Luna nouă, va începe un ciclu care va 
dura patru săptămâni. 

Apoi, opoziția Soarelui cu Uranus care se realizează pe axa Berbec-Balanță 
arată că anumite adversități, poate chiar cele pe care am încercat să le soluționăm 
în forță sau printr-o schimbarea bruscă, se rezolvă acum doar pe calea dialogului. 
Este posibil ca debutul acestei săptămâni să nu ne ajute prea mult în această 
soluționare pe calea dialogului, pentru că Axa Dragonului abia ce și-a schimbat 
poziția și nu ne-am obișnuit încă cu instrumentele noi. S-ar putea ca Luna neagră 
de pe zodia Balanță să aibă în continuare un impact năucitor, să ne tulbure deciziile 
și să ne îndemne să ne preocupăm de lucrurile lipsite de importanță crezând că 
dacă le rezolvăm pe acestea am rezolvat totul. Asta se întâmplă doar în prima zi a 
acestei săptămâni pentru că de mâine, după ce Luna nouă se va împlini, după ce 
Mercur de pe zodia Balanță va primi un ajutor din partea lui Saturn de pe Săgetător 
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și ne vom aminti în ce domeniu trebuie să fim foarte buni, lucrurile se vor schimba 
în mod substanțial. Acum vom avea senzația că se accentuează o ruptură și că acele 
grupuri care până acum au dovedit că sunt puternice devin și mai puternice. 

Încadrarea acestei scheme în deviza generală aplicată acestei săptămâni, cea 
care ne vorbește despre accesul la un bine comun și la bucuriile care vin de la sine, 
ne permite să facem trimitere la întâmplări care ne-au oferit un sentiment de 
nesiguranță. La momentul la care acele întâmplări s-au consumat am avut impresia 
că trebuie să fim foarte disciplinați dacă vrem să fim acceptați într-un grup, tolerați 
sau susținuți într-un demers. Când nu s-a întâmplat lucrul acesta am avut clar 
sentimentul unei risipe și ne-am simțit vinovați sau am constatat că ne cuprinde o 
anumită revoltă. Concluzia acestor situații ne-a spus că este util să ne consumăm 
mai puțin pentru ceilalți, să fim mai rezervați cu informațiile, cu energia, cu timpul 
sau chiar cu banii. Pluton devine în 12 octombrie un element mult mai important 
pentru a face referire doar la transformare, doar la regenerare, el făcând trimitere și 
la bani, la resurse, la ceea ce vom transforma în obiecte, într-un bun sau într-un 
avantaj. Persoanele inferioare, oamenii comuni care judecă totul doar după ceea ce 
văd și înțeleg la prima vedere vor considera că trăsătura generală a zilei de 12 
octombrie vine să le spună că pot cumpăra orice cu banii, că pot obține un avantaj 
dacă zâmbesc, dacă dau ceva personal la schimb sau dacă păcălesc. Dacă așa au 
făcut în ultimele patru săptămâni nu au cum în 12 octombrie să procedeze altfel. 
Faptele ne arată însă dacă omul care le săvârșește este superior sau inferior. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton ciudat. Mulți vor avea 
impresia că nu mai pot schimba nimic din demersurile în care s-au implicat, că 
dacă primesc o recompensă atunci nu mai trebuie să emită la adresa ei nicio părere 
pentru că nu o mai pot schimba, iar dacă sunt refuzați sau criticați percep toate 
acestea care vin spre ei ca pe o formă de pedeapsă. 12 octombrie poate fi o zi de 
regenerare, o zi în care să interiorizăm un răspuns pe care-l primim, o soluție sau 
ecoul unor fapte asupra cărora am lucrat în ultimele trei săptămâni. Nu vom lua 
prea mult în considerare, decât constrânși de alți factori, rezultatele unor 
demersuri asupra cărora am lucrat în săptămâna anterioară. Deocamdată nu ne-am 
obișnuit cu trecerea Axei Dragonului pe o altă axă zodiacală, nu suntem încă 
pregătiți să lucrăm cu aceste energii deși regulile se schimbă din mers, anumite 
demersuri lasă impresia că se transformă și nu trebuie decât să le urmărim evoluția 
sau nu trebuie decât să le acceptăm schimbarea. 

12 octombrie poate fi și ziua în care se definitivează o ruptură, se pune stop 
într-un demers periculos, iar revolta individului nu poate fi nici într-un caz 
expresia a ceea ce se consumă doar în momentul acesta. Opozițiile care apar acum 
s-au construit în timp și vor fi active și de-a lungul acestei săptămâni. Asta 
înseamnă că avem timp suficient să medităm asupra a ceea ce este permanent în 
jurul nostru sau care durează mai mult. Bucuriile acestui moment s-ar putea să 
ajungă la noi pe o cale ocolitoare, asta nu înseamnă că nu le merităm sau că nu am 
știut să cerem la momentul oportun ceea ce ne este necesar acum. Faptul că ocolesc 
arată că trăim vremuri complexe și că războiul resurselor, transformarea abuzivă a 
mediului tradițional pentru a-l face pregătit pentru alte structuri reprezintă o 
realitate ce nu mai poate fi negată.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne petrece ziua în liniște. Cel 
care poate fi liniștit astăzi este un om puternic, suficient de rezistent încât să nu fie 
influențat nici de tulburările momentului și nici de dorințe mai vechi transformate 
în bucurii care acum nu mai sunt de actualitate. 
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Marți, 13 octombrie 
Marti 13-10-2015  1:19    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 

Marti 13-10-2015  3:05 Sun (Lib) Con (Lib) Luna(New Moon) 

Marti 13-10-2015 12:04 Mercury (Lib) Sex (Sag) Saturn 
 

Indiferența rezolvă o problemă de caracter. Cel slab se simte obstrucționat. 
Cel puternic își îndreaptă privirea spre semeni pentru a-și oferi sprijinul. Se uita 
de regret. Lumina vine acolo unde efortul este mai mare. Sunt descoperite forțe 
noi. Elemente de culisă sunt pe punctul de a influența decizia unui lider. 
Constrângeri plăcute. Clarificări. 

 
Luna nouă care se împlinește astăzi ne vorbește despre evoluție. Practic, este 

primul moment când am putea înțelege acest termen de evoluție de când Capul 
Dragonului a trecut în zodia Fecioară. Este adevărat momentul acesta s-ar putea să 
ne tulbure și mai mult pentru că poziția Capului Dragonului se realizează pe 
ultimul grad al zodiei Fecioară, deci evoluția înseamnă acum rezolvarea unor 
probleme care doar ni se par urgente. Ceea ce denumim generic “urgent” s-ar putea 
să nu fie chiar așa, s-ar putea să fie doar un element supradimensionat, iar asta 
doar pentru că are în fața sa altele mult mai slabe sau care nu se exprimă atât de 
bine. Înțelegem, astfel, că dacă ne depărtăm de acest îndemn, dacă îl privim pe 
acesta cu o oarecare indiferență problema se poate rezolva de la sine. Desigur, nu 
trebuie să pornim cu indiferență în următorul ciclu lunar, care va ține aproximativ 
patru săptămâni, nici cu teama că lucrurile pe care le băgăm în seamă acum se vor 
amplifica. Situațiile care ni se par acum urgente trebuie ignorate, trebuie raportate 
la un sistem de valori mature pentru a fi transformate în performanță. Relația bună 
care se realizează între Mercur și Saturn arată că prin seriozitate putem atinge 
anumite ținte, iar acestea ne pot oferi rezultate spectaculoase. Cu alte cuvinte, 
indiferența trebuie să fie un element izolat, nu o forță supradimensionată pusă în 
aplicare prin toate demersurile de acum. Cel care va reuși să facă lucrul acesta va 
vedea că rezultatele vin acolo unde se implică, că nesiguranța ce apare din opoziția 
pe care Uranus o trimite acum Lunii noi se poate schimba în chip miraculos printr-
o decizie categorică, una care nu trebuie să fie a persoanei în cauză, ci poate fi și a 
unui lider. De aici înțelegem că următorul ciclu lunar va fi dominat de constrângeri 
pe care le vom rezolva foarte bine prin muncă și prin seriozitate. În momentul de 
față aceste constrângeri, în cazul oamenilor serioși și care privesc totul cu simțul 
răspunderii, pot deveni plăcute pentru că le clarifică situații conflictuale ce fac 
referire la grupul de apartenență sau la structuri mult mai mari. De aici putem 
aprofunda această noțiune și observa că, de fapt, problemele individuale se exprimă 
la nivel social prin mari tensiuni, prin mari frământări sociale pentru că acestea 
sunt generate de ambițiile unor lideri, de gândurile lor răsturnate sau de plăceri 
morbide pe care aceștia le au în fața suferinței umane.  

Din evenimentele zilei de 13 octombrie înțelegem că cel slab se va simți 
obstrucționat și dacă vom avea această senzație va trebui să știm că ne-am declarat 
singuri persoane slabe, oameni lipsiți de putere, de energie sau de capacitatea de a 
decide. Ar fi nepotrivit să dăm vina pe altcineva, pe o conjunctură astrală sau poate 
pe evenimente de culise despre existența cărora nu am aflat prea multe nici măcar 
acum. Pentru că Uranus trimite o opoziție către faza de Luna nouă ce se împlinește 
pe Balanță, ideea de progres poate fi zdruncinată de frica individului față de 
lucrurile pe care nu le poate controla și pe care trebuie să le lase libere, să nu se 
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bazeze prea mult pe noroc, pe șansa ce ar putea să apară în viitor, ci doar pe regulă, 
pe disciplină, pe seriozitate sau pe ceea ce a fost promis. 

Norocul va face trimitere la o zonă a conștiinței în timp ce individul se 
așteaptă să-l regăsească în evenimente concrete. Altfel, după cum se poate constata, 
apare o discrepanță între așteptare și realitate. 

Prin urmare, 13 octombrie este o zi de zdruncin interior. Luna nouă care se 
împlinește în noapte de luni spre marți ne lansează invitația de a participa la 
evenimente despre care nu știm prea multe sau împreună cu persoane despre care 
nu știm totul. S-ar putea ca în urma acestor evenimente să ne alegem cu mai multe 
clarificări, valorile cu care lucrăm să fie încadrate corespunzător, însă ținta 
evenimentelor concrete din această perioadă pentru cel în cauză este alta decât 
zona din care vine răspunsul. Se menține în continuare nota tragică sau 
devitalizarea ce vine de pe axa Fecioară-Pești, cea care mai nou găzduiește și Axa 
Dragonului. Sentimentele sunt în continuare confuze și din această cauză oamenii 
cer acum confirmări prin evenimente concrete, nu mai au atât de multă putere să 
lucreze cu noțiunile abstracte sau să participe la o evoluția conștiinței. Vor reuși să 
facă acest lucru doar cei instruiți în direcția aceasta, doar ghizii spirituali sau 
terapeuții, persoanele care lucrează cu energia sau care meditează din plăcere. Zona 
unde apare o constrângere este și cea care se va transforma spre finalul acestui 
ciclu lunar în durere. 

Nu este deloc puțin lucru să parcurgem o Luna nouă în opoziție foarte 
strânsă cu Uranus și, de asemenea, nu este deloc puțin lucru ca această relație să 
includă în structura sa și unghiuri foarte strânse cu Pluton în așa fel încât să se 
construiască un careu în T pe semne cardinale în care el (Pluton) este focar. Nu 
avem de ce să ignorăm probleme personale, nu avem de ce să le considerăm 
expresii ale unei vieți dezordonate, nici măcar atunci când ni se pare că lucrurile 
așa sunt. Pluton de pe Capricorn arată că există forțe sociale care au generat în mai 
multe etape problemele cu care ne confruntam acum. Este adevărat, individul este 
răspunzător pentru destinul său și doar el decide ce poate face cu viața sa. Există 
însă momente când voința personală depinde de voința grupului și această voință a 
grupului a fost zdruncinată, coordonată către o direcție în așa fel încât să genereze 
efectele negative pe care le conștientizăm acum. Am putea pune indiferența care ne 
vine acum din zodia Balanța pe această tendință de a duce mai departe o problemă 
personală, de încadrare greșită, de a închide ochii față de problemele sociale și de a 
considera că acestea nu sunt atât de mari pe cât par. În realitate, această tensiune a 
momentului este o emanație a frământărilor sociale susținute de careul dintre 
maleficii Uranus și Pluton care fac trimitere la război. Acum trecem printr-un 
război interior, printr-o frământare interioară și nu suntem noi în totalitate de vină 
pentru lucrul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu răspunde forței de grup 
cu agresivitate. Dacă ne detașăm de forța de grup, dacă nu mai mergem cu 
curentul, dacă suntem oameni care gândesc simplu și care se bucură de ceea ce este 
simplu în preajmă vom reuși să vedem foarte clar cum o parte a forței de grup ne 
tulbură zone vulnerabile ale ființei. 
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Miercuri, 14 octombrie 
Miercuri 14-10-2015  0:38    Luna(Lib) --> Scorpio 

Miercuri 14-10-2015 10:11    Luna(Sco) Sex (Vir) Venus 

Miercuri 14-10-2015 15:22   Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Se achită o datorie. Liniștea este construită. Se dorește rezolvarea unor 
tensiuni prin asocieri superficiale. Inspirație. Se simte mult și se transmite puțin. 
Contact cu sublimul. Independența cere un preț prea mare. Riscul este calculat 
foarte bine. Siguranța de sine primește o replică dură. Dezordinea este acum 
explicată altfel. 

 
Trecerea Lunii în zodia Scorpion ar trebui să simplifice lucrurile sau măcar 

să le facă puțin mai clare în cazul celor care nu și-au petrecut ziua anterioară 
luptând cu morile de vânt sau visând că vor face schimbări în zona socială din fața 
televizorului sau de la balcon. 14 octombrie este o zi a trăsăturilor practice, o zi în 
care atingem sublimul, dar ne calculăm foarte bine și riscurile la care ne expunem. 
Poate fi, în egală măsură, și o zi de mare sensibilitate însă emoțiile acestea nu vor 
putea fi reproduse în viitor, ci se adresează doar momentului prezent. Este posibil 
ca în 14 octombrie să primim un răspuns, o replică dură, să ni se spună verde în 
față în ce constă dizarmonia sau ce anume ar trebui să facem pentru a rezolva o 
tensiune. Soluțiile care ne sunt sugerate, rezolvările pe care trebuie să le punem în 
aplicare sunt, de altfel, cele mai grele. Dacă ne bazăm astăzi pe sentiment vom 
vedea că în aceste emoții am adunat tot ce înseamnă calități și defecte, tot ce 
înseamnă dorință de independență, de progres sau nevoia de a face un mare 
sacrificiu pentru a ne elibera de o mare constrângere. Devenim foarte conștienți 
astăzi de lucrurile acestea și putem transmite și celor din jur un îndemn spre 
vindecare, dar nu neapărat pentru a produce o remediere fizică, ci pentru a 
înțelege. 14 octombrie, prin acest impuls, ne duce spre remediere, spre reparare sau 
spre regenerare. Ceea ce ar fi trebuit să facă Pluton din Capricorn, adică să ne 
regenereze ființa socială, încearcă acum Luna din Scorpion. Motivele sunt altele, 
ambițiile, de asemenea, și până și dezordinea pe care o conștientizăm, o vom 
explica altfel. Ceea ce obținem este însă confortabilă și chiar dacă nu vom reuși să 
compensăm neputința de a remedia ființa socială, putem să rezolvăm probleme 
legate de asocieri, de contacte construite în ultima vreme, putem măcar să ne fie 
mai clar ce nu putem face pentru a ne remedia statutul, imaginea sau importanța 
socială. Dacă din toate aceste concluzii se desprinde respectul pe care individul ar 
putea să-l aibă față de demersurile celorlalți atunci multe din limitele personale 
care seamănă cu problemele celorlalți ar putea să-și mai diminueze puțin din 
intensitatea agresivă și să ni se pară că trăim puțin mai bine. Nu putem reproduce 
schema aceasta în viitor, nu putem nici măcar să sperăm că mâine starea aceasta va 
mai fi prezentă. Ceea ce obținem astăzi se aplică doar momentului prezent. 

Prin urmare, 14 octombrie poate fi o zi în care să ne deschidem sufletul 
față de probleme și să fim cu totul invadați de complicațiile pe care, în realitate, nu 
le trăim noi în modul acesta, ci ceilalți. Dacă reușim să vedem corect problemele 
celorlalți, dacă reușim să producem remedierea ființei în intimitate, chiar dacă nu 
vom reuși să reproducem această remediere la o scară mai mare, chiar dacă nu vom 
reuși să ne vindecăm ființa socială, să remediem o problemă ce ține de zona 
publică, cu ceea ce obținem astăzi ne vom simți foarte bine. 14 octombrie este o zi 
de curaj, de inițiativă însă puțini vor fi cei care vor vedea lucrul acesta. Liniștea nu 
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vine de la sine, ea este construită, clădită cărămidă cu cărămidă, iar asta cu scopul 
de a obține un rezultat concret. Ceea ce este concret astăzi nu va fi concret și mâine, 
ceea ce este bine astăzi nu va putea fi bine și mâine. 

Pentru că Luna, abia intrat în zodia Scorpion, se va implica astăzi în două 
unghiuri pozitive cu Neptun și cu Venus, schema momentului aduce o diminuare a 
durerii, a lipsurilor, ca și cum dintr-odată ne ajunge ceea ce avem în momentul 
acesta, sub presiunea unei forțe sociale ne mulțumim cu ceea ce avem, cu prietenii 
pe care-i avem, cu oamenii cu care colaborăm încercând să extragem de-acolo tot 
ceea ce se poate. Nu trebuie să visăm că procedeele acestea vor putea fi aplicate și 
în zilele următoare. Luna nu poate media opoziția dintre Venus și Neptun, deci nu 
putem visa la o remediere socială, ci doar la o reparare a stării de confort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de modestie. Dacă 
în suferință, în acele evenimente despre care credem că au fost create de răutățile 
celorlalți, suntem modești, suntem smeriți, atunci nu transformăm ceea ce trăim în 
tribut oferit răului pe care-l acuzăm, ci devenim lumină. 

 
Joi, 15 octombrie 

Joi 15-10-2015  1:21    Luna(Sco) Sex (Vir) Mars 

Joi 15-10-2015  2:49    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 

Joi 15-10-2015  3:56    Luna(Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Joi 15-10-2015 12:11    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 
 

Raportul de forțe se modifică. Durerea celui slab este mai bine înțeleasă. Se 
acutizează sentimentul datoriei. Reproșuri. Ripostele trec într-un alt plan. Viața 
spirituală tentează. Apel la marile biografii. Puterea crește prin introspecție. Se 
calculează prea mult efectul unui mesaj. Se visează la un repaus. 

 
Mulți se așteaptă ca vibrația zilei de 15 octombrie să semene oarecum cu cea 

a zilei de 14 octombrie pentru că Luna se află tot în zodia Scorpion și, de asemenea, 
are de împlinit doar unghiuri pozitive. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că 
așteptările prea mari de la viață, schemele marcate de risc sau deschiderile acestea 
aparte, care ar fi trebuit să îl înnobileze pe individ și să-l facă mai puternic în fața 
unui obstacol sau în fața unei probleme despre care știe mai multe, s-au consumat 
deja în ziua anterioară și imediat ce individul s-a liniștit se așteaptă ca multe lucruri 
să se consume de la sine. În această săptămână, în care avem acces la binele comun 
și în care bucuriile par să vină de la sine, se întâmplă un lucru straniu. Atunci când 
așteptăm ca aceste lucruri să se consume în virtutea inerției ele își păstrează cursul, 
nu sunt distruse, dar vin pe o rută ocolitoare, pe un traseu sinuos nu așa cum crede 
individul, nu pe traseul cel mai scurt. Desigur unii vor spune că așa se întâmplă în 
viață, așa se întâmplă în general cu situațiile care ar trebui să vină de la sine, nu 
parcurg drumul cel mai scurt, adică acela încărcat de pericolele cele mai mari, însă 
până și ei vor aștepta cu nerăbdare ca șansa și norocul să nu-i ocolească acum. 

Pentru a face față acestei situații, pentru a reuși să depășim acest obstacol 
vom încerca să ne interiorizăm, să privim în adâncul sufletului și să vedem care 
sunt exemplele de dreptate pe care le-am oferit celorlalți în săptămânile anterioare 
sau ce anume am învățat de la părinți, de la prieteni sau de la profesori. Relațiile 
bune pe care Luna le realizează cu planetele din Fecioară și cu Pluton din Capricorn 
o transformă pe aceasta în focar, în triunghiul minor și schema aceasta se 
încadrează într-o altă configurație, de această dată tot triunghi minor, în care 
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Pluton este focar. Pentru că între Jupiter și Chiron există în continuare o opoziție 
activă, putem considera că momentul acesta, cu precădere cel din dimineața zilei de 
15 octombrie, desenează pe cer o configurație numită vapor. Nevoia de dreptate, 
nevoia de a invoca dreptatea pe care au cunoscut-o ceilalți și pe care au pus-o în 
aplicare, calculele pe care aceste persoane și le-au făcut pentru a se ridica deasupra 
celorlalți, pentru a se vindeca sau pentru a-i vindeca pe ceilalți, sacrificiul pe care 
aceste persoane l-au făcut devine pentru noi astăzi, 15 octombrie, exemplul binelui 
absolut. Dacă visăm acum la repaus, dacă vrem să ne liniștim sau dacă vrem să 
combatem așteptări nerealiste pe care ceilalți le-au avut din partea noastră sau pe 
care noi nu am putut să le împlinim pentru ceilalți, atunci avem nevoie să facem 
apel la marile biografii, la exemplele celor care au reușit, care au învins obstacole 
majore pentru a ne simți și noi învingători, asemenea lor. Practic, ziua de 15 
octombrie este o simulare a unei mari victorii și se întâmplă lucrul acesta doar 
pentru a da impresia că suntem și noi puternici asemenea exemplelor pe care le 
invocăm în momentul acesta. 

Prin urmare, 15 octombrie este o zi ciudată pentru că ne vorbește despre 
lucruri importante, dar nu ne ajută să le obținem, ne îndeamnă să invocăm 
exemplul celorlalți, dar ne arată, tocmai din această simulare, că nu suntem 
autentici și încă vorbim despre dreptate pentru că nu am cunoscut-o în mod 
practic. Mulți consideră că acesta ar trebui să fie un moment de odihnă, de izolare, 
un moment în care să lăsăm informația să se sedimenteze, să se așeze, să ne arate 
ce ar trebui să facem, cât de departe ar trebui să ajungem și cum anume să ne 
purtăm cu cei pe care-i considerăm sub nivelul care-l avem noi în momentul acesta. 
Dacă urmărim ecuația astrală aferentă acestei zile vom vedea că soarele se apropie 
cu pași repezi de finalul tranzitului său prin zodia Balanță, iar asta înseamnă că 
presiunea pusă pe această zodie deja s-a mai temperat de săptămâna trecută și 
Capul Dragonului a trecut în Fecioară deci ne putem permite ca în momentul 
acesta să visăm fără să fie niciun pericol în sensul acesta. Vom mai avea câteva 
încercări până la finalul acestei săptămâni însă și acestea vin să ne vorbească 
despre lucruri pe care în mare parte le cunoaștem. Asta înseamnă că dacă mesajul 
sintetic al momentului este acela de a ne relaxa atunci să lenevim, să ne 
desprindem de ceea ce înseamnă răspundere, datorie și să visăm la un repaus ce ar 
trebui să poarte astăzi denumirea de vindecare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta liniștea. Liniștea nu 
înseamnă doar relaxare, ci oprirea fluctuațiilor mentale prin care se ajunge la 
vindecare și armonizare. 
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Vineri, 16 octombrie 
Vineri 16-10-2015  6:35    Mars (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Vineri 16-10-2015 11:36    Luna(Sco) Sex [Vir] North Node 

Vineri 16-10-2015 12:15    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Vineri 16-10-2015 17:04    Luna(Sag) Con (Sag) Saturn 

Vineri 16-10-2015 22:14    Luna(Sag) Sex (Lib) Mercury 

Vineri 16-10-2015 23:40    Luna(Sag) Sex (Lib) Lilith 
 

Curaj. Intendența devine o necesitate. Comerțul nu este ajutat. Ideile noi 
par sterile. Nevoie de a ieși în evidență. Nu sunt acceptate criticile. Binele 
individual are asupra grupului de apartenență efecte pozitive. Se dă mai multă 
crezare mesajului decât mesagerului. Se continuă un demers dur. Separările nu 
mai sperie. Nevoie de a cuceri. Spațiul din jurul înseamnă patrimoniu. 

 
Momentul acesta în care Marte se află în relație foarte bună cu Pluton devine 

unul dintre cele mai importante aspecte ale momentului și, implicit, al lunii 
octombrie. Pentru că aceste două planete ne ajută să înțelegem în ce constă curajul 
și care sunt situațiile în care ar trebui să-l folosim, schema pe care o patronează 
acest unghi face referire la o nevoie. Această nevoie a prins rădăcini în mijlocul 
lunii februarie și, respectiv, în mijlocul lunii aprilie și perioadele cu pricina sunt de 
referință pentru ceea ce avem de împlinit sau de finalizat în momentul acesta. 

Relația aceasta pe care Marte o împlinește cu Pluton nu pare să ne aducă în 
fața unor elemente noi. Acum Marte este prieten cu Pluton, iar Luna este prietenă 
cu Capul Dragonului însă modul în care fiecare dintre cele două elemente astrale își 
definitivează mesajul generează efecte diferite. În timp ce Marte și Pluton se 
implică în evenimente sociale care duc la rezolvarea unei tensiuni, la administrarea 
unei soluții ce înseamnă atenuarea unui conflict sau rezolvarea acestuia pe cale 
diplomatică, soluțiile pe care un individ dorește să le aplice în cazul său (relația 
Lunii cu Axa Dragonului) pentru a-și tempera derapajele destinului sau pentru a 
beneficia de avantajele de moment sunt rezervate doar zilei de 16 octombrie și nu 
vor putea fi duse pe mai târziu. Relația aceasta bună dintre Lună și Capul 
Dragonului se va realiza când Luna se află pe Scorpion, urmând ca, după ce va intra 
în Săgetător, să treacă prin conjuncția cu Saturn și prin două sextile, unul cu 
Mercur și altul cu Luna neagră. Momentul zilei de 16 octombrie poartă amprenta 
dorinței de a cuceri, de a invada spațiul celuilalt și de a arăta celorlalți, indiferent de 
costuri, cât de important este curajul și cât de valoroasă este persoana care deține 
aceste calități. 

Pentru că mesajul acesta vine din zodiile Fecioară și, respectiv, Capricorn 
acest curaj se va autosusține, se va menține pe sine într-un balans foarte eficient, 
nu va crea aparențe ciudate, conflictuale, confuze, ci se va implica într-un demers 
pentru a-l soluționa, chiar dacă asta implică duritate sau costuri mari. Dacă ar fi 
existat un element în zodia Taur atunci ar fi existat și premisele necesare ca din 
neînțelegere, din teamă sau din imaturitate, anumite trăsături ale acestor 
evenimente să bată în retragere și să tragă în jos tot edificiul. Lipsește acest element 
care dezertează, lipsește acest factor vulnerabil și deci fiecare după măsura 
propriului curaj se va simți astăzi îndreptățit să lupte pentru ceea ce crede că 
merită să obțină. Pentru că cea mai mare parte din zi Luna se va afla în zodia 
Săgetător mulți vor avea impresia că spiritul dreptății este cel care trebuie să 
învingă și pierd din vedere că această dreptate pe care o visează este pur și simplu 



Săptămâna 12 – 18 octombrie 2015           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 8 octombrie 2015, ora 7:37 

iluzorie sau este propria viziune a dreptății care a fost substanțial alterată în 
săptămânile anterioare. Vorbim, așadar, despre nevoia de a demonstra curajul, 
forța, despre dorința de a soluționa pe cale diplomatică sau într-un mod pașnic un 
conflict însă se face acest lucru cu scopul de a impune drept soluție propria viziune 
a păcii. În cazul celor superiori, care au dovedit până acum că au o verticalitate și că 
respectă drepturile celorlalți nu poate fi vorba despre transferul conflictului într-o 
altă zonă. Cei care nu sunt educați și care au o viziune destul de limitat asupra 
curajului sau asupra dreptății își vor impune punctul de vedere zdrobind 
convingerile celorlalți și transformându-i pe cei din jur în susținători. 

Prin urmare, 16 octombrie ne aduce în fața propriilor puteri. Mulți poate 
au avut până în momentul acesta convingerea că ar fi trebuit să facă mai mult, că ar 
fi trebuit să meargă pe o cale directă, că ar fi trebuit să aibă în jurul lor mai multe 
realizări. Poate, dacă au conștientizat acest efect sau această rută ocolitoare din 
timp, de la începutul săptămânii și până acum au găsit și vinovații pentru care ei, 
cei care acuză, nu sunt atât de curajoși sau atât de victorioși. Acesta este momentul 
în care conștientizează că lucrurile nu ar fi putut, în niciun caz, să pornească pe un 
alt traseu. Atât au putut și deci atât au obținut. 

De asemenea, 16 octombrie poate fi și o zi de mare sensibilitate în care o 
persoana să se simtă pur și simplu umilită dacă nu i se îndeplinește o dorință, dacă 
nu se dă curs unei solicitări sau dacă măcar nu i se promite (chiar dacă știe că 
această promisiune poate fi mincinoasă) că până la urmă va primi ceea ce cere. 
Pluton, planeta care mediază opozițiile ce se construiesc pe axa Fecioară-Pești, se 
implică și în careul cu Uranus, deci dreptatea despre care alege să vorbească acum 
este una care a făcut o alianță ciudată cu războiul și care mai promovează încă idei 
anarhice, cele care vizează transformarea valorilor tradiționale doar pentru că un 
lider avid după putere s-a plictisit la acestea. 

Pentru că se întâmplă lucrul acesta în anul secretelor dezvăluite, în acest 
interval în care aflăm mai multe despre noi înșine, despre evenimente de culise sau 
despre ceea ce s-a desfășurat dincolo de poveștile frumoase, curajul acesta s-ar 
putea să trezească un surâs ironic, o respingere sau o aversiune. Cine știe că binele 
său se susține pe obiceiuri sănătoase va avea încredere în sine și se va tempera. Va 
aștepta ca acest val al opoziției gratuite să treacă pentru că, experiența pe care a 
acumulat-o de-a lungul vieții, îi spune că, întotdeauna binele învinge. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a iubi ideile novatoare doar 
dacă acestea nu distrug complet valorile tradiționale. Tradiția acceptă să fie 
integrată în obiceiurile noi la fel cum apa împreună cu sărurile din sol acceptă să se 
transforme în seva care va hrănim arborele. Tradiția se poate integra în obiceiuri 
frumoase ale unui om dacă acesta este animat de sentimentul că participă la 
împlinirea unui destin remarcabil. 
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Sâmbătă, 17 octombrie 
Sambata 17-10-2015  2:15    Luna(Sag) Squ (Vir) Venus 

Sambata 17-10-2015  2:31 Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 

Sambata 17-10-2015 5:51  Venus (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Sambata 17-10-2015 10:17    Luna(Sag) Sex (Lib) Juno 

Sambata 17-10-2015 15:16    Luna(Sag) Squ (Vir) Mars 

Sambata 17-10-2015 15:30 Mercury (Lib) Con (Lib) Lilith 

Sambata 17-10-2015 15:38 Luna(Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Sambata 17-10-2015 22:34 Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 

Sambata 17-10-2015 23:39 Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 
 

Refuzul unui sentiment profund. Haina îl poate face unori pe om. Duritatea 
este preferată. Resursele sunt risipite de rezolvat fără rost. Este ocolit adevărul. 
Plăcerile sunt periculoase. Inversiune. Ruptură în relații. Decizii majore adoptate 
pe baza unei frustrări. Sentimentul neapartenenței duce la izolare. Independență 
prost înțeleasă. 

 
Dramele oamenilor simpli sunt adesea trecute cu vederea, însă dramele 

oamenilor aroganți, impulsivi care s-au educat de-a lungul vieții să fie tot timpul în 
centrul atenției devin foarte importante pentru comunitate. Acesta este și mesajul 
zilei de 17 octombrie în care Venus i se opune lui Neptun și în care duritatea este 
preferată pentru că atrage atenția, trezește în sufletul privitorului sentimente 
asemănătoare și prin faptul că îl sperie îi ține atenția blocată pe o frică. Pentru că 
Mercur se află acum într-o conjuncție cu Luna neagră, gândirea este răsturnată și 
argumentele care vin pe această filieră s-ar putea să rupă relații, să pună în 
dificultate prietenii vechi și asta pentru că într-un mod absolut penibil nu sunt în 
stare să depășească un moment ciudat, unul care ar trebui să vorbească de la sine și 
care nu ar trebui să se refere la prietenie în ansamblu, deci nu ar trebui să fie pusă 
la îndoială sinceritatea sau respectul doar pe ceea ce se consuma acum. Totuși, nu 
se poate gândi altfel, nu se poate reacționa în alt mod pentru că ziua de 17 
octombrie este marcată de careuri, deci de prea multă tensiune, de prea multă 
îndoială, de prea multă nepăsare sau de prea mult interes față de propriile drame. 
Rezistă în acțiune prieteniile care au trecut testul încrederii sau care nu au fost 
construite pe baza unui compromis ori pe baza unei nevoi. Prin ecuația astrală 
aferentă zilei de 17 octombrie lucrurile sunt înțelese greșit, independența este 
folosită greșit și obiectivele de viitor devin foarte interesante dacă sunt puse pe 
picior de egalitate cu banii, cu avantajul dat de carismă, de ușurința cu care sunt 
împărtășite drame sau dacă viitorul este construit împreună cu oameni care suferă, 
care se plâng foarte des, care nu suportă durerea. 

Totuși, ecuația astrală aferente zilei de 17 octombrie nu este plină doar de 
lucruri rele. În a doua parte a zilei se va împlinii relația bună dintre Lună și Uranus 
retrograd și schemele acestea negative, ce tind să includă întregul spectru al 
percepțiilor, capătă înțeles, le arată celor lucizi că oamenii se unesc foarte ușor la 
rău și, uniți, resping orice critică bună. Se întâmplă pentru că răul întotdeauna este 
dezbinat și are nevoie de o forță de coerciție pentru a exista, iar binele poate trăi și 
ca individualitate, deci nu pune o presiune pe individ pentru a accepta coerciția, 
nu-l face dependent de forța colectivă, ci îl îndeamnă să creadă întâi în propriile 
păreri pentru ca, având la bază această convingere, să respecte și celuilalt dreptul la 
a gusta din aceeași încredere. Omul care este educat și care, prin această educație, a 
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evoluat, va putea să facă saltul, să treacă de la suferința umană dincolo de dramă și 
să ajungă poate dincolo de sacrificiu, direct la rezultatul final, la glorie. Omul mic, 
cel care iubește prea mult suferința ori cel care nu o poate depăși, va considera că 
aceasta este realitatea cu care va lucra de acum încolo. Din fericire, schema astrală 
aferentă zilei de 17 octombrie se adresează doar acestui moment, pentru că 
lucrurile nu sunt atât de drastice, binele nu este distrus, ci îi este permis acestuia să 
își vadă mai departe de drum, însă pe un traseu ocolitor. Dacă ni s-a promis o 
realizare și prin erorile zilei de 17 octombrie jignim persoana care o face posibilă,  
aceasta nu se va răzgândi deși va resimți jignirea ca pe o mare durere, ca pe o 
trădare. 

Prin urmare, 17 octombrie este o zi de explozie. Astăzi toată lumea se va 
simți îndreptățită să-și spună punctul de vedere, să se exprime sau să aibă propriul 
moment nefăcând nimic. Știm că există un îndemn mai ciudat în tradiție care ne 
spune că sărbătorile trebuie respectate prin nemuncă. Absența muncii fizice, 
absența preocupărilor materiale trebuie să facă loc preocupărilor spirituale. 
Refuzăm munca fizică pentru că trebuie să ne petrecem ziua în interiorizare, în 
meditație, în a ne explora latura ascunsă, partea întunecată sau pur și simplu 
pentru a deveni mai puternici, mai buni, mai luminoși. A respecta ideea de 
sărbătoare prin nemuncă, dar a nu ne ocupa de partea spirituală înseamnă a 
transforma acest moment într-un gest de o mare ignoranță. Schema zilei de 17 
octombrie poate construi această idee falsă de odihnă fizică fără să pună lângă ea 
munca spirituală. 

Pentru omul comun 17 octombrie devine reprezentativă la capitolul explorare 
a conflictelor. Acești oameni nemulțumiți de orice au sentimentul că dreptatea este 
doar de partea lor și cine nu acceptă se face vinovat de foarte multe lucruri, unele 
dintre ele fiind atât de incoerente și atât de abstracte încât nici cel care acuză nu le 
înțelege pe deplin. Asta înseamnă a explora la scenă deschisă o frustrare ce vine din 
opoziția lui Venus cu Neptun și asta înseamnă a explica haotic sau pervers 
observații ale lumii sau ale oamenilor, ale situațiilor sau ale vieții fără a fi înțelese 
pe deplin (conjuncție Mercur-Lilith). Din această cauză 17 octombrie poate deveni 
o zi a conflictelor neobișnuite, o zi în care inversiunea să devină regină, iar 
frustrarea cea mai importantă slugă de la curte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune să iertăm toate 
persoanele pe care astăzi le considerăm vinovate de ceva. Nu întâmplător ne 
amintim astăzi de conflicte, nu întâmplător suntem antrenați în discuții mai puțin 
corecte sau într-un dialog interior acuzator și epuizant. Avem nevoie ca exact aceste 
elemente care strigă mai tare să primească iertarea ca replică din partea unui suflet 
matur și dornic de evoluție. 
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Duminică, 18 octombrie 
Duminica 18-10-2015  1:39    Mars (Vir) Con (Vir) Jupiter 

Duminica 18-10-2015 11:44     Sun (Lib) Sex (Sag) Moon 

Duminica 18-10-2015 20:58    Luna(Sag) Squ [Vir] North Node 

Duminica 18-10-2015 21:50    Luna(Sag) --> Capricorn 
 

Acces la informații neobișnuite. Adevărul este invocat pentru a susține un 
mers direct. Soluțiile nu pot fi aplicate. Se analizează prea mult și se înțelege prea 
puțin. Abilități practice. Creativitate folosită în folosul celui bolnav, slab sau 
sărac. Importanța de sine construiește înțelegeri false. Oamenii se bazează prea 
mult pe conveniențe. Luciditatea cere un preț. 

 
Conjuncția lui Marte cu Jupiter ce se împlinește în noaptea de sâmbătă spre 

duminică le vorbește oamenilor despre puteri neobișnuite. Mulți ar putea să nu 
creadă în aceste puteri sau poate s-au obișnuit să le admire și să le elogieze doar la 
alții. În ultima zi a acestei săptămâni au ocazia să vadă că au și ei puteri și se pot 
deschide către trăsături puternice, speciale, profunde, rafinate, adică sunt și ei 
capabili să facă gesturi remarcabile încărcată de mister, de magic. Din nefericire, se 
întâmplă lucrul acesta când Luna se află într-o relație foarte proastă cu Axa 
Dragonului, ceea ce înseamnă că aceste informații neobișnuite vor fi încadrate 
conform schemelor cunoscute, adică este posibil ca multe dintre ele să nu fie 
explicate așa simplu cum se consumă. Conjuncția lui Marte cu Jupiter de pe zodia 
Fecioară, în situația în care Neptun de pe zodia Pești pune o mare presiune pe ceea 
ce se consumă pe zodia Fecioară, înseamnă impunerea unor dogme, unele dintre 
ele atât de apăsătoare și de ciudate, atât de întunecate și de sinistre încât să creeze 
mari semne de îndoială față de Cale, de destin, față de credință în general. 

Cea mai mare contradicție pe care o resimte o persoană ce se află pentru 
prima dată în fața unor situații neobișnuite este legată de perspectiva a ceea ce 
descoperă la un moment dat că ar putea să facă. S-ar putea ca fapta nemaipomenită 
pe care o realizează la un moment dat să nu aibă nicio perspectivă, să poată face 
ceva și să nu însemne mai mult decât ceea ce constată în momentul acela. Adică, să 
aibă o intuiție specială, să facă o descoperire spectaculoasă și să nu însemne că mai 
târziu aceste deschideri sau aceste percepții ar trebui obligatoriu să se transforme 
într-un mecanism. Ele sunt simple percepții, simple deschideri, nu procese care 
trebuie să fie întreținute. Pentru procese de genul acesta sunt necesare alte fapte. 
Cine crede că o scânteie de iluminare, o intuiție spectaculoasă, o deschidere față de 
o noțiune se poate transforma peste noapte într-un obicei sau, în mod obligatoriu, 
trebuie să devină un mecanism care se va autosusține doar pentru că așa cred ei că 
fac alții, se înșală amarnic. 

18 octombrie ne vorbește despre lucruri care se întâmplă dintr-o dată, 
evenimente care explodează, care se opresc, care strigă foarte tare sau care se 
întâmplă fără să fie programate, fără să fi anticipate și toate pentru a înnobila viața 
individului sau pentru a-i face traiul mult mai ușor. Obiceiurile vechi, tradiția, 
elementele de care nu ne putem desprinde ne spun că acestea trebuie privite altfel. 
În timp ce intuițiile spectaculoase, aceste episoade strălucitoare, sunt puse pe 
conjuncția lui Marte cu Jupiter, modul de interpretare vine din relația proastă a 
Lunii cu Axa Dragonului. Cu alte cuvinte, ne întâlnim cu un eveniment remarcabil, 
dar nu îl încadrăm cum trebuie, simțim ceva spectaculos, dar nu-l putem pricepe. 
Astăzi vom constata că nu ne trebuie mult pentru a vedea realitatea vieții 
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înconjurătoare ca fiind limpede, nu avem nevoie de prea multă putere și nici de 
prea multe dovezi pentru a vedea că totul este clar și că, în realitate, nu este ascuns 
nimic. Cine spune că lucrurile acestea sunt ascunse dorește să se transforme în cel 
care dezleagă misterele, să pună monopol pe ele, adică să devină un lider care ar 
trebui să vadă în locul celorlalți, să simtă în locul lor și să trăiască viețile altora. 
Simplitatea ne ajută astăzi să vedem absurdul care a fost transformat în mister 
pentru că unii ignoranți au fost puțin mai isteț decât alții. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne oferă acces la informații 
neobișnuite, la valori care au fost tot timpul prezente în jurul nostru, dar pe care nu 
am știut niciodată să le privim corect sau nu n-au fost niciodată atât de clar așezate 
la picioare. Mulți vor descoperi astăzi că au abilități practice, că au intuiții speciale, 
că dispun de o empatie aparte, că pot fi vizionari, că știu ceea ce urmează să li se 
întâmple sau că-i pot să influențeze în bine pe cei din jurul lor pentru a le face viața 
mai ușoară. Acestea nu sunt lucruri ieșite din comun, ci fenomene absolut firești pe 
care un om care crește spiritual, care se dezvoltă, care progresează le 
experimentează. Desigur, un ghid înțelept îi va spune practicantului că el este mai 
mult de atât, este mai puternic decât aceste ipostaze efemere, fie ele și profunde sau 
minunate. Cine a spus până acum că acestea sunt ieșite din comun a dorit să 
ascundă lucrurile simple pentru a-i bulversat pe cei din jur și, poate, să se prezinte 
pe sine în cel care dezleagă toate misterele. Lucrurile sunt foarte simple, izbitor de 
simple și până acum au fost neînțelese pentru că au fost încadrate într-un sistem 
greșit de valori sau sistemul în sine a fost construit în așa fel încât lucrurile acestea 
simple să nu fie accesibile. 

Ultima zi a săptămânii ne vorbește despre curaj, despre tenacitate, despre 
ambiție, despre descoperiri spectaculoase care ar trebui să anuleze inhibiția. Este 
adevărat, riscul ca anumite inhibiții să invadeze zone vulnerabile ale ființei, în așa 
fel încât începătorii să fie înșelați că au nevoie de ajutor pentru a înțelege misterul 
este unul foarte mare. De aceea practicantul trebuie să parcurgă o perioadă de 
pregătire, de cizelare morală în așa fel încât atunci când se întâlnește cu suferința, 
cu lipsurile, cu durerea să nu cedeze, să nu creadă că altul trebuie să i le rezolve, 
dacă tot altul se ocupă în locul lui de dezlegarea misterului. De aici poate înțelege că 
dacă suferința este personalizată, la fel este și binele, dacă vina este personalizată, 
la fel este și calitatea de a putea face lucruri remarcabile. Conjuncția lui Marte cu 
Jupiter ne arată, pe lângă o multitudine de calități pe care le avem și de care poate 
nu am fost conștienți întru totul, cât de ciudată poate fi suferința umană, cât de 
neobișnuit poate fi acest proces de degradare în cazul celui care nu-și acceptă 
nivelul și vrea să fie mai sus decât se poate ridica singur. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că viața este simplă. 
Cine și-o complică nu știe ce trăiește. 
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19 - 25 octombrie 2015 este săptămâna rodului frumos pe care gândurile îl 
strică și a visului de a trăi mai bine fără muncă. În mare parte, direcțiile acestei 
săptămâni ar trebui să fie simple, atât de simple încât să ne ajute să facem un 
inventar, atât al calităților sufletești, cât și al achizițiilor materiale, să le punem pe 
acestea într-o ordine precisă și să le accesăm în funcție de nevoile personale sau 
sociale fără prea multe interdicții. De fiecare dată când călătorim în trecut sau când 
facem o astfel de analiză, pornim de la ceea ce ne lipsește sau de la o frică, de la o 
constrângere sau de la o grijă. Așa se va întâmpla și în această săptămână când, 
chiar din prima zi, va trebui să facem o investigare a grijilor pe care le avem, a 
temerilor, cu scopul de a ne simplifica traiul obișnuit, de a fi mai puternici prin 
curaj și mai îndrăzneți prin profunzime sufletească. Apoi, experiențele se 
diversifică, unele mergând exclusiv pe partea morală sau spirituală, altele pe partea 
mentală sau materială. 

La capitolul evenimente astrale, această săptămână este destul de simplă. O 
singură excepție face de la această regulă, ziua de 23 octombrie, cea care aduce o 
multitudine de aspecte, inclusiv trecerea Soarelui din Balanță în Scorpion. Apoi, în 
ultima zi se va împlini și conjuncția lui Venus cu Jupiter care, pentru că se produce 
pe zodia Fecioară, unde Venus este în cădere (trăsătură negativă), nu are un 
caracter spectaculos. Desigur, nici anul următor nu vom avea prea mult noroc, 
pentru că următoarea conjuncției Venus-Jupiter, ce se va împlini în august 2016, va 
fi tot în zodia Fecioară și, pentru a înțelege că mesajul acesta face parte dintr-o 
schemă mult mai mare, pe zodia Balanță, până în 2028, nu vom avea parte de nicio 
conjuncție Venus-Jupiter pe zodia Balanță (domiciliul planetei Venus). Aceste 
conjuncții se vor consuma anual, dar, până în 2028, niciuna nu se va împlini pe 
Balanță. Asta înseamnă că avantajele pe care ni le oferă această săptămână trebuie 
luate în serios și nu este cazul să gândim că dacă acum păcălim o persoană sau mai 
multe depășim cu bine acest moment și ne vom încadra și noi în marea masa de 
oameni care primesc pe bună dreptate anumite merite. Cine minte acum va trebui 
să mintă și de acum încolo și nu se știe dacă nu cumva pe mai târziu s-ar putea să-i 
displacă să umble cu această etichetă de persoană mincinoasă, profitoare sau hoață. 
Având în vedere regulile scrise și nescrise ale societății de consum, vor exista și 
persoane care se vor mândrii cu lucrul acesta, considerând că dacă fură sunt 
superiori sau dacă șantajează sunt deștepți. Aceste previziuni nu li se adresează sau 
cel puțin nu ne interesează să îi avertizăm pe acești fățarnici care fac lucrurile 
acestea din plăcere. Cei care sunt preocupați de dezvoltare personală, care vor să 
devină mai buni sau mai puternici prin fapte bune sau prin profunzime, nu vor fi 
interesați de aceste defecte de caracter decât în a se proteja de ele. 

Nu doresc în această scurtă prezentare generală să anticipez ceea ce se află 
deja inserat la fiecare zi în parte pentru că explicațiile au o cursivitate intenționat 
expusă așa și, scoase din context, s-ar putea să fie înțelese greșit. Doresc însă să 
atrag atenția asupra faptului că elementele benefice cu care vom lucra în această 
săptămână au nevoie de curaj, nu de aroganță și, de asemenea, nu este nevoie să fie 
implementate celorlalți pentru a fi crezute, practicate sau duse mai departe. Cine 
nu dorește să respecte această sugestie arată că, de fapt, dorește să-și caute adepți, 
are nevoie de oameni care să-i susțină pentru că visul lor este acela de a trăi fără să 
muncească sau fără să mai muncească așa cum au făcut-o până acum. Un om 
profund va fi creator de valori și nu va fugi de muncă. Este adevărat, nu trebuie să 
exagerăm cu acest efort și nu trebuie să-l facem dincolo de limita conservării 
integrității ființei. Asta nu înseamnă că trebuie să coborâm standardul, să 
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schimbăm poziția naturală a acestei limite, asta nu înseamnă că trebuie, după 
fiecare 10 pași, să ne luăm câte o vacanță de două luni, pentru că asta este limita pe 
care o avem. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți în ce 
direcție ar putea merge binele de la sine fără să îi impunem un anumit traseu, fără 
să intervenim cu prejudecăți, adică fără să-l lovim cu propriile gânduri pentru a-l 
strica. 

 
Luni, 19 octombrie 

Luni 19-10-2015  9:10    Luna(Cap) Squ (Lib) Lilith 

Luni 19-10-2015 11:20    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 

Luni 19-10-2015 13:09    Luna(Cap) Squ (Lib) Mercury 

Luni 19-10-2015 15:32    Luna(Cap) Tri (Vir) Venus 

Luni 19-10-2015 20:32    Luna(Cap) Squ (Lib) Juno 

Luni 19-10-2015 22:11    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 
 

Izolare din teamă. Nu se poate spune adevărul nici măcar acolo unde există 
o constrângere. Se face apel la alte standarde. Este necesară suplimentarea 
efortului. Se cere mai multă muncă. Cel care s-a lăsat în voia plăcerilor se simte 
acum vinovat. Se rupe lanțul sclaviei. 

 
Debutul săptămânii se face printr-o grijă. Ne întoarcem spre trecut, poate în 

săptămâna anterioară sau poate mai departe, în lunile anterioare, și dorim să 
extragem de acolo un motiv, o explicație pentru care trecem prin confruntări de 
genul acesta, prin constrângeri de genul acesta sau măcar să înțelegem de ce trăim 
aceste vremuri atât de frământate. Acest moment, pentru că debutează cu o relație 
negativă dintre Lună și Luna neagră, nu ne poate oferi un răspuns clar sau, acolo 
unde ni se pare că este clar, el, de fapt, susține un alt scop, adică trebuie să ne 
păcălească, să ne inducă în eroare ori pur și simplu să ne prezinte acea latură 
negativă a unui eveniment pentru a ne speria. Frica ne duce astăzi spre izolare și 
mulți ajung acum să judece marile evenimente sociale pe care le traversăm doar 
prin prisma acestor frici personale. Nu trebuie să uităm că întâlnirea cu această 
frică personală se produce în săptămâna rodului frumos, adică avem acum puterea 
necesară să ne privim propriile frici în față, să trecem dincolo de aceste 
constrângeri și să înțelegem că suntem mai mult de atât, că suntem mai mult decât 
ni se spune prin această frică. Întâlnirea cu frica are drept scop principal eliberarea 
de o condiționare. Cei pasionați de ezoterism, cei care pot să privească foarte 
departe în timp și să nu se sperie cu informațiile pe care le văd sau cei care văd 
puțin, dar înțeleg mult, denumesc această situație ca fiind: "ruperea lanțului 
sclaviei". Acestea sunt cuvinte mari, nu doar pentru un începător în ale cercetării 
spirituale, dar și pentru un inițiat. Cu ceea ce se întâmplă astăzi nu reușim întru 
totul să rupem lanțul sclaviei, nu reușim să ne eliberăm toate condiționările, deși 
îndemnul principal acesta este, dar reușim să vedem unde anume trebuie să 
lucrăm, în ce persoane trebuie să avem încredere, care sunt forțele suplimentare cu 
care trebuie să ne întreținem pentru a deveni mai puternici și mai buni.  

Din Capricorn ne vine acum această sugestie de a face apel la efortul 
suplimentar. Poate, în săptămânile anterioare, nici nu am avut habar că ne așteaptă 
decizii de genul acesta, poate nu am avut nici măcar intuiția să ne pregătim pentru 
ceea ce înseamnă acest interval care debutează cu invitația la a ne elibera de frică. 
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Pentru că în mijlocul zilei, Luna are de trecut prin careul cu Mercur, această 
invitație la a face un efort suplimentar înseamnă a ne depăși un obstacol ce ține de 
comunicare sau de înțelegerea unei informații transferată într-un mod neobișnuit. 
Nu mică ne va fi mirarea când s-ar putea ca un element absolut banal, precum jocul 
unui copil, să ne spună mai multe decât aflăm dintr-un tratat științific sau 
urmărind o emisiune de știri. Informația circulă liberă și ea nu trebuie revendicată 
de nimeni și nici nu trebuie să i pună acestea un preț pentru a merge mai departe. 
Noile invenții ale societății moderne, gen “trezirea banilor”, sunt pe frecvența 
acestei frici de sărăcie, care înseamnă, de fapt, teama că, fără bani, ființa este lipsită 
de valoare. Banul nu este mai important decât fapta, deci fapta dictează calitatea, 
nu prețul. Cel care înțelege lucrul acesta va reuși să folosească în mod absolut 
minunat atât constrângerea afectivă (tradusă azi prin frică) ce vine din trecerea lui 
Venus prin zodia Fecioară, dar și constrângerile sociale (traduse azi prin 
necesitatea de a face o schimbare în starea de conștiință) ce vine din poziția lui 
Neptun prin zodia Pești. Luna, pentru că are astăzi calitatea de mediator al 
opoziției dintre Venus și Neptun, poate, prin această invitație miraculoasă, să-l 
ajute pe om să treacă dincolo de aparență. Face acest lucru cu muncă, sârguință, 
disciplină, deci cu efort suplimentar. 

Prin urmare, debutul săptămânii reprezintă o invitație foarte serioasă la a 
privi viața cu mai multă răspundere și cu multă disciplină. Din Capricorn, Luna, 
acum, nu poate fi prietenă cu ceea ce vine din Balanță, nici cu Mercur cel instabil, 
nici cu Luna neagră cea fățarnică și periculoasă pentru dreptate, dar nici cu Junon 
cea care le spune oamenilor că asocierile sunt bune, indiferent cu cine le faci, 
important este să fii într-un grup mai mare. Disciplina acestei zile ne spune că este 
nevoie de selecție, de respect față de valorile tradiționale, față de valorile morale 
sau față de bun simț. 

Pentru că Luna din Capricorn privește acum detașată către agitațiile care vin 
de pe zodia Balanță, pentru că rezultatul la care ajungem presupune un efort 
suplimentar, pentru a ajunge acolo va fi nevoie să facem apel la alte standarde. 
Motivul principal pentru care suntem invitați să experimentăm în felul acesta este 
de a ne confrunta cu propria frică. S-ar putea ca unii oameni se descopere astăzi că 
au multe frici, atât de multe încât poate nici nu au timp și nici răbdare să le 
numere. Deși îndemnul general este de a renunța la tot ceea ce conștientizăm ca 
fiind frică, deși îndemnul general este să rupem lanțul sclaviei pe care frica îl ține 
viu, nu toată lumea va reuși să abordeze vibrația acestei zile cu atât de mult curaj și 
poate, dintre cei curajoși, nu toți vor fi eficienți. Este mai puțin important dacă 
ajungem repede unde ne dorim, dacă ajungem la finalul săptămânii sau a anului 
acesta fără griji, frici sau constrângeri. Cel mai important este să fim suficient de 
receptivi și să avem curajul să privim în oglinda sufletului aceste adevăruri pentru a 
nu considera ca a fugi de propria frică este o soluție înțeleaptă, nici măcar când 
gestul acesta folosește din energia rodului frumos pentru a “trezi banii”, nu 
dragostea de oameni, de sinceritate sau de frumos. Relația proastă a Lunii cu 
Mercur trezește într-un mod mai puțin plăcut frica față de sinceritate, față de 
oameni răi, față de prefăcătorie sau față de imixtiune. Pe toate le vom depăși astăzi 
dacă efortul suplimentar nu înseamnă muncă până la epuizare, adică acest 
consuma nu înseamnă a oferi tribut acestei frici că orice am face nu este de ajuns și 
de aceea ar fi necesar mai mult. Dacă facem un efort mai mare decât am făcut în 
zilele anterioare nu trebuie să-l facem cu încordare și nici cu grijă, ci cu curajul că 
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vom face atât cât putem, dar acest "atât cât putem" trebuie să fie o abordare sinceră 
a propriei puteri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni cu noi înșine. Cel care 
este bun cu el însuși, dar nu indulgent, cel care își privește cu blândețe problemele, 
dar nu și le tolerează, va avea curajul să-și vadă propriile frici și să înțeleagă care 
sunt legăturile prin care acestea îl țin captiv. 

 
Marți, 20 octombrie 

Marti 20-10-2015  0:49    Luna(Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 20-10-2015  2:24    Luna(Cap) Tri (Vir) Mars 

Marti 20-10-2015  6:21    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 

Marti 20-10-2015  7:21    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 

Marti 20-10-2015 23:30     Sun (Lib) Squ (Cap) Luna(Half Moon) 
 

Puterea de influență este diminuată. Refuzul unui avantaj. Adversarii par 
mai puternici. Lumina este cumpărată pe nimic. Datoria spirituală este 
confundată cu generozitatea. Nu sunt acceptate interdicții. Reacții dure în fața 
unei nedreptăți. Regretul apare din nou. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 20 octombrie ne vorbește despre 

responsabilitate. Astăzi se împlinește Primul Pătrar, adică primul careu dintre 
Soare și Lună din acest ciclu. Prin faptul că toate unghiurile pozitive aferente 
acestei zile se împlinesc până la răsăritul Soarelui, adică Luna trimite două trigoane 
către Marte și, respectiv, Jupiter din Fecioară, apoi un sextil către Chiron din Pești, 
mulți au senzația că duc în spate responsabilitatea unui lucru care, obligatoriu, 
trebuie să fie corect, bine făcut, serios și durabil. Din nou, Luna din Capricorn îi 
responsabilizează prea mult pe oameni pentru că îi îndeamnă să se gândească 
numai la rezultatul bun, fără să ia în calcul etapele intermediare, ceea ce ar trebui 
să facă până când ajung la finalitate. Apoi, Luna va trebui să treacă și printr-o 
relație de careu cu Uranus și, abia spre seară, cu puțin timp înainte ca ziua să se 
încheie, să se împlinească Primul Pătrar. 

Mai puțin importantă decât ziua anterioară, cea de a doua zi de tranzit al 
Lunii prin zodia Capricorn arată că adversarii doar par puternici pentru că forța de 
care dispune un individ nu este animată de o reacție de moment, ci de o ambiție 
personală, de o experiență acumulată în ultimele luni sau poate în anii anteriori, 
cea care acum este transformată în lumină, în încurajare, în dreptate sau un adevăr. 
Ei doar par puternici pentru că scopul acestor experiențe acumulate în timp nu este 
acela de a fi folosite în orgoliile momentului. 

Toate aceste lucruri elaborate, adică trecând prin unghiuri pozitive până la 
răsăritul Soarelui, ne vor face să trăim ziua de 20 octombrie cu sentimentul că 
nimic rău nu ni se poate întâmpla. Cu toate acestea, iminenta împlinire a Primului 
Pătrar (unghi negativ), adică faza ascendentă a careului dintre Soare și Lună sub 
care vom fi aproape toată ziua, ne face conștienți de răutățile celorlalți. De fiecare 
dată când vedem câte o răutate s-ar putea să fim motivați de ceea ce știm sau de 
“lumina” pe care o deținem, adică de experiențele bune pe care le-am acumulat, să 
reacționăm, să ne impunem propriul punct de vedere pe care îl vom crede mult mai 
bun decât al celorlalți. Desigur, chiar dacă această “lumină personală” a devenit așa 
ca urmare a unor experiențe acumulate în anii din urmă, nu toate episoadele pe 
care l-au parcurs oamenii au fost la fel, nu toate experiențele au avut aceeași 
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adâncime. Astfel, în funcție de profunzimea fiecăruia, în funcție de dorința de 
sacrificiu, fiecare va dori să își adune alături de ei oameni care să creadă în mesajul 
pe care-l transmite sau oameni care să-i privească frumos, cu admirație. Admirația 
pe care o cerem celor din jur în această a doua zi de tranzit al Lunii prin zodia 
Capricorn, nu cea care ne este oferită de la sine, se află pe frecvența mesajului 
acestei săptămâni, în special partea a doua a sa. Cu cât dorim să avem mai mulți 
oameni care să creadă în ceea ce spunem, cu atât mai mult visăm la un trai fără 
muncă. Munca și seriozitatea ne îndeamnă astăzi să refuzăm un avantaj, să trăim 
acumulând în continuare, lucrând așa cum se întâmplă de fiecare dată în ciclu 
lunar, acumulând de la Luna nouă la Luna plină și apoi dăruind de la Luna plină 
până la următoarea Lună nouă. Este posibil ca această acumulare sau achiziție să 
nu fie accesată în totalitate, dar cu cât interacționăm mai mult, cu cât încercăm să 
ne temperăm o anume neîncredere în forțele proprii, în posibilitatea de a porni pe 
acest drum nou, de a obține acest privilegiu, cu atât mai ușor accesăm aceste 
experiențe personale cu care reușim să captăm atenția celor din jur. Astăzi tot ceea 
ce spunem atrage atenția, trezește interesul, chiar și dacă nu vorbim, parfumul pe 
care-l folosim, cum mergem, cum privim, simpla trecere, toate sunt remarcate. Toți 
se urmăresc unii pe alții, au simțurile trezite și reacționează la aceste invitații 
subtile. 

Prin urmare, 20 octombrie este o zi de mare influență. Nu este atât de 
importantă precum este ziua anterioară, însă este o zi mult mai puternică și mai 
încărcată de evenimente. Astăzi ne întâlnim cu puterile personale exprimate la un 
alt nivel, ne întâlnim cu rodul cel frumos pe care suntem tentați să-l stricăm pentru 
că vrem să-l transformăm într-un produs comun, vrem să-l vindem pe viață, să-i 
strigăm numele, să urlăm cât ne țin rărunchii, să se audă până foarte departe că 
avem cea mai bună marfă și toată lumea trebuie să o vadă. Lăsând la o parte 
această alegorie, experiențele pe care le-am acumulat în săptămânile din urmă sau 
poate în anii anteriori se transformă acum într-o putere teribilă numită de inițiați 
"lumină". Oamenii devin cu atât mai luminoși și cu cât au mai multe experiențe 
pline de semnificație și vor fi tentați să le transforme pe acestea în produse cu care 
să obțină anumite avantaje. Cu cât dorim să atragem mai mult atenția asupra unui 
element personal cu atât mai mare este dorința de a trăi fără muncă. Cel care este 
profund, serios se va implică astăzi cu responsabilitate în ceea ce are de făcut 
pentru că niciodată aici, în această lume, lucru nu se termină, iar lucrul acesta 
frumos numit "lumină" va primi răsplata dintr-o lume a valorilor spirituale, de 
acolo de unde a venit, adică dintr-o lume a puterilor subtile, a conștiinței, cea în 
care ne vom integra atunci când ne vom elibera de strânsorile corpul fizic. Inițiații 
spun că acest lucru se poate întâmpla în timpul vieții, prin practică, prin evoluție, 
adică nu trebuie să murim pentru a experimenta o altă stare de conștiință. 
Important este ca și în această a doua zi de tranzit al Lunii prin zodia Capricorn să 
refuzăm avantajele penibile și să ne adâncim în percepția conștiinței pentru că 
aceasta este adevărata comoară pentru care am primit o “lumină”, adică înțelegerea 
corectă a propriilor experiențe. Ne vom folosi de această „lumină” ca să ajungem la 
Cunoaștere, adevărata comoară, nu la altele. Cine face altfel va pierde din vedere 
caracterul autocreativ al evoluției, își va consuma din propria lumină și când 
aceasta se va sfârși va sta pe întuneric. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi la viitor într-un 
mod constructiv, calm și înțelept. Gândirea profundă este autocreativă. Ea are 
puterea de a genera efecte pozitive și de a nu se desprinde de efortul care le creează. 
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Miercuri, 21 octombrie 
Miercuri 21-10-2015  3:33    Luna(Cap) Tri [Vir] North Node 

Miercuri 21-10-2015  4:34    Luna(Cap) --> Aquarius 

Miercuri 21-10-2015  9:44    Luna(Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Miercuri 21-10-2015 15:44    Luna(Aqu) Tri (Lib) Lilith 
 

Surprindere în fața unor evenimente. Curajul poate fi privit din mai multe 
unghiuri. Se face apel la o replică, dar se știe că nu este adevărată. Conduita este 
modificată. Interese pentru situații neobișnuite. Grupurile  își schimbă strategia 
după o singură recomandare. Evenimentele lasă în continuare impresia de 
diversitate. Se vorbește prea mult despre ceea ce nu este important. 

 
Nimeni nu se naște cu cartea în mână, cu toții trebuie să învățăm câte ceva 

de-a lungul vieții. Trecerea Lunii în zodia Vărsător ne ajută să ne deschidem 
orizontul cunoașterii, să îndrăznim mai mult cu mintea, cu sentimentul, cu puterile 
personale, cu toate experiențele pentru că acestea ne sunt slugi supuse și, de altfel, 
acesta este rostul lor – să ne stea la dispoziție. Când nu vom mai avea nevoie de ele 
aici, în această lume, se vor preschimba într-o altă formă de energie și ne vor 
alimenta o altă structură a ființei. Ziua de 21 octombrie ne vorbește despre 
conduită, despre nepăsare ori, în cazul oamenilor puternici, superiori și profunzi, 
ea va insista pe ceea ce ar trebui să facă pentru a schimba ceva în bine. Modificarea 
conduitei este un prilej foarte important pentru a vedea că lucrurile nu sunt atât de 
periculoase sau de ciudate precum ni s-a părut, adică trebuie doar să fim mai 
inteligenți, mai răbdători sau mai atenți pentru a le vedea dintr-un alt unghi sau 
dintr-un context mai mare. Este adevărat, prin Luna din Vărsător curajul poate 
avea nenumărate chipuri. Dacă alegem să-l privim din punctul de vedere al 
individului, dacă preferăm să-l transformăm pe acesta într-o slugă care să execute 
ordinele unui singur om, atunci, prin trigonul pe care Luna îl realizează cu Luna 
neagră de pe începutul zodiei Balanța, evenimentele ne lasă impresia de diversitate. 
Aproape că nu vom înțelege nimic din ceea ce trăim dacă vrem să raportăm totul la 
individualitate. Când privim într-un context mai mare, curajul ne îndeamnă să 
oferim celorlalți din experiența personală, să le punem la dispoziție ceea ce este 
frumos, neobișnuit și să credem că le facem un mare bine. Pentru că în această zi 
Luna primește un surâs enigmatic din partea Lunii negre și toată lumea trebuie să 
vadă că cele două sunt prietene, s-ar putea ca acest ajutor pe care vrem să-l oferim 
altora să aștepte neapărat un răspuns. Dacă persoana respectivă mai are și o poziție 
socială importantă, fie că o deține de mult timp sau că a obținut-o recent, 
recomandările pe care le face grupului îi schimbă optica, așază evenimentele într-o 
altă ordine și reușesc să repare un defect al trecutului. Asta se întâmplă pentru că 
atunci când intră în zodia Vărsător, Luna dispune deja de o realizare, adică o are 
deja gata împlinită. Asta se întâmplă pentru că înainte de a părăsi zodia Capricorn 
ea mediază tendința Nodurilor împlinind o așteptare importantă pe care o avem 
din partea unui factor de decizie. Totuși, Luna neagră, nu este de trecut cu vederea. 
Ea va avea asupra conștiinței un impact destul de agresiv și doar persoanele 
puternice, răbdătoare, doar cei care nu sunt lacomi, care nu sunt pătimași vor reuși 
să se mențină într-un registru al puterii echilibrate sau al binelui. Ceilalți vor vorbi 
foarte mult despre nimic și, spre seară, vor spune că au avut o zi plină și sunt foarte 
obosiți. În realitate, pentru acești oameni ziua a cam trecut degeaba. 
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Prin urmare, 21 octombrie ne păcălește că lucrurile s-au schimbat și că 
deciziile pe care le-am luat până acum sunt foarte importante. În realitate, lucrurile 
nu se schimbă de la sine. Viziunea personală este cea care se transformă pentru a 
consolida o stare de confort, pentru a-l face pe individ mai atent la ceea ce este 
important pentru el. Un om profund va considera că își consolidează confortul 
devenind și mai profund sau mai atent la ceea ce ar trebui să-l protejeze de 
superficialitate, de compromisuri penibile, de decădere. Astăzi vrem să percepem 
doar undele pozitive, însă nu tot ceea ce se întâmplă este bun pentru că în mijlocul 
zilei, trigonului dintre Lună și Luna neagră transformă toate aceste interese 
profunde pentru educație, pentru cultură sau pentru valorile spirituale în lucruri 
lipsite de importanță. Dacă oamenii vorbesc despre energie nu înseamnă că sunt 
cunoscători, dacă închid ochii și își imaginează diverse lucruri nu înseamnă că 
meditează, dacă simt că le umblă ceva prin corp nu înseamnă că lucrează cu 
energia. Astăzi însă vor crede că lucrurile acestea speciale sunt accesibile oricui. 
Pentru a ajunge la acestea, dacă nu știm să le facem corect de la început, adică dacă 
nu ne naștem înzestrați cu anumite puteri, va trebui să le învățăm. Chiar și cei care 
se nasc înzestrați cu un talent au nevoie, la un moment dat, să învețe un limbaj, 
schema de care trebuie să se folosească pentru a accesa puterile pe care le au și a le 
face util celorlalți. Ziua de 21 octombrie le vorbește oamenilor despre cât de 
surprinzătoare poate fi decăderea, despre cât de plăcută poate fi munca atunci când 
ea este integrată într-un vis etern, acela de a trăi spre exemplu în Rai, unde nimeni 
nu muncește și toată lumea are de toate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne folosi visul pentru a ne 
justifica propria lene. Visul are nevoie de o componentă activă, o pasiune, un 
program de lucru, un obicei, un lucru pe care conștiința individuală trebuie să-l 
întrețină în forma sa activă. 

 
Joi, 22 octombrie 

Joi 22-10-2015  1:10    Luna(Aqu) Tri (Lib) Mercury 

Joi 22-10-2015  3:29    Luna(Aqu) Tri (Lib) Juno 

Joi 22-10-2015  8:25   Pluto (Cap) Squ (Lib) Juno 

Joi 22-10-2015 12:03    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
 

Ruptură într-o înțelegere. Afacerile merg prost. Sentimentul superiorității 
ține loc de cald. Lipsa unei viziuni este sancționată. Duplicitate. Se preferă 
izolarea decât conviețuirea neplăcută. Apel la un nou medicament. Invenție 
dăunătoare. 

 
Astăzi se împlinește un unghi foarte important pentru această perioadă și 

chiar pentru luna în curs: cuadratura Pluton-Junon. Această relație negativă dintre 
Junon și Pluton vorbește despre frământări interne, despre neacceptare, despre 
duplicitatea care există între oamenii care nu-și ordonează viața după propriii pași, 
ci după pașii celorlalți. În consecință, de fiecare dată când cel care este imitat 
schimbă ceva în viața proprie produce un val de schimbare în ceilalți care ar putea 
să nu fie acceptat. Așa se întâmplă și în 22 octombrie când o invitație poate deveni 
dăunătoare pentru că nu este înțeleasă ori pentru că nu este acceptată. 

Totuși, pentru că ambele elemente astrale care construiesc acest unghi fac 
trimitere la relații dintre grupuri, cele care se construiesc în timp, momentul zilei 
de 22 octombrie poate vorbi și despre o ruptură care nu reprezintă altceva decât o 
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etapă într-un demers mai mare. Pentru că toate celelalte unghiuri, în afară de cele 
indicate, sunt pozitive, s-ar putea ca această zi să arate că lucrurile merg prost, dar 
toată lumea să se bucură ori nimeni să nu vadă cât de dureroasă poate fi realitatea. 

Înțelegem de aici că 22 octombrie este o zi de impact și că, în acțiunile pe 
care vrem să le realizăm acum, facem apel la un model, la un rezultat, la o 
experiență de viață pe care o considerăm foarte bună și utilă celorlalți. În 
momentul acțiunii, când dorim să o transferăm sau când o exprimăm ca atare, 
observăm că aceste elemente foarte bune nu sunt apreciate pe măsură. Din punctul 
de vedere al individului, următorul pas este izolarea sau se adoptă o decizie care 
vizează izolarea. S-ar putea ca această izolare să nu se aplice ființei în ansamblu, ci 
doar acestui proces care nu este acceptat astăzi. 

Cei care sunt foarte sensibili vor vedea în 22 octombrie drept una dintre cele 
mai ciudate zile ale acestei săptămâni, una mai ciudată chiar decât ziua următoare, 
vineri, 23 octombrie, care este plină de aspecte și mai conține și trecerea Soarelui 
pe Scorpion. Asta pentru că se conștientizează cu frică faptul că anumite reacții 
personale nu duc acolo unde trebuie și pentru că ajung într-o zonă necunoscută s-
ar putea ca efectele pe care le produc faptele sale să nu poată fi văzute sau 
controlate niciodată. Frica se leagă de acele elemente pe care individul în sine le 
poate vedea acum ca fiind dăunătoare. Ele, poate, nu sunt atât de dăunătoare, ci 
doar greu de înțeles ori incapabile să se încadreze acum în viziunea frumosului pe 
care această săptămână o întreține. 

Prin urmare, 22 octombrie poate fi o zi de ruptură. Nu se știe clar dacă 
această ruptură se realizează între individ și un grup, între două sau mai multe 
grupuri, între un lider și grupul pe care îl întreține sau între individ și propria sa 
aspirație către mai bine. Se știe însă că lucrul acesta are asupra ființei un impact 
teribil și foarte ușor se poate ajunge la teamă de sine, teamă de calități sau 
duplicitate dacă aceasta nu este ținută sub control. Înțelegem de aici că elementele 
pozitive care se conturează în această zi sunt suficient de superficiale și nu pot să 
satisfacă nevoia de armonie care apare într-un grup deja frământat de îndoială. 

Dacă individul este într-o armonie cu sine, dacă nu-și pune atât de multe 
întrebări despre puterile sale sau despre impactul a  ceea ce transferă, atunci ziua 
este simplă, încărcată de evenimente frumoase, de un feedback pozitiv și toate 
aceste elemente frumoase hrănesc speranța într-o viață mai bună. Teama față de 
consecințele faptelor proprii este însă foarte ciudată pe acest careu dintre Junon și 
Pluton și nu trebuie ignorată pe motiv că trece de la sine. În realitate, frica de 
consecințe pornește dintr-o neîncredere în instrumentele folosite. Spre exemplu, 
un practicant al științelor ezoterice care devine dintr-odată neîncrezător în 
tehnicile pe care le folosește este, în mare parte, conștient de faptul că această 
energie vine de undeva și se duce în altă parte, că el este un intermediar, dar nu are 
viziunea de ansamblu asupra acestui proces. Poate avea în cap tot felul de povești 
frumoase despre cum este să obții o adevărată măiestrie în a folosi această tehnică, 
dar știe că el nu face parte dintre cei care excelează la acest capitol. Toate acestea, 
încadrate într-o structură mai mare, ar putea să se transforme astăzi într-o mare 
îndoială față de lucrurile pe care nu le cunosc încă. Este de la sine înțeles că aceste 
frământări sunt lipsită de importanță și ele trăiesc doar pentru a transfera fricii din 
puterea individului. Ele trăiesc pentru a personaliza frica, nu pentru că sunt reale. 
Nu este treaba noastră ce se întâmplă în timpul acestui proces atât timp cât partea 
care ne privește este realizată corect. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta părerile celorlalți, de 
a considera că ele fac parte din ceea ce ar trebui să ne șlefuiască, nu să ne domine, 
din ceea ce ar trebui să ne înnobileze, nu să ne fragmenteze. Dacă avem senzația că 
o părere nu ne întărește convingerea proprie sau nu ne modifică propria opinie, de 
altfel, greșită, ci ne duce spre frică, atunci să alegem izolarea. Liniștea, oprirea 
fluctuațiilor mentale este izolarea recomandată de contextul acesta astral, nu 
desprinderea de tumultul vieții sociale. Forma aceea de izolare, de a trăi departe de 
orice interacțiune, nu este susținută acum de acest mesaj astral. 

 
Vineri, 23 octombrie 

Vineri 23-10-2015  0:21 Mercury (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Vineri 23-10-2015  5:13 Mercury (Lib) Con (Lib) Juno 

Vineri 23-10-2015  7:17     Sun (Lib) Tri (Aqu) Moon 

Vineri 23-10-2015  8:13    Luna(Aqu) --> Pisces 

Vineri 23-10-2015 10:41   Venus (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Vineri 23-10-2015 11:48    Mars (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Vineri 23-10-2015 13:29    Luna(Pis) Squ (Sag) Saturn 

Vineri 23-10-2015 20:14    Luna(Pis) Con [Pis] Neptune 

Vineri 23-10-2015 20:46     Sun (Lib) --> Scorpio 
 

Plăcerea devine un fel de înțelepciune de viață. Se pierde un drept. Este 
deconspirat un personaj obscur. Ridicarea se face prin efortul celorlalți. Durerea 
apasă prea mult. Cel laș vrea să se îmbrace în hainele dreptății. Pierderea este 
privită ca o virtute. Ceea ce este pierdut este uitat. Se caută un adevăr imposibil. 
Sentimentul profund este ascuns. Nu se poate ajusta emoția la regulă. Surprizele 
se țin lanț. 

 
Luna își încheie tranzitul său prin zodia Vărsător trecând în Pești și 

încercând să ne redimensioneze atitudinea pe care o avem față de oameni, față de 
suferința umană, față de propriile suferințe pe care le trăim acum cu mare 
intensitate. Este greu de crezut că un om poate avea sentimente duale, adică să 
sufere și, deopotrivă, să-i fie milă de el însuși că suferă, dar de această dată, în 
această primă zi de tranzit al Lunii prin zodia Pești, se poate întâmpla lucrul acesta. 
Drept argument astral avem, nu doar faptul că, abia intrat în zodia Pești, Luna 
împlinește două unghiuri, un careu cu Saturn și o conjuncție cu Neptun, ci pentru 
că face lucrul acesta când Soarele trece peste ultimul grad al zodiei Balanța. De 
altfel, împlinește un trigon și cu Soarele, tot de pe aceste ultime grade, Soarele de 
pe ultimul grad din Balanță și Luna de pe ultimul grad din Vărsător. Lucrurile ni se 
par astăzi răsturnate, încărcate de o putere suplimentară, motivate să judece 
profunzimea unei probleme, dar incapabile să ascundă durerea unei drame 
personale. 

23 octombrie le vorbește oamenilor despre claritate, despre ceea ce trebuie să 
fie limpede, despre necesitatea viziunii de ansamblu pentru a descoperi care este 
mecanismul pe care oamenii îl folosesc împotriva lor pentru a-și nega identitatea, 
apartenența la un grup, statutul pe care l-au construit până acum. Din ceea ce vom 
trăi pe 23 octombrie mulți vor înțelege că sentimentul este profund, dar că, de fapt, 
soluțiile pe care dorim să le punem în aplicare sunt de-a dreptul imposibile. Nu va 
mai conta dacă acestea sunt adevărate, dacă fac trimitere la întâmplări care s-au 
consumat ori că au fost elaborate printr-o procedură corectă. Se va dori ca prin 
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mesajul de acum să se schimbe ordinea lucrurilor, să fie răscolită convingerea unui 
individ, să se facă lucrul acesta poate chiar printr-o amenințare directă sau printr-
un avertisment care, până la urmă, se va dovedi o amenințare voalată. 

Faptul că Soarele trece acum pe ultimul grad al zodiei Balanță arată că multe 
lucruri din cele care nu sunt corecte și care vin din aceste semne, că nu degeaba 
Luna neagră trece acum pe-acolo, produc surprize în lanț. Astăzi ne vom pierde 
încrederea într-un apropiat sau dacă nu vom ajunge atât de departe, că poate nu au 
fost îndeplinite condițiile de la începutul săptămânii până acum, vom pune sub 
semnul întrebării bunele intenții ale celor pe care-i avem în preajmă. În primul 
rând, cuadratura Mercur-Pluton arată că nu dispunem de inspirația necesară, 
căutăm lucruri care nu pot trăi în mediul în care vrem să le transferăm. Apoi, 
opoziția lui Marte cu Chiron nu se va opri din a lansa invitații neobișnuite care ni se 
vor părea astăzi surprize. Celelalte unghiuri care se împlinesc, care ni se vor părea 
în mare parte pozitive, arată precum cojoacele Babei Dochia. Sunt bune, poate au 
fost foarte bune cândva, dar din acest moment încolo nu ne mai sunt folositoare și 
atunci trebuie să le aruncăm una câte una. Este vorba despre conjuncția lui Mercur 
cu Junon, cea care ne vorbește acum despre alianțe care trebuie transformate în 
înțelegeri sau care cer un act pentru ca fiecare dintre părțile implicate să-și respecte 
angajamentele. Apoi, trigonului Lună-Soare care le spune oamenilor că singura lor 
achiziție sunt brațele, mintea și căldura sufletească, dar acum nu le pot folosi deși, 
în acest context, în care totul este răvășit, nu vor putea folosi decât brațele, pentru 
că nici mintea nu funcționează ca pe vremuri. Trigonul dintre Venus și Pluton este 
un alt cojoc al Babei Dochia care trebuie aruncat deoarece arată că soluțiile de 
acum nu pot fi puse în aplicare, sunt imposibil de implementat în mediul acesta. De 
fapt, Pluton are în această ecuație astrală un rol foarte important. El este acum 
planetă focar într-un careu în T pe semne cardinale, dar și planetă mediatoare 
opozițiilor care se realizează între planetele din Fecioară cu cele din Pești și ar 
trebui să aibă puterea necesară pentru a implementa soluțiile care ni se par astăzi 
imposibile. Deci, dacă ar putea fi implementate înseamnă că, în realitate, nu sunt 
imposibile, dar astăzi nu ni se vor părea așa, pentru că Mercur, prin careul pe care 
îl realizează cu Pluton, răstălmăcește informația, o prezintă pe jumătate, o strigă 
foarte tare și face din ea un conflict pentru că Uranus și Pluton, cei care fac parte, 
împreună cu Mercur, din careul în T pe semne cardinale, sunt de ceva timp 
implicați în inventarea motivelor de război și, prin implicarea acestor planete, se 
ajunge foarte ușor la confruntare ori la răstălmăcirea unei informații. Lucrurile 
bune ale acestei zile sunt astfel risipite, transformate sau stricate, dar nu pentru că 
așa le-a fost predestinat, ci pentru că impulsul spre rău este greu de oprit. Dacă 
Soarele nu ar fi fost pe ultimul grad al zodiei Balanță, poate că fondul general, 
aportul personalității sau energiile cu care un individ ar fi lucrat în această zi ar fi 
avut o altă consistență. Acum totul se concentrează pentru a părea îngrijorat, 
neadevărat, tendențios sau abuziv. Adevărul poate exploda astăzi și prin volum, dar 
și prin lipsă de rafinament. 

Prin urmare, 23 octombrie este o zi foarte importantă și trebuie să-i 
acordăm toată atenția cuvenită pentru a nu strica mai mult decât se poate strica 
prin ceea ce se consumă acolo unde nu suntem, dar unde sunt folosite elemente de-
ale noastre, mesaje de-ale noastre sau lucruri care ne aparțin. Energia zilei de 23 
octombrie ne poate vorbi și despre pierdere într-un mod frumos. S-ar putea ca prin 
ceea ce învățăm acum să ajungem să credem că pierderea este o virtute, că emoția 
nu trebuie să fie slugă fricii și că, de fapt, acolo unde există un sentiment frumos 
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teama nu are ce căuta. Desigur, totul poate fi construit de fiecare să sune ca o 
poezie frumoasă pentru că poate și pentru că are nevoie acum de așa ceva, însă 
realitatea zilei de 23 octombrie este destul de crudă. Lucrurile bune care sunt 
programate a se întâmplă astăzi sunt răstălmăcite, sunt invadate de elementele 
specifice, sabotate sau prezentate tendențios. Acolo unde nu există un factor de 
destabilizare, adevărul în sine nu captează atenția pentru că este prezentat într-un 
mod greșit, că este nerafinat ori pentru că ceea ce se spune este prea mult. 

Trecerea Soarelui pe zodia Scorpion ar trebui să ne elibereze de aceste 
răspunderi ciudate, despre aceste lucruri pe care nu le controlăm pentru că sunt 
prea alunecoase sau sunt incomplete. Mulți vor avea sentimentul că, prin trecerea 
Soarelui în Scorpion, se încheie o etapă, pot să fie mult mai atenți la detalii, pot să 
identifice mult mai ușor problemele majore, să le facă pe acestea mult mai vizibile 
și să le înțeleagă mult mai ușor. Rămâne de văzut dacă lucrul acesta va putea fi 
implementat la o scară mai largă. Deocamdată, momentul acesta este marcat de 
eșec, de o mare ușurință în a crea un disconfort unui om foarte important. Dacă 
intrarea Soarelui în Scorpion ar trebui să ne trezească sentimentul că suntem 
deținătorii unor puteri speciale, care nu trebuie să fie neapărat subtile, pot fi și 
legate de îndemânarea manuală, abilitatea de a vorbi în public, raționament logic 
discernământul, în perioada în care acesta trece pe ultimul grad din Balanța 
oamenii vor fi obsedați de lipsuri și vor căuta să le vadă pe acestea și la ceilalți 
pentru a nu crede că suferă singuri. Lipsurile afective sunt astfel așezate la loc de 
cinste în preocupările de-acum și dacă nu se temperează acest impuls de a răscoli 
acolo unde nu ne privește, din teamă se ajunge foarte ușor la motive de ceartă sau 
chiar la motive de stres ce pot fi transformat în timp în boli. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a simplifica lucrurile prin 
bine. Acolo unde constatăm că este un rău, să facem un bine. Acolo unde simțim că 
lucrurile se intensifică prin tensiune, să dăruim din căldura sufletească, să gândim 
frumos și să ne lăsăm sufletul să pulseze în ritmurile unei armonii care lipsește de 
acolo. Cine va putea face lucrul acesta în 23 octombrie se va putea numi creator de 
valori. 

 
Sâmbătă, 24 octombrie 

Sambata 24-10-2015  6:04    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Sambata 24-10-2015  7:25    Luna(Pis) Opp (Vir) Venus 

Sambata 24-10-2015  9:37    Luna(Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Sambata 24-10-2015 13:05    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 

Sambata 24-10-2015 14:14    Luna(Pis) Opp (Vir) Mars 
 

Raportare greșită la anturaj. O eroare simplă sugerează izolare. Prea 
multe bariere. Disconfort pus pe seama lipsurilor materiale. Se ridică o problemă 
care îi vizează pe ceilalți. Singurătatea este invocată ca o pedeapsă. Ridicarea se 
face pe forțe proprii. Statutul social se susține pe ultimele rezultate. 

 
Există multe dovezi negative pentru care am dori astăzi să facem ordine în 

viețile personale sau în viețile celorlalți. Totuși, nu este bine să dăm curs niciuneia 
dintre acestea pentru că ele nu rezolvă nimic, ci o transformă într-o problemă de 
grup. Luna va construi astăzi trei opoziții, cu Venus, cu Jupiter și, respectiv, cu 
Marte, apoi se va afla într-o relație de prietenie ciudată cu Pluton și într-o 
conjuncție, la fel de ciudată, cu Chiron. Din nou ne vom gândi astăzi la izolare, 
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poate din această cauză aceste aspecte pozitive pe care Luna le realizează cu Pluton 
și cu Chiron sunt considerate ciudate. Ele le vorbesc oamenilor despre disconfort, 
despre însingurare sau despre desprinderea de unele promisiuni pentru că, după 
cum am văzut în ziua anterioară, deja Soarele se află pe o altă zodie și avem alte 
motive de a interacționa. Desigur, pentru că Luna se află în Pești și Soarele în 
Scorpion, singurătatea este invocată astăzi pentru a pedepsi pe cineva. Când Luna 
trece prin zodia Pești, oamenii se izolează foarte ușor, vor să uite de necazuri 
obișnuite, vor să se lase în voia unor stări sufletești aparte, unele motivate de 
lipsuri materiale, altele de un dramatism aparte, toate menite să îl ducă pe acesta 
către un confort. Pentru că astăzi se împlinesc trei opoziții pe axa Fecioară-Pești, 
este puțin probabil ca această abandonare a ființei să ducă spre confort. 

Simplificarea pe care vom simți nevoia să o aplicăm în această zi vine din 
constrângere, din teama și facem lucrul acesta pentru a proteja anumite lucruri 
personale, bune, pe care le considerăm roade frumoase ale unor eforturi vechi. În 
privința interacțiunii, aceste relații agresive pe care Luna le realizează cu planetele 
indicate mai sus arată și faptul că se pune problema unui schimb de altă factură 
între individ și grupul de apartenență. Cel care se simte nedreptățit ori care nu a 
fost băgat în seamă de-a lungul acestei săptămâni își face autocritica, se gândește la 
ce a pierdut sau ce i-ar fi făcut plăcere să primească și dorește să schimbe regulile 
pe baza cărora interacționează cu grupul. Se răzgândește ușor, nu mai vrea să plece 
în vacanță, nu se mai duce în vizită, schimbă programul de lucru sau se desparte de 
cineva. Ultimele concluzii la care se ajunge în 24 octombrie participă în mod direct 
la această decizie și au greutatea cea mai mare. 

Prin urmare, 24 octombrie devine o zi de transformare pentru că există o 
presiune teribila ce vine din exterior și care este pusă pe decizia individului. Apoi, și 
individul în sine, prin faptul că se hotărăște să devină conflictual sau interpretează 
greșit anumite reacții din jur, ajunge să-și hrănească un dialog interior agresiv și 
epuizant. Nimic din ceea ce va veni spre noi astăzi nu ne duce de la sine spre 
armonie, ci ne duce de la sine spre război pentru că Pluton supervizează 
îndeaproape ceea ce se întâmplă pe această axă Fecioară-Pești de unde ar fi trebuit 
să ne vin acum motivele de iertare și toleranță. Dacă în privința relației individului 
cu el însuși lucrurile acestea rămân în acest segment al izolării sau al însingurării, 
relația individului cu grupul de apartenență trece printr-o schimbare ciudată. 
Concluziile elaborate, informațiile de ultimă oră duc la adoptarea unei hotărâri 
foarte importante și aceasta devine decisivă. Nu se mai poate schimba nimic, nici 
măcar prin ceea ce se consumă frumos în ultima zi a acestei săptămâni (conjuncția 
Venus-Jupiter), nu se mai poate ajusta hotărârea de acum la nevoile viitoare nici 
măcar după ce Luna, în săptămâna următoare, va lăsa în urmă conjuncția cu 
Uranus și, împreună cu aceasta, calitatea de purtător al unui mesaj agresiv. Ceea ce 
se hotărăște acum pare decisiv. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua hotărâri proaste la 
nervi. Oricât de justificată este această decizie, să așteptăm alte momente, mult mai 
frumoase, mai puternice și mai generoase în judecată sau în discernământ, pentru a 
adopta decizii de această factură. 
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Duminică, 25 octombrie 
Duminica 25-10-2015  7:02    Luna(Pis) Opp [Vir] North Node 

Duminica 25-10-2015  8:19    Luna(Pis) --> Aries 

Duminica 25-10-2015 13:44   Luna(Ari) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 25-10-2015 19:14   Luna(Ari) Opp (Lib) Lilith 

Duminica 25-10-2015 22:02   Venus (Vir) Con (Vir) Jupiter 
 

Vorbe spuse aiurea. Suferința îi apropie pe oameni. Este înțeles cel slab. 
Tensiunile se topesc prin iertare. Luptă cu un adversar invizibil. Nevoie de 
afirmare. Noroc. Avantaj cu repercusiuni administrative. Înțelegeri superioare. 
Munca înnobilează. Cel care refuză efortul este marginalizat. 

 
Înainte ca Luna să treacă în zodia Berbec va avea de împlinit o conjuncție cu 

Coada Dragonului încercând să le reamintească oamenilor care sunt elementele pe 
care trebuie să le curețe din calea destinului și, dacă nu cumva, să le reamintească 
faptul că a sosit momentul să se bucure mai frumos, mai intensă și mai eficient de 
roadele pozitive. Încheiem această săptămână a rodului frumos pe care gândurile îl 
pot strica, printr-o conjuncție minunată între Venus și Jupiter. Știm că aceste două 
planete sunt în astrologie forțe ale binelui, ele aducând, prin excelență, numai 
lucruri bune. De această dată, însă, Venus se află pe zodia Fecioară, cea mai proastă 
poziția sa, și conjuncția pe care o împlinește cu Jupiter va avea o componentă 
foarte bună ce poate deveni element de bază în a proteja sau în a duce mai departe 
demersuri pozitive. Se va vorbi astăzi despre muncă și aceasta trebuie să fie vedeta 
zilei, iar repercusiunile acestui efort trebuie să fie încadrate în toate structurile 
vieții, în funcție de educație, vârstă sau inserție socială. 

Cu alte cuvinte, această conjuncție a lui Venus cu Jupiter nu este atât de 
spectaculoasă pe cât ne-am aștepta, însă are un sâmbure de adevăr, un sâmbure de 
lumina sau un sâmbure de hrană pentru că în această perioadă nici nu ne trebuie 
mai mult. Dacă reușim să facem o încadrare corectă, dacă nu ne luăm după 
minciuni, după prostii, după șantaj sau avantajele obținute din jocurile de noroc, 
atunci câștigurile obținute prin efort propriu, prin muncă sau primite sub formă de 
donație, pentru că și acolo este vorba de o muncă, înnobilează individul și îi dă mai 
mult optimism. Dacă se depășește această condiție, atunci trecerea Lunii peste 
Coada Dragonului nu are rol de pedeapsă, ci de recompensă. Cert este că energia 
care vine acum din zodia Fecioară, pentru că este mobilizată de prezența lui Marte 
de acolo, de Capul Dragonului care, de curând, a intrat pe acest semn și atrage 
multe provocări spre zona aceasta, îl va impulsiona pe individ către afirmare, dar s-
ar putea să nu aibă unde, față de cine sau să nu aibă pentru ce. Prin faptul că 
această întâlnire a lui Venus cu Jupiter are în astrologie rolul narcotic sau 
halucinant, nu va conta dacă individul are față de cine se lauda sau față de cine să 
își prezinte rezultatele muncii sale. În realitate, această conjuncție a lui Venus cu 
Jupiter ar trebui să fie o încurajare pentru a ne analiza sau investiga, în primul 
rând față de noi înșine, ce anume putem face și ceea ce nu putem face. Dacă în 
această evaluare a muncii proprii, a puterilor proprii, oamenii nu sunt foarte 
subiectivi, nu urmăresc să-și însușească bunurile celorlalți pentru a trăi mai ușor, 
atunci nu au de ce să fie îngrijorați. Începând cu săptămâna următoare nu vor mai 
fi vulnerabil în fața criticilor celorlalți și nici nu vor fi inferiori pentru că, prin ceea 
ce fac astăzi, dovedesc discernământ și bun simț. 
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Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce în fața unui unghi foarte frumos 
ce ar trebui să ne ajute pe toți. Conjuncția lui Venus cu Jupiter este semn de noroc, 
de progres sau de deschidere față de noi șanse. Această nevoie de afirmare se va 
activa astăzi în sufletul fiecăruia și ea se bazează foarte mult pe ceea ce aducem din 
trecut, pe achizițiile pe care le-am comportat prin efort și muncă. Pentru că Venus 
în Fecioară nu se simte chiar atât de bine, conjuncția sa cu Jupiter se limitează în 
momentul de față mai mult la un avantaj obținut prin muncă proprie, prin 
dreptate, echitate sau prin simplitate, nu prin schimb de experiență sau cunoaștere. 
Este însă puțin probabil ca acest lucru să se producă în masă pentru că Luna trece 
prin zodia Berbec și tensiunile vor fi destul de mari. Deocamdată, Luna nu 
tranzitează un sector de zodie Berbec atât de mare încât să se consume și 
conjuncția cu Uranus, adică să-și încheie calitatea de distribuitor de lumină între 
cei doi malefici. De aici înțelegem că mulți oameni, atunci când vor face trimitere la 
trecut, se vor apropia mai mult de suferință decât de victorie. Totuși, este mai puțin 
important acest lucru, cât de valoroase sunt concluziile care fac trimitere la 
necesitatea muncii. Omul care își prezintă astăzi rezultatele efortului său, dar nu 
pentru a-i convinge pe ceilalți să-l recompenseze și să trăiască mai bine de acum 
încolo fără muncă, este cel mai avantajat. Pe el norocul îl va urmări ca o umbră, iar 
pe ceilalți, dacă vor reuși să păcălească, norocul li se va lipi de gât și, în timp, li se 
va transforma într-o mare greutate. Dacă au mințit acum, va trebui să meargă mai 
departe cu această minciună și vor vedea că nu se vor simți bine cu această etichetă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu simplifica lucrurile 
pentru a obține avantaje, ci pentru a ne înțelege mai bine. Atunci când simplificarea 
nu ne ajută să înțelegem, să ne oprim fluctuațiile minții, să facem liniște în suflet și 
vom vedea cât de simplu este apoi și cu norocul. 
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26 octombrie - 1 noiembrie 2015 este săptămâna salutului venit dintr-o lume 
misterioasă și a lucrurilor simple pe care le vedem sau le înțelegem foarte greu. 
Pentru că nu este o săptămână grea, nici în evenimente astrale și nici în mesaje 
primite din partea conjuncturilor patronate cu precădere de Lună, acest interval de 
7 zile ne atrage atenția asupra rezonanțelor pe care vrem să le menținem. S-ar 
putea ca acum să descoperim lucruri care ne displac total, spre exemplu că nu 
suntem înconjurați de oameni sinceri, că răul domină această lume și că adâncimea 
în percepție, atracția către bine și cultivarea acestuia cer efort suplimentar sau 
chiar sacrificiu. Cine se sperie din primele secunde și fuge înseamnă că nu este 
demn să ducă mai departe un mesaj bun sau să devină exponentul unor demersuri 
sociale dominate de bine. 

Prima zi a săptămânii este dominată de contactul cu informații neclare sau 
formulate în mod intenționat răuvoitor pentru a răstălmăci sensuri profunde și a le 
diminua acestora importanța. Apoi, ceea ce va veni în 27 octombrie ne atrage 
atenția asupra valorilor esențiale. Avem ocazia să vedem pe Luna plină de acum 
dacă hrănim boala sau vindecarea, dacă ne temem de răul celorlalți sau avem 
suficient de multe rezerve încât să nu fim niciodată modelați de intențiile acestora. 
Apoi, într-un calm aparent, se vor desfășura și zilele de 28 și respectiv 29 
octombrie, când Luna își va încheia tranzitul prin zodia Taur și va intra în Gemeni. 

Cea mai importante zi a acestei săptămâni, care se va situa într-o rezonanță 
perfectă cu directiva generală, este ziua de vineri, 30 octombrie. În 30 octombrie se 
va împlini trigonul dintre Soare și Neptun și este posibil ca acest moment să nu fie 
dominat de întâmplări, de evenimente, de contacte sau de decizii, ci de 
conștientizare. 30 octombrie, în contextul acestei săptămâni încărcate, poate 
deveni o zi a conștientizării și, apoi, să ne menținem în aceste ape frumoase, 
limpezi până la finalul săptămânii. Este adevărat, această formă de conștientizare 
nu trebuie să fie neapărat bună. O persoană care a susținut un mesaj negativ, care 
s-a ascuns sau care a participat la demersuri negative, care le-a inspirat celorlalți 
teamă și, prin această teamă a lor, s-a crezut puternică, nu va avea conștientizări 
pozitive în 30 octombrie, ci va fi cuprinsă de mustrări de conștiință transmise de 
acest context astral cu speranța că acestea le vor trezi la realitate. 

Așa după cum se poate constata, în cea mai mare parte, această săptămână 
este foarte bună. Nu lipsesc însă încercările, nu lipsesc atracțiile către valorile clare 
și nici invitațiile puternice în a ne hotărî pe ce traseu să mergem. Cei care au mai 
lucrat cu elemente de genul acesta, care sunt de regulă atenți la mesajul pe care-l 
transmit și nu se lasă zăpăciți de câteva încurcături care s-au întâmplat în ultimele 
săptămâni, vor resimți acest interval ca pe unul care îi ridică spre o lume 
misterioasă acolo unde ar putea să găsească ceea ce caută de mult timp, un 
sentiment, o prezență, o speranță. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne gândi că toate 
fac parte dintr-un plan subiectiv, cel care poate lega într-un chip miraculos această 
lume cu una subtilă, chiar dacă nu avem deocamdată puterea decât să vedem o 
parte din această construcție. A crede în ea înseamnă a ne permite să facem parte 
atât din structura sa activă, cea care lucrează în acest moment, cât și din rezultate, 
cele cu care vom intra în contact mai târziu, spre finalul acestui an. 
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Luni, 26 octombrie 
Luni 26-10-2015  0:59 Mercury (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Luni 26-10-2015  5:27    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 

Luni 26-10-2015  7:41    Luna(Ari) Opp (Lib) Juno 

Luni 26-10-2015 12:56    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 

Luni 26-10-2015 14:24    Luna(Ari) Opp (Lib) Mercury 
 

Refuzul unei educații. Se pierd acte. Dreptul este limitat. Adâncire într-o 
confuzie. Se face apel la prea multe nereguli. Viața nu este trăită așa cum se cere. 
Cuvântul rănește prea mult. Resursele sunt administrate greșit. Sacrificiul este 
folosit pentru a da viață unui titlu. Artificialul își face loc prea mult. Judecăți 
eronate. 

 
În noaptea de duminică spre luni se va împlini opoziția lui Mercur cu 

Uranus, aspect destul de delicat pentru persoanele care gândesc în perspectivă, 
pentru oamenii care se implică în evenimente de amploare ori pentru cei care 
lucrează cu publicul, cu transferul valorilor sau în mediere. Acest unghi va trece 
cumva în umbră doar pentru începutul acestei săptămâni pentru că încă din 
dimineața acestei zile ne vom afla în fereastra Lunii pline, cea care se va împlini în 
mijlocul zilei următoare. Asta înseamnă că pentru orice element personal, pentru 
orice idee care nu s-a finalizat până acum, pentru orice schemă practică vom da 
vina pe ceilalți, vom crede că se luptă împotriva noastră dintr-o zonă misterioasă, 
dintr-o lume nevăzută ori că există un plan secret pus în aplicare de persoane care 
se ascund. La polul celălalt, oamenii care reușesc foarte ușor, în ciuda opoziției de 
grup, vor vedea că pot să folosească foarte eficient cuvântul, că dorința lor de 
independență nu contravine intereselor de grup și rezultatele pe care le obțin vor fi 
folosite pentru binele tuturor.  

Din schema acestei zile, din relația aceasta agresivă pe care Mercur și Uranus 
o împlinesc, apare o formă de uitare pe care fiecare individ o va folosi în funcție de 
nivelul și de cunoștințele sale, în funcție de calitatea preocupărilor sau în funcție de 
nivelul pe care-l are. Dacă sunt oameni răi, vor uita lucrurile bune și se vor 
preocupa de sacrificiu doar dacă acesta este abordat de ceilalți. Dacă sunt oameni 
buni, vor uita de ceea ce este rău, de drepturile limitate sau de faptele care creează 
celorlalți un ușor disconfort.  

Relația aceasta negativă care se construiește între Mercur și Uranus este 
semnul că ne aflăm în fața unei decizii importante și că nu avem instrumentele 
necesare pentru ca lucrurile acestea să fie rezolvate cu aportul celorlalți ori printr-o 
decizie înțeleaptă. S-ar putea ca schemele active în această zi, impulsurile pe care le 
vom simți în momentul acesta, să ne ducă într-o criză a relațiilor ori să fie 
argumentate doar din această zonă. Schema momentului face trimitere însă la mai 
mult de atât, la o cunoaștere personală, la motivele pe care le avem să ne iubim 
între noi, să tolerăm limitele celorlalți sau chiar să iertăm. Luna neagră ce trece 
acum prin zodia Balanță arată că întotdeauna există un mare pericol pe care trebuie 
să-l înfruntăm atunci când ne declarăm singuri împotriva tuturor, atunci când 
alegem cu bună știință să facem totul de unii singuri. Momentul acesta ne arată, 
deocamdată, care sunt pierderile pe care le vom comporta dacă vom considera că 
putem să facem totul de unii singuri. Vom vedea de-a lungul acestei săptămâni, de 
altfel, una destul de liniștită, că există și beneficii pentru care anumite acțiuni 
trebuie făcute fără aportul celorlalți. 
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Prin urmare, prima zi a săptămânii ne arată care sunt limitele personale și 
în ce direcție se orientează pasiunile pe care le avem. Mulți vor avea impresia că 26 
octombrie este o zi dominată de impulsuri artificiale, că faptele pe care le facem 
acum au un singur scop, acela de a răni sentimentele fragile, de a cere celorlalți 
sacrificii sau de a le solicita să se achite de o datorie într-un mod în care nu pot, nu 
au fost niciodată în stare și poate nici nu vor. Relația proastă ce se va împlini acum 
între Mercur și Uranus arată că suntem într-o perioadă în care devin foarte vizibile 
problemele de conștiință. Poate, unii dintre cei care s-au văzut dintr-o dată pe 
scena vieții sociale, în văzul tuturor sau expuși față de comunitate, nu au știut 
niciodată de problemele acestea. Informațiile pe care le descoperă acum nu fac 
trimitere doar la evenimente consumate în ultima perioadă, ci țin de domeniul lui 
Uranus, cel puțin din 2011 încoace, de când această planetă tot tranzitează zodia 
Berbec. Prin retrogradare, face acum trimitere la episoade pe care nu le cunoaștem 
precis, pe care le-am trecut cu vederea sau care, pentru îndeplinirea corectă a ceea 
ce vizează, cer un sacrificiu. Foarte ușor ajungem la judecăți eronate dacă pierdem 
din vedere că, în momente de genul acesta, în greutăți, precum sunt cele pe care le 
parcurgem astăzi, trebuie să avem recunoștință. Recunoștință nu simte doar omul 
care primește ceea ce cere, ci și cel care conștientizează că a primit mai demult ceea 
ce observă că are în momentul acesta cel mai mare nevoie. Bogăția pe care o avem 
acum ne îndeamnă să fim recunoscători, să fim buni și puternici. Cel care nu simte 
că are pentru ce să fie recunoscător, explorează partea negativă a acestor unghiuri 
și nu-ți trăiește viața, ci și-o consumă, și-o devorează, își folosește resursele doar 
pentru a le epuiza, deci se implică în acțiuni eronate despre care, până la finalul 
acestui an, vor da socoteală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi gândul acestei zile 
pentru a mângâia. Cine folosește gândul și, desigur, vorba, ca o consecință a 
gândului, pentru a lovi, cere să fie judecat aspru, arată că iubește suferința, că îi 
face plăcere să trăiască în inferioritate și că preocuparea sa cea mai importantă de 
acum este consumul. În cazul în care acestor oameni nu le-a spus nimeni până a 
cum, a sosit momentul să afle că niciodată consumul nu a fost creator de valori. 

 
Marți, 27 octombrie 

Marti 27-10-2015  8:08    Luna(Ari) --> Taurus 

Marti 27-10-2015 14:06     Sun (Sco) Opp (Tau) Luna(Full Moon) 

Marti 27-10-2015 16:05   Venus (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Marti 27-10-2015 19:31    Luna(Tau) Sex [Pis] Neptune 
 

Seducție. Senzualitatea este confundată cu căldura contactului. Interes 
pentru valori materiale. Obiectul frumos este iubit. Valorificare. Refuzul unei 
reguli morale doar pentru că aceasta schimbă. Tentația de a face schimbări 
radicale. Asuprirea omului de către om. Dificultate în a fi găsită calea. Ridicarea 
unei interdicții îi lasă pe unii fără apărare. 

 
Luna plina nu este singurul element astral care se împlinește astăzi. Venus și 

Chiron, de asemenea, împlinesc o opoziție, de această dată, pe axa Fecioară-Pești, 
cea care a fost încercată în ultima vreme suficient de mult încât să le zdruncine 
oamenilor încrederea în puritate, în prietenie, în sentimentele curate sau în 
stabilitate. Există o forță teribilă care planează asupra noastră în 27 octombrie și 
care trebuie să devină un element prioritar, pentru a duce la bun sfârșit deviza 
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acestei săptămâni. Prin Luna plină care se împlinește cu Soarele pe zodia Scorpion, 
lucruri misterioase ies la suprafață. Nu se știe dacă în momentul acesta există toate 
premisele necesare pentru ca idealurile explorate să găsească un teren fertil. Luna 
din zodia Taur trimite un unghi foarte frumos către Neptun și, pentru că relația 
bună dintre Neptun și Soare se va împlini tot în această săptămână, vineri, 30 
octombrie, puterea de mediere pe care Neptun o aplică fazei de Lună plină se 
încadrează perfect în schema pe care o analizăm în aceste șapte zile, dar și în cea la 
care ne referim în această zi. Dificultățile cu care am luat contact în ziua anterioară 
s-ar putea să găsească acum calea, adică răsturnări de situație, cele care încearcă să 
valorifice un bun, fac lucrul acesta fără a se interesa dacă suntem pregătiți, dacă 
avem puterea necesară ori dacă ne-am dorit așa ceva.  

Relația proastă dintre Venus și Chiron arată că se va evidenția un semn de 
boală, de neacceptare, o disfuncție care poate accentua anumite dificultăți de 
comunicare ori care îl va pune într-o situație delicată pe omul care vrea să ajute. 
Luna plină din Scorpion, împlinită în mijlocul zilei de 27 octombrie, poate aduce 
schimbări radicale de poziție, de atitudine ca și cum se urmărește subminarea 
autorității cuiva și asta cu scopul de a proteja un element inferior. Cei care lucrează 
cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor privi 
schema aceasta ca pe o atracție către lucrurile nefirești.  

Pentru că această Lună plină se împlinește în separația opoziției dintre 
Mercur și Uranus, au ocazia să vadă acum care sunt aceste elemente nefirești, pe 
care le-au explorat și altădată, cele care îi pot aduce atât de ușor la boală. Este 
posibil ca intensitatea Lunii pline să fie cea care, de fapt, scoate la lumină schema 
aceasta negativă, cea care îi pune pe oameni în postura în care să-și spună lucruri 
pe care, apoi, să le regrete, cea care oprește impulsul unui individ de a-și apăra 
semenul, de-a face o faptă bună la adresa cuiva și îi convinge pe cei cu factor de 
decizie să hotărască împotriva tuturor. Schema aceasta arată că lucrurile sunt 
foarte simple dacă ne preocupăm de înțelegerea lor, dacă nu le folosim doar pentru 
a-i pune în dificultate pe ceilalți sau a-i compromite. Înțelegem de aici că 27 
octombrie este, de fapt, o zi de refuz ce se poate transpune la nivelul organic printr-
o intoleranță, poate chiar la anumite substanțe sau poate face un tratament să nu 
mai fie eficient. La nivel social, schemele acestea explorează limite periculoase și 
inspiră teamă. Există posibilitatea ca nimic din ceea ce se trăiește sau se simte în 
momentul acesta să nu atingă finalitate. Asta nu înseamnă că ceea ce conștientizăm 
acum este simplu. Cine se va implica în prea multe, cu prea multă încăpățânare, va 
vedea că traseul pe care pornește este greșit. 

Prin urmare, 27 octombrie arată interesul ascuns pe care individul l-a avut 
față de lucrurile indecente. S-ar putea ca viața privată să fie puternic zdruncinată 
de convingeri care vin de pe zona publică și care sunt construite cu scopul de a 
valorifica un bun însă nu pentru grupul de apartenență, ci tot pentru individ. 
Situațiile par atât de încurcate, de neobișnuite sau de compromise încât orice 
hotărâre drastică adoptată în momentul acesta pare să fie complet greșită. Scopul 
pentru care oamenii se implică cu hotărâre în evenimente de această factură este 
unul nobil, fiecare dorește să ridice o interdicție, să fie apărat de ceilalți, să facă 
fapte bune ca o garanție că, pe viitor, acestea vor fi întoarse. Cine reușește să 
descopere frumosul pe Luna plină din Scorpion, va reuși să pună în adâncul 
sufletului, în ceea ce până acum ar fi prins viață doar prin senzualitate sau prin 
seducție, un sentiment frumos și nu numai că el însuși îl va iubi, dar toate acțiunile 
care vin de-acolo vor fi îndrăgite de cei cu care colaborează.  
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Prin binele de acum se poate progresa, se poate trece pe nivelul următor sau 
se poate obține un avantaj care să nu fie dictat de individ, să fie oferit de 
comunitate în virtutea unor acțiuni săvârșite în săptămânile anterioare. Pe baza 
acestor rezultate pe care individul nu le-a cerut și pe care nici măcar nu le poate 
controla, poate nici măcar nu le înțelege, reușita devine foarte stabilă. Atât binele 
cât și răul care se vor consuma în această zi sunt semne că s-a lucrat în direcția 
aceasta până acum, că există ajutoare din subtil, dintr-o zonă nevăzută, din alt 
departament sau poate dintr-o altă familie, din partea unei persoane care are cele 
mai bune intenții să participe la un eveniment frumos. Semnele de boală, de tristețe 
sau de despărțire sunt însă destul de puternice în ziua de 27 octombrie și din 
această cauză fiecare individ ar trebui să facă în așa fel încât să nu le povestească 
celorlalți de frici, de griji sau de pierderile pe care le-au avut pentru că vor întreține 
o energie negativă, vor transfera celorlalți din tensiunile lor și niciun rezultat bun 
nu poate ieși de aici. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a visa la lucruri bune, de a 
construi mental universul în care dorim să trăim, dar de a ține secret. Astăzi 
imaginația este un instrument de lucru și pare să fie, în aspectele sale pozitive, 
singurul lucru care ne poate tempera pornirile negative, singurul element tonic. 

 
Miercuri, 28 octombrie 

Miercuri 28-10-2015  5:17    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 

Miercuri 28-10-2015  9:52    Luna(Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Miercuri 28-10-2015 11:56   Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 

Miercuri 28-10-2015 13:25    Luna(Tau) Tri (Vir) Venus 

Miercuri 28-10-2015 17:22    Luna(Tau) Tri (Vir) Mars 
 

Surpriză neplăcută. Tentații incendiare. Există percepția că totul este bine. 
Se face apel la o experiență anterioară. Începe colectarea birului din imperiu. 
Sentimentul de apartenență duce la construirea unei noi secte. Atenție pe detalii 
neimportante. Senzualitate reprimată. Atracție față de nefiresc. 

 
Faptul că Luna trece acum pe ultimul segment al zodiei Taur arată că 

aspirațiile pe care le-am avut în ultima perioadă, poate chiar și cele care au venit 
din faza de Lună plină, trebuie să se stabilizeze pe un traseu. Ieri nu am putut să ne 
hotărâm pe ce cale vom porni sau, dacă am luat această hotărâre, dacă a fost corect 
sau nu. Acum suntem presați de o necesitate exterioară să ne declarăm adepții unei 
căi, simpatizanți ai unui curent sau interesați de un domeniu. Este posibil ca 
hotărârile acestea să fie încărcate de un puternic disconfort, să nu avem intuiția 
necesară să facem cea mai bună alegere și, în egală măsură, să nu ne convină 
decizia altuia, să nu fim întru totul de acord cu cei pe care îi vom avea alături pe 
această cale. Din această cauză, relațiile pozitive care se vor împlini în această zi vor 
fi folosite pentru a ne proteja de pericole ce ar putea să vină din partea lor. Folosind 
energia pozitivă pentru a se proteja împotriva unor pericole, oamenii nu mai 
dispun nici de timpul și nici de motivațiile necesare pentru a vedea și înțelege ceea 
ce este important pentru ei. Astăzi binele trece pe lângă noi, avem sentimentul că 
ne aflăm pe o cale foarte frumoasă, alături de oameni interesanți sau puternici însă 
nu știm dacă am ajuns acolo întâmplători sau am fost cu adevărat doriți. 
Dispunerile astrale ale zilei de 28 octombrie sunt în cea mai mare parte pozitive și 
au puterea de a transforma un motiv negativ într-un prilej de prietenie sau de 
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dragoste. Există astăzi percepția că tot ceea ce facem este bun pentru că fiecare se 
preocupă de binele personal fără a dori să stânjenească, să afecteze sau să rănească 
interesul cuiva. 

Binele acesta care plutește peste tot poate fi de-a dreptul enervant pentru 
oamenii dinamici, practici, pentru cei care doresc să destructureze schemele 
tradiționale false, prea închistate sau bolnăvicioase ce vin de pe axa Fecioară-Pești. 
Reformatorii, persoanele care se ocupă de evoluția gândirii, cei care prin relații 
serioase înțeleg tulburări puse pe picior de egalitate cu declarații patetice, vor avea 
în 28 octombrie încărcat de neliniște sau de plictiseală. Nu le va face plăcere să 
treacă prin acest bine pentru că acesta nu este constructiv și nici nu le este pe plac. 

Prin urmare, 28 octombrie este ziua unor surprize neplăcute. Există multe 
tentații care ne invadează în această zi și o mare parte din ele ar trebui să ne 
motiveze să vedem, să conștientizăm și să și spunem că ne-am ales calea, ne-am 
ales traseul, ne-am ales domeniul în care să lucrăm. Alegerile zilei de 28 octombrie 
sunt, în cele mai multe din cazuri, în contradicție cu ceea ce n-am putut hotărî în 
ziua anterioară. Cu toate că acum se împlinesc doar unghiuri pozitive, o parte a 
fazei de Lună plină se mai simte și în dimineața acestei zile, iar opoziția lui Venus 
cu Chiron va fi activă încă vreo câteva zile de acum încolo. Binele de acum este 
construit pentru a acoperi o problema pe care nu o putem rezolva pe moment prin 
curaj, prin atitudine reformatoare sau prin îndrăzneală. Oamenii care până acum 
au acționat în sensul acesta, care sunt de felul lor dinamici, puternici sau creatori 
de valori se vor plictisi teribil de mult în 28 octombrie pentru că binele care se 
consumă acum nu le ajunge, iar dincolo de acesta trec foarte greu, ceea ce le lasă 
impresia că sunt constrânși să se ocupe de lucruri lipsite de importanță ori sunt 
antrenați în evenimente superficiale care pot fi și plăcute. Este de la sine înțeles că 
momentul zilei de 28 octombrie reprezintă un element bun așezat în calea unui 
destin ambițios. Poate este nevoie și de situații de genul acesta, poate chiar avem 
nevoie acum și de momente de relaxare, de deconectare, de desprindere de o 
responsabilitate. Binele acesta poate însemna și momentul de relaxare, de somn 
prelungit pe care-l considerăm nepotrivit deoarece ne-am obișnuit cu ritmul alert al 
vieții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la ce vorbesc 
oamenii. Atunci când sunt fericiți, când nu mai simt pericolul, oamenii spun lucruri 
grave într-un mod mult mai ușor decât ar spune dacă sunt în pericol sau 
constrânși. 
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Joi, 29 octombrie 
Joi 29-10-2015  6:48    Luna(Tau) Tri [Vir] North Node 

Joi 29-10-2015  8:28    Luna(Tau) --> Gemini 

Joi 29-10-2015 14:45    Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 

Joi 29-10-2015 20:12    Luna(Gem) Squ [Pis] Neptune 

Joi 29-10-2015 20:25    Luna(Gem) Tri (Lib) Lilith 
 

Lipsesc informații utile pentru a duce mai departe un demers. Încurcături 
administrative. Se alege cea mai proastă soluție. Calculele de acasă nu se 
potrivesc cu cele de la magazin. Nu este respectată părerea celui mic. Se strigă 
prea tare. Interese stranii. Doar repararea trecutului duce spre evenimente 
durabile. 

 
Mirajul binelui care, în ziua anterioară, a încercat să ne distragă atenția de pe 

lucruri esențiale se risipește imediat ce Luna va intra pe zodia Gemeni. Aflată în 
această nouă poziție, Luna va trebui să treacă prin opoziția cu Saturn, prin careul 
cu Neptun și prin trigonul cu Luna neagră. Acesta pare să fie momentul în care 
plătim un tribut, facem calcule și acestea se pot dovedi diferite față de ceea ce vom 
găsi în teren, socoteala de-acasă s-ar putea să fie diferită față de cea pe care o găsim 
în piață. Știm că zodia Gemeni nu impune o atracție față de trecut, ci, poate, cel 
mult, încadrează totul în termenul generic de “informație”. Preocuparea față de 
trecut, prin impactul planetei Saturn asupra a ceea ce se consuma pe zodia Gemeni 
acum, nu este deloc de neglijat tocmai pentru că ne ajută să privim cu detașare, 
adică să nu retrăim patimi mai vechi, ci să înțelegem mai clar ce s-a întâmplat.  

Astăzi vom avea impresia că numai prin repararea unor greșeli mai vechi 
putem da evenimentelor o notă pozitivă. Unii s-ar putea să găsească în trecut mai 
multe lucruri rele, mai multă nedreptate decât se așteaptă și atunci se vor simți 
motivați de ceea ce observă, constată și înțeleg să strige foarte tare și să-și ceară 
dreptatea. Pentru că în dimineața acestei zile, înainte ca Luna să treacă pe zodia 
Gemeni, s-a împlinit relația bună cu Axa Dragonului, forma aceasta de revoltă nu 
poate duce la un rezultat bun, ea nu arată decât că suntem în continuare într-un 
interval în care nu vedem ceea ce este bun, esențial sau frumos ori le vedem pe 
acestea, dar nu le înțelegem. Trecerea Lunii în zodia Gemeni ar trebui să ne învețe 
că lucrurile simple care vin acum dintr-un trecut tumultos sunt mult prea slăbite de 
trecerea vremii pentru a mai activa cu aceeași putere ca anterior. De aici înțelegem 
că evenimentele neplăcute ale zilei de 29 octombrie se consum așa pentru că o 
sămânță a discordiei primește prea multă putere din partea individului, este 
dezgropată securea războiului și oamenii vor în mod intenționat să-și facă 
probleme. 

Asta se întâmplă pentru că, pe de o parte, sunt active toată ziua unghiurile 
negative pe care Luna le realizează cu Saturn și Neptun apoi, de partea cealaltă, 
apare și tentația că numai prin revoltă, duritate sau ton ridicat se poate rezolva o 
problemă mai veche, adică relația bună dintre Lună și Luna neagră. Nu există însă 
o predestinare clară în sensul acesta negativ și, din această cauză, încurcăturile 
administrative, sociale, relaționale, soluția proastă pe care o vom prefera acum 
cheamă din forul interior atât de multă energie cât este necesar pentru a se împlini. 
Cine va refuza să participe la lucrurile acestea revendicative, rele sau care provoacă 
în mod vizibil suferință celorlalți, va reuși să facă un lucru care nu este predispus de 
la sine de această săptămână, adică va vedea și înțelege corect tot ceea ce trăiește. 
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Forma aceasta de conștientizare se află pe frecvența trigonului dintre Soare și 
Neptun care se va împlini în ziua următoare și despre care vom vedea că susține 
intuiția, aspirațiile înalte, adevărul de dincolo de iluzie sau puterea cea bună. 

Prin urmare, 29 octombrie ar trebui să fie una dintre cele mai importante 
zile ale acestei săptămâni pentru că ne întoarce spre trecut și ne ajută să ne 
completăm structura cu acele informații care ne lipsesc. S-ar putea însă să facem 
lucrul acesta cu o agresivitate neobișnuită, pe un ton ridicat, cu o judecată 
incompletă sau cu prea multă nervozitate. Se întâmplă acestea pentru că opoziția 
pe care Luna o împlinește cu Saturn arată că lucrurile bune sunt trecute în planul 
secund, sunt trecute la revizuire, sunt întârziate. Celelalte, care până acum nu erau 
chiar atât de bune, se implică în repararea trecutului, dar nu au puterea necesară 
pentru a se argumenta pe sine. Își pot procura puterea necesară din energia 
individului care iubește prea mult conflictul, cere prea ușor să se împlinească 
demersuri conflictuale sau vrea să facă o revoluție cu orice preț. Totuși, nu este 
momentul potrivit acum să răsturnăm schema valorilor, dar pentru că lucrurile 
bune nu merg de la sine atunci aportul personal va reproduce o schemă a 
trecutului, va coborî din pod securea războiului, va acuza gratuit și tot ceea ce până 
mai ieri era bine întârzie, dacă trebuia să se finalizeze, ori se oprește. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne opri brusc orice demers 
negativ în care suntem atrași. Dacă, nefăcând nimic, dacă negăsind puterea 
necesară pentru a merge mai departe printr-o faptă bună considerăm că este un 
semn și respectăm această stagnare, atunci să o canalizăm spre odihnă, spre 
relaxare, spre meditație ori spre a ne recupera energia din trecut, nu spre acțiuni 
rele. 

 
Vineri, 30 octombrie 

Vineri 30-10-2015 11:22    Luna(Gem) Tri (Lib) Juno 

Vineri 30-10-2015 11:54    Luna(Gem) Squ (Vir) Jupiter 

Vineri 30-10-2015 13:22    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 

Vineri 30-10-2015 14:09    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

Vineri 30-10-2015 18:53    Luna(Gem) Squ (Vir) Venus 

Vineri 30-10-2015 21:26    Luna(Gem) Squ (Vir) Mars 

Vineri 30-10-2015 23:05  Sun (Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Se repară o nedreptate. Sentință bună. Cultivarea interesului pentru 
comunicare, schimb de experiență, rememorare, susținere. Noile asocieri ascund 
devierea de la cale. Sentimentele personale sunt consecințe ale unor evenimente 
sociale. Durabilitatea prezentului este pusă la îndoială. Prea mult interes pentru 
lucruri mici. Vorba strică. 

 
Astăzi avem de trecut un test foarte important aferent acestei săptămâni, cel 

care ne spune cât de corect este traseul pe care l-am ales, cât de utile ne sunt 
instrumentele pe care le folosim ori cât de multă încredere să avem în oamenii cu 
care ne-am asociat. Avem ocazia să vedem dacă repararea unei nedreptăți este ceea 
ce are nevoie sufletul cel mai mult sau ceea ce reprezintă o dorință a trupului, un 
îndemn venit dintr-o lume materială, cea care ne ascunde sensurile și ne spune că 
poate schemele acestea îndrăznețe la care lucrăm nu sunt dintre cele mai fericite. 
Este posibil ca momentul acesta să însemne accesul la o formă de cunoaștere pe 
care nu am mai întâlnit-o până acum. Relația aceasta bună dintre Soare și Neptun, 
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cea care se împlinește la grad perfect în seara zilei de 30 octombrie, face parte 
dintr-o schemă mult mai mare ce ne-a lansat invitații și în trecut către această 
zonă.  

Știm că acest unghi nu se împlinește dintr-odată, ci cele două planete au fost 
încă din săptămâna anterioară în fereastra sa și o parte din elementele pe care le 
predispun se răspândesc și asupra săptămânii următoare. Apare, astfel, o greutate 
teribilă asupra sentimentului, ca și cum ne întoarcem către trecut, visăm la o viață 
mai bună doar pentru că suntem ființe sensibile, primim un feedback pozitiv din 
jur și toate aceste lucruri frumoase ne îndeamnă să ne comportăm ca atare. Unii nu 
vor dori să se comporte în felul acesta sau se vor comporta doar în această zi pentru 
că nu le este specific. Vor avea acum clar sentimentul că noile asocieri îi deviază de 
la cale, noile asociații îi murdăresc, le compromit aspirațiile și le pun în dificultate 
discursul. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Gemeni este de 
așteptat ca îndemnul acesta pozitiv care atinge în 30 octombrie faza maximă să 
însemne o vorbă care strică, un impuls care ne îndeamnă să ne punem de-a 
curmezișul, să fim împotriva curentului chiar dacă nu obținem nimic procedând 
așa. Este posibil ca momentul acesta care ne îndreaptă către fapte bune să ne 
sărăcească de puteri și să ne arate că dacă suntem orientați pe o cale a binelui va 
trebui să venim cu bani de acasă, să investim din ceea ce avem pentru că nu ne 
ajută nimeni. Asta înseamnă că duritatea prezentului este pusă la îndoială și de aici 
se poate înțelege că momentul zilei de 30 octombrie va fi explorată prin frustrarea 
că nu vom găsi niciodată dreptatea chiar dacă binele există, deși nu îl vom atinge 
prea curând. 

Cu toate acestea, relația aceasta dintre Soare și Neptun este un semn de 
maturitate și pentru cei care sunt orientați pozitiv, pentru persoanele care lucrează 
cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală poate părea 
acum ca o depășire a unei încercări, ca ruperea legăturilor cu trecutul bolnăvicios, 
cel care argumentează doar durerea, indiferența sau promiscuitatea. Cel care alege 
binele din 30 octombrie este puternic prin ceea ce alege să cultive. Procedând în 
felul acesta va vedea că mesajele acestei zile sunt false adică binele cultivat acum 
este autocreativ, se poate susține pe sine, deci dăruiește nu consumă. 

Prin urmare, 30 octombrie este o zi în care ni se trezește interesul pentru 
lucruri bune. Unii vor resimți o atracție către cultură, către rafinament, către 
frumusețea exprimată prin sentimente, prin gesturi sau, poate, mai profund, prin 
construcții mentale puternice, prin forme-gând sau sentimente profunde. Totul va 
veni spre noi azi cu o mare greutate și va trebui să fim foarte atenți cum anume 
folosim termenul, noțiunea sau cuvântul deoarece acesta este vehiculul prin 
intermediul căruia punem în aplicare un plan îndrăzneț. 

În egală măsură, 30 octombrie este și o zi care trebuie să ne convingă că 
suntem neputincioși, că aceste valori negative reprezintă rezultatul unei puternice 
intuiții pe care o avem în momentul acesta și care ar fi trebuit să ne vorbească 
despre realitate. Dacă percepem răul acum nu înseamnă că aceasta este realitatea, 
ci înseamnă că deja ne-am hotărât pe ce cale să mergem. Realitatea poate fi 
percepută acum doar prin obiectivitate, dar și cei care sunt subiectivi au 
convingerea că văd și înțeleg corect ceea ce parcurg. 

În momentul acesta cei care sunt foarte sensibili, care lucrează cu energia sau 
care obișnuiesc în mod frecvent să se deschidă sufletește către izvoarele nesfârșite 
de energie și putere ale universului au ocazia să vadă că nu sunt singuri, că în ceea 
ce și-au propus să facă aici, în această lume, cu propria viață sau pentru a-i ajuta pe 
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alții, primesc acceptul celorlalți, fac parte dintr-un plan mult mai mare la care și 
prietenii din subtil au aderat deja. Faptul că observă lucrul acesta nu schimbă cu 
nimic ordinea lucrurilor și nici nu-l face pe individul cu pricina se trăiască mai 
bine. Este doar o conștientizare ce are rol doar de informare sau poate fi luată ca un 
salut pe care-l primim dintr-o lume misterioasă. În rest, evenimentele acestei zile 
sunt dominate de sentimentul că știm, că înțelegem profund realitatea 
înconjurătoare și că nimeni nu poate avea niciun secret față de noi. Această direcție 
se poate manifesta atât în bine, cât și în rău. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi că s-ar putea 
ca semnul de boală sau de oboseală să nu fie real. Dacă am ajuns în punctul în care 
să conștientizăm că o realitate înconjurătoare ne obosește să facem o pauză și să nu 
decidem împotriva traseului doar pentru că avem certitudinea că această oboseală 
reprezintă un fel de concluzie. Oboseala nu trebuie să ne îndemne să abandonăm 
traseul, calea, idealul. 

 
Sâmbătă, 31 octombrie 

Sambata 31-10-2015  4:56    Luna(Gem) Tri (Lib) Mercury 

Sambata 31-10-2015  9:17    Luna(Gem) Squ [Vir] North Node 

Sambata 31-10-2015 11:15    Luna(Gem) --> Cancer 

Sambata 31-10-2015 23:43    Luna(Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Separare. Ceea ce este incomod pentru individ devine prioritar pentru 
grup. Împotrivire. Apel la o negație. Surprizele nu mai sunt apreciate. Se caută un 
sentiment sigur. Romantism. Se fac planuri de revendicare. Răzgândire. 
Surprizele neplăcute sunt combătute prin refuz. Izolarea tentează pentru că este 
înțeleasă greșit. 

 
Luna se va afla astăzi într-o relație destul de proastă cu Axa Dragonului 

înainte de a-și încheia tranzitul său prin zodia Gemeni. Apoi, imediat ce a intrat în 
zodia Rac, va deveni prietenă cu Neptun și aspirațiile care au venit spre noi în ziua 
anterioară, ceea ce ar fi trebuit să însemne construirea unui nou ideal sau contactul 
cu adevărata dragoste de viață, se transformă în motiv pentru explorare, 
aprofundare, cunoaștere sau chiar izolare. Dar nu este chiar așa simplu. Când 
ajungem în punctul acesta trebuie să trecem printr-un conflict intern, printr-o 
problemă de conduită, una care ne vorbește de greutatea de a trăi alături de oameni 
pe care nu-i apreciem sau cu care nu putem comunica ușor și, în consecință, ne 
temem să nu ne expunem unor surprize neplăcute. Aceasta este doar o închipuire 
pentru că surprizele neplăcute sunt invocate doar de cei care caută prin orice mijloc 
să se împotrivească, să risipească o parte din puterile personale construind 
inegalității între oameni, alimentând această formă de disproporție și lucrând 
pentru nedreptate. Relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului le vorbește oamenilor 
despre această negociere a nedreptății de o manieră abuzivă care poate duce la o 
izolare negativă. 

Apoi, trecerea Lunii în zodia Rac, domiciliul său, arată că intrăm deja într-o 
zonă a energiilor cunoscute, a puterilor înțelepte sau a soluțiilor pe care le-am 
căutat de mult timp. S-ar putea ca aceste soluții să nu fie construite în timp așa cum 
sunt văzute acum. Entuziasmul cu care intrăm în contact în momentul acesta ne 
arată că orice așteptare negativă pe care am avut-o de la această zi se risipește și nu 
trebuie să ne izolăm, nu trebuie să ne separăm de ceilalți, ci trebuie doar să lăsăm 



Săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie 2015         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 22 octombrie 2015, ora 4:30 

în urmă anumite impurități care ne creează senzația că această izolare este foarte 
bună. Apoi, faptul că Luna se află acum în zodia Rac arată că nici romantismul nu 
ne este străin și, poate, animați de aceste sentimente am putea să deviem de la 
traseul pe care ni l-am construit de dimineață, adică să ieșim puțin din regulă, să ne 
permitem uimirea, bucuria sau expansiunea. 

Prin urmare, 31 octombrie este o zi în care conștientizăm cât de 
periculoasă poate fi negația dacă le lăsăm celorlalți dreptul de a ne invada 
structurile sensibile ale vieții. Gândul este o formă de putere sau expresia puterii 
personale prezentată în forma sa activă. Dacă în prima parte a zilei acesta ne duce 
alături de sentimente confuze, în care am putea să ne întristăm că viața este 
încărcată de restricții sau nu este așa cum o dorim, că pierdem timp și energie 
pentru lucruri banale, cu cât ne apropiem de împlinirea trigonului Lună-Neptun, cu 
atât renunțăm la aceste pretenții negative și conștientizăm că puterile sunt 
accesibile oricui, importantă este viziunea clară, alegerea categorică sau a trăi viața 
în cunoștință de cauză, nu după influențele celorlalți. 

Apoi, în 31 octombrie se poate întâmpla un fapt misterios. Prin victoria de 
acum, prin gândurile bune pe care nu le murdărim de aspirații impure avem 
posibilitatea să construim o identitate personală absolut magică, să dăm numelui 
personal o forță teribilă sau să impregnăm amintirea celorlalte persoane cu fapte 
bune, cu exemple corecte sau cu un model de putere ce poate fi reprodus. Este de la 
sine înțeles că forța aceasta nu se exprimă prin impulsuri egoiste, nu vine din 
această lume, ci reprezintă rezultatul unei prietenii frumoase care se construiește 
între oamenii de aici, cu idealurile lor, cu destinele ușoare sau cu greutățile pe care 
le au și susținerea primită dintr-o lume misterioasă, acolo unde sunt ființe care 
cunosc bine ceea ce se întâmplă aici și care vor să ne arate o prietenie stabilă și 
frumoasă prin simpla lor prezență. Desigur, prezența acestor ființe nu trebuie să fie 
remarcată după modelul pe care-l știm din această lume fizică, adică să vedem 
forme energetice, să auzim că ne strigă cineva pe nume, să avem semnale de altă 
natură, ci și prin neputința de a face rău, prin refuzul de a participa la demersuri 
vulgare, prin bucuria de a face o faptă bună fără a ne justifica și fără a aștepta nimic 
în schimb. A răspândi peste tot binele precum puful de păpădie reprezintă semnul 
că prieteniile frumoase se construiesc nu numai între oamenii din această lume, ci 
și între ființele de aici și cele din subtil, care nu se văd cu ochiul liber. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi la faptul că o stare 
de conștiință, o atitudine pozitivă se poate transforma în realitate dacă i se permite. 
Mulți oameni își trăiesc puterile în interior și nu le permit acestora să se manifeste 
în lumea fizică pentru că se tem. Dacă oprim astăzi această teamă și avem încredere 
că binele nu este o întâmplare a universului, ci o forță încărcată de lumină și 
libertate ne vom permite să devenim creatori de valori chiar și numai gândind. 
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Duminică, 1 noiembrie 
Duminica  1-11-2015  0:25    Luna(Can) Squ (Lib) Lilith 

Duminica  1-11-2015  1:44   Sun (Sco) Tri (Can) Moon 

Duminica  1-11-2015 10:59  Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 

Duminica  1-11-2015 17:22  Luna(Can) Sex (Vir) Jupiter 

Duminica  1-11-2015 17:35    Luna(Can) Squ (Lib) Juno 

Duminica  1-11-2015 18:09   Luna(Can) Tri [Pis] Chiron 

Duminica  1-11-2015 18:56 Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 
 

Siguranță de sine. Se face un inventar al calităților. Se raportează un 
defect. Visul devine interesat de ambiții. Patimile sunt pusă pe seama prieteniilor 
ratate. Se face apel la un centru informațional. Bucuriile cad pradă unor 
sentimente incomplete. Adevărul este perceput doar prin caracterul său dur. 
Libertățile acordate până acum devin profesori buni. Cunoaștere prin 
experimentare. 

 
Prima zi a lunii noiembrie ne introduce într-un sector diferit față de ceea ce 

am traversat în luna anterioară însă nu atât de diferite încât să aducă o schimbare 
substanțială chiar de acum, ci mai curând să ne construiască sentimentul că 
suntem acceptați, tolerați într-un mediu, că patimile trecutului sunt aruncate la 
gunoi și că avem ocazia acum să trăim bucurii intense, libertăți frumoase și să 
experimentăm și alte tipuri de relații. În realitate, multe din aspirațiile pe care le 
avem față de prima zi a lunii noiembrie se vor împlini parțial sau ne vor tulbura cu 
realizările pe care trebuie să le împlinim într-un timp foarte scurt. Avem ocazia în 
prima zi a lunii noiembrie să facem un inventar frumos al sentimentelor, să privim 
dincolo de aparența lucrurilor și să nu ne lăsăm influențați de sentimentul că 
trecutul este neapărat un element negativ pe care trebuie să-l lăsăm în urmă. Avem 
ocazia în această primă zi a lunii noiembrie să identificăm motivele pentru care 
suntem siguri pe noi înșine, interacționăm cu cei din jur sau trăim într-o anumită 
comunitate. Dacă am fi putut obține mai mult de la viață în mod sigur am fi primit, 
însă acest lucru nu s-a împlinit.  

Adevărul crud al primei zile de noiembrie lucrează cu instrumente de 
cunoaștere, cu acele valori personale pe care comunitatea le desconsideră ori le 
prezintă abuziv, haotic sau neglijent. Direcțiile principale se axează cu precădere în 
jurul câtorva unghiuri negative dintre care cel mai agresiv ar putea să fie opoziția 
Lunii cu Pluton. Cu toate că vrem să ne bucurăm de ceea ce este frumos, să 
cercetăm adevărul prin puterile sale cele mai frumoase, ajungem să pățim ca în 
celebra poveste: “Hainele cele noi ale împăratului”. Din prea multă duritate, din 
teamă de bătrânețe, de agresivitate sau lipsuri ajungem să vedem lucruri care nu 
este în realitate doar pentru că există un curent în sensul acesta. De aici înțelegem 
că persoana cea mai puternică reușește prin discursuri, prin motivații să impună 
celorlalți cum ar trebui să vadă realitatea și, mai ales, cum ar trebui valorificată. 
Dacă vrem să facem front comun cu ei atunci suntem avertizați că va trebui să 
dispunem de suficient de multă energie, de rezerve puternice pentru a face față 
adevăratelor probleme ce ar putea să vină din partea acestor persoane. Deocamdată 
intrăm în contact cu iluzia că viața pe care o avem este asemănătoare cu al lor. 
Când vom vedea că aceste gânduri să devină realitate va trebui să avem suficient de 
multă putere pentru a face față unei agresivități reale. 
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Apoi, prima zi a lunii noiembrie ne vorbește și despre vis într-un mod aparte. 
Nu trebuie să credem în tipul acesta de colaborare, nu trebuie să considerăm că 
binele de acum se poate reproduce pe mai târziu ori că înseamnă prea mult. Binele 
de acum înseamnă doar ceea ce se consumă în momentul acesta și nu va putea fi 
reprodus pe viitor decât dacă există rezerve în sensul acesta, dacă se face un calcul 
strict pe hârtie, dacă toți participanții la acest eveniment stabilesc de comun acord 
lucrul acesta. Dacă cel care face un astfel de calcul în prima parte a zilei, vom vedea 
că el ar putea să fie schimbat spre seară, când Luna se va afla într-o relație negativă 
cu Uranus. Mai avem puțin timp până când Uranus își va reveni la mersul direct, 
mai avem puțin timp până când să avem încredere că libertățile celorlalți nu ne pot 
afecta propriile libertăți. 

Prin urmare, prima zi a lunii noiembrie face o notă discordantă cu celelalte 
zile ale acestei săptămâni care sunt repartizate lunii octombrie. Nu este însă atât de 
puternică și de diferită față de celelalte încât să arate că am intrat întru totul într-
un sector nou. Există anumite direcții care trec din zilele anterioare în ultima zi a 
acestei săptămâni și care fac referire la raporturile cu cei dragi, la aspirațiile pe care 
le avem din relațiile pe care le cultivăm și, mai ales, ce vrem să obținem de la viață. 
Pentru că ziua este dominată de o atracție către un inventar straniu, de calități, de 
defecte, de oameni, de prieteni sau dușmani, de achiziții comportate în ultima 
perioadă, ceea ce ne vine acum în minte ne îndeamnă să facem o lista a rezultatelor 
pe care le-am obținut de-a lungul acestui an. Poate, pe alocuri, este chiar 
nepotrivită această sinteză sau analiză pentru că anul nu s-a încheiat încă. Atracția 
către a avea certitudinea tipului de colaborare, a calității oamenilor cu care lucrăm 
sau a bunurilor pe care le avem în preajmă este însă mult prea mare pentru a nu 
face lucrul acesta. În rest ziua pare să fie dominată de resentimente și în cazul în 
care balanța înclină mai mult către calități, către lucruri bune sau către achiziții, 
suntem avertizați de acest context astral că greutatea a ceea ce este bun sau 
mulțumitor nu anulează observația clară a defectelor, a durerilor sau nerealizările. 
Le vom vedea pe acestea și vom avea tendința de a le acorda mai multă atenție 
decât este cazul. Așadar, ceea ce nu ar trebui să facem în această zi este să nu 
acordăm importanță suplimentară eșecului, ghinionului sau insuccesului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de iubire. 
Înțelepții din vechime au susținut că iubirea este o ființă vie, cea care poate 
transforma orice element al creației într-o entitate care poate întruchipa adevărul, 
binele și frumusețea Creatorului. A alege iubirea înseamnă alege să ne întâlnim cu 
toate aceste lucruri frumoase care ar putea să vină din esență. 
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2 - 8 noiembrie 2015 este săptămâna bunăvoinței și a puterilor prea mari 
pentru ambițiile oamenilor. Avem parte în această săptămână de câteva 
evenimente astrale destul de importante pentru luna în curs, dar și pentru această 
etapă a finalului de an 2015. Pentru că știm, 2015 este anul secretelor dezvăluite, 
ceea ce ni se întâmplă acum ne îndeamnă, ne încurajează și ne facilitează accesul la 
informații care ne vorbesc despre cât de mari sunt puterile pe care le deținem și cât 
de nepregătiți suntem să le folosim. Desigur, asta nu înseamnă că suntem 
needucați, că nu avem priceperea necesară, ci că nu avem straiele necesare pentru a 
face o astfel de reprezentație, nu avem recuzita necesară pentru a intra perfect în 
rolul ce ne-a fost atribuit acum. 

Încă din prima zi, Mercur va intra în zodia Scorpion și va produce o 
modificare în gânduri, în atitudini sau în aspirații. Vom lăsa în urmă drama 
lucrurilor nerezolvate, abuzul de putere sau injustiția, pentru a ne ocupa de lucruri 
concrete. Contactul cu puterile prea mari se va realiza chiar din acest moment și 
etapa următoare, cea care se va consuma în ziua de marți, 3 noiembrie, va 
presupune inversarea valorilor, o răstălmăcire a sensurilor, o întoarcere la ceea ce 
era tensiunea sau angoasa care nu avea soluții. Mulți vor fi foarte contrariați de 
lucrurile ciudate care se vor consuma în preajma zilei de 3 noiembrie și vor avea 
impresia că, oricât de mare este efortul, nu pot afla răspunsuri corecte la ceea ce-i 
preocupă. Dacă se gândesc că nu doar valorile sunt inversate, ci și modalitățile de a 
afla răspunsul trebuie să fie inversate, atunci vor fi preocupați de cum ajung 
oamenii să se comporte așa, nu de motivul care-i determină să facă asta. 

Apoi, după ce Luna va ieși din zodia Leu și se va apropia de evenimentele 
zilei de 6 noiembrie, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton, iar 
Mercur într-o relație bună cu Neptun, vom vedea că vin spre noi primele soluții. Nu 
este cazul să ne așteptăm ca aceste soluții să vină sub formă de evenimente. Nimic 
din această săptămână nu pare să se consume sub forma unei întâmplări, ci doar 
arată că totul face parte dintr-un mecanism mai mare care se dezvăluie acum și se 
va împlini ca eveniment în săptămânile următoare. Spre finalul săptămânii, 
lucrurile acestea ne vor fi puțin mai clare, adică avem posibilitatea de a descoperi 
adevărul de dincolo de iluzie, de a face o discrepanță foarte clară între bine și rău 
între exponenții acestora încât să avem și curaj să ne spunem punctul de vedere 
fără a brusca pe nimeni. Apoi, în ultima zi a acestei săptămâni, când Venus va trece 
pe zodia Balanță, vom înțelege calitatea celor două tabere, vom fi și încurajați să 
lăsăm în urmă evenimentele acestei săptămâni, să treacă în amintire pentru că 
începând cu săptămâna următoare va trebui să ne ocupăm de alte lucruri mult mai 
importante și mai serioase. 

Întreaga săptămână va fi dominată de lupte sterile între cine are dreptate și 
cine trebuie să piardă, între vinovații reali și vinovați închipuiți, între cel ce are și 
cel ce nu are, între cel ce poate și cel ce a putut cândva. Vom fi tentați să aplicăm o 
judecată aspră celorlalți și vom insista pe ideea că avem dreptate, deși această 
dreptate nu ne va folosi la nimic. Dacă rezistăm acestei tentații în mijlocul 
săptămânii atunci totul va fi desfășurat în echilibru și vom înțelege corect lucrul 
acesta în ultima zi a săptămânii când Venus va trece din semnul căderii sale, zodia 
Fecioară, în semnul domiciliul său, zodia Balanță, adică va trece din tenebre în 
paradis. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a privi acest interval 
ca pe o călătorie. Cei care, de-a lungul vieții, s-au întâlnit cu tot felul de informații, 
unele mai ciudate decât altele sau poate chiar unele ezoterice, care au contat la 
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momentul acela, dar care au fost lăsate în părăsire, s-ar putea să aibă în această 
săptămână flash-uri, amintirea a ceea ce puteau să facă pe vremuri, a ceea ce știau 
cândva și vor avea impresia că întoarcerea la preocupările acelea anulează complet 
lenea pe care au dovedit-o între timp. A se întoarce la locul acela înseamnă a relua 
firul de unde l-au rupt, adică va trebui să treacă din nou prin etape de purificare a 
gândurilor, a sentimentelor, să descopere din nou respectul față de oameni, față de 
puterile lor, față de ritmul lor de evoluție și apoi să devină observatori la tot ceea ce 
se întâmplă în interiorul și-n exteriorul lor. Dacă pot recupera în câteva secunde 
această etapă pierdută atunci se pot considera la nivelul celor care între timp au 
lucrat intens. Altfel, vor descoperi că au o ambiție prea mare pentru puterile cu care 
se întâlnesc acum. 

 
Luni, 2 noiembrie 

Luni  2-11-2015  4:51    Luna(Can) Sex (Vir) Venus 

Luni  2-11-2015  5:39    Luna(Can) Sex (Vir) Mars 

Luni  2-11-2015  9:06 Mercury (Lib) --> Scorpio 

Luni  2-11-2015 15:31    Luna(Can) Sex [Vir] North Node 

Luni  2-11-2015 17:51    Luna(Can) --> Leo 

Luni  2-11-2015 19:10    Luna(Leo) Squ (Sco) Mercury 
 

Se neglijează o regulă morală. Oboseală cauzată de implicarea exagerată 
în problemele de factură materială. Se invocă necesitatea adjudecării unor noi 
privilegii. Fascinație pentru noi imperii. Bogăția fizică înseamnă plăcere. 
Cercetare. Curiozitate. Investiții folositoare. Enigmă. Extravaganțe afective. 
Senzații stranii. Presiune în zona sentimentelor. Bunurile sunt evaluate după 
criterii lumești. Ceartă. Minciună. 

 
În prima zi a săptămânii se consumă un eveniment important pentru luna 

noiembrie, trecerea lui Mercur în zodia Scorpion. În Balanță, Mercur a avut un 
tranzit lung și obositor (din 28 august tot în acest semn stă), având și o perioadă de 
retrogradare (17 septembrie – 9 octombrie) când ne-a atras atenția asupra unor 
elemente de comportament, unele dintre ele nefiind conforme cu anumite 
standarde morale, ci mai curând orientate împotriva unor valori tradiționale, pe 
alocuri chiar cu scopul de a denatura o informație sau de a folosi abuziv spiritul 
dreptății sau pur și simplu pentru a crea zone de conflict. Acum trece în Scorpion și 
se realizează o reglare de conturi. S-ar putea ca în momentul de față această reglare 
de conturi să se orienteze doar spre zona intimă, doar în raportul individului cu el 
însuși. Cert este că sentimentele trec acum printr-o preschimbare. Visul de a trăi o 
viață mai bună, de-a împlini unul din obiectivele stabilite încă de la începutul 
anului ne animă puternic și ne atrage într-o zonă din care obligatoriu trebuie să ne 
alegem cu ceva. Atracția către bogăție este o altă componentă a acestei zile și acolo 
unde oamenii sunt fascinați doar de ceea ce înseamnă confortul material, trecerea 
lui Mercur în zodia Scorpion nu va avea prea multe componente mentale, 
intelectuale sau psihice, ci mai curând componente legate de plăcere, satisfacție, 
confort. 

În contextul acesta al săptămânii, trecerea lui Mercur în zodia Scorpion arată 
că presiunea care se pune pe zodia Balanța se degajează treptat. În momentul 
acesta avem o distribuție care nu mai pune atâta greutate pe zodia Balanță, nu ne 
mai obligă să facem dreptate, să fim în echilibru între două valori pe care nu le 
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înțelegem sau nu le acceptăm, nu mai suntem constrânși să renunțăm la ceva. 
Trecerea lui Mercur în Scorpion arată că în sfârșit avem un scop, ne putem ocupa 
acum de cercetare, de investigare, de analiză, chiar dacă asta înseamnă să ne mai și 
certăm, să mai ridicăm tonul sau să spunem că nu ne sunt respectate drepturile. Cu 
această nouă poziție a lui Mercur drepturile nu vor fi respectate, ci se va produce o 
rocada. Cel care susține acum că nu i s-au respectat drepturile dorește de fapt să 
obțină puterea de influență, nu neapărat să-i fie recunoscută o umilință mai veche. 

Apoi, după ce Mercur a intrat în zodia Scorpion și, în după-amiaza acestei 
zile, Luna trece și ea în zodia Leu, împlinind cu acesta un careu, înțelegem cât de 
ciudate pot fi sentimentele atunci când ele nu au susținere în evenimentele sociale, 
în părerile celorlalți, când nu găsim pe nimeni în jur cu care să vorbim la aceeași 
intensitate, de pe picior de egalitate, ci doar dacă facem un pas pentru a ajunge la 
mijloc. Din capul locului această nouă poziție a lui Mercur, cumulată cu trecerea 
Lunii prin zodia Leu arată o formă de putere pe care oamenii nu prea știu să o 
folosească sau, după cum am văzut, duce numai la probleme. Puterea aceasta se 
bazează pe aroganță, pe un complex de inferioritate, pe mania persecuției, pe 
sentimente bizare, extravaganțe, pe un mister care trebuie să ascundă obligatoriu o 
problemă, un lucru bun. Totuși, mesajul complex al zilei de 2 noiembrie are inclus 
și o relație bună a Lunii cu Axa Dragonului prin care se mediază tendința 
Nodurilor. Schema aceasta care se aplică în prima zi a săptămânii ne vorbește 
despre ce putere avem, care sunt elementele de care dispunem pentru a face o mare 
figură. Trebuie neapărat să și folosim aceste puteri. Este suficient să le observăm, 
să le investigăm, pentru că vom avea ocazia de-a lungul acestei săptămâni să le 
exprimăm. Va trebui, probabil, ca Luna să își încheie tranzitul prin zodia Leu, să 
intre în zodia Fecioară pentru ca lucrurile să fie ținute sub control, încadrate după 
niște reguli verificate în timp, nu folosite după impulsuri de moment. Până atunci 
însă vom mai avea o încercare, cea a zilei de 3 noiembrie. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne introduce în forță într-o zonă a 
puterilor prea mari pentru nivelul de pregătire pe care oamenii îl au în momentul 
acesta. Nu înseamnă că nu suntem pregătiți pentru nimic, ci înseamnă că nu 
suntem pregătiți să exercităm puterea cu care intrăm acum în contact. Unii s-ar 
putea să-și dorească brusc să aibă mai mulți bani, să fie recompensați, să aibă mai 
multă putere de influență, să construiască imperii, să descopere un nou element 
chimic sau o nouă civilizație pe fundul unei mări, alții vor dori să-și descopere 
puteri ascunse, toate acestea fiind atât de neobișnuite și de bizare pentru persoana 
în cauză încât dacă s-ar pune problema ca acest lucru să se întâmple atunci ființa ar 
fi strivită complet sub greutatea succesului. Lucrurile însă în univers se 
coordonează în mod echilibrat. Este suficient astăzi să conștientizăm că puterile 
sunt prea mari pentru ca multe din aceste direcții să rămână doar în stadiu de 
proiect. Vom vedea însă că încercarea zilei următoare, marți, 3 noiembrie, ar putea 
să transforme această oprire pozitivă în eșec, în mesaj răstălmăcit, în angoasă 
indusă în mod intenționat pentru a nu compromite încrederea individului sau a 
crea un scandal. Deocamdată suntem invitați să fim echilibrați, să avem încredere 
că dacă am ajuns în punctul acesta al conștientizării, dacă am ajuns să ne dorim 
mai mult înseamnă că deja suntem conștienți că deținem ceva. Indicat ar fi ca 
astăzi să folosim puterea pe care o avem, pe care o conștientizăm, nu cea care se 
află la capătul podului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să fim 
conștienți de bogățiile pe care le avem. Omul care se simte bogat transmite în jur 
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un mesaj echilibrat, puternic, de mulțumire și armonie. Cel care crede că este sărac 
doar pentru că nu are ceea ce-și dorește în momentul acesta, pe de o parte, 
anulează efortul consumat în procesele anterioare care i-au dat ce a cerut, dar alege 
să se și situeze într-o zonă a dezechilibrului pentru că este nemulțumit. 

 
Marți, 3 noiembrie 

Marti  3-11-2015  2:00    Luna(Leo) Tri (Sag) Saturn 

Marti  3-11-2015  3:08   Venus (Vir) Con (Vir) Mars 

Marti  3-11-2015  8:40    Luna(Leo) Sex (Lib) Lilith 

Marti  3-11-2015 14:28     Sun (Sco) Squ (Leo) Luna(Half Moon) 

Marti  3-11-2015 14:32  Uranus [Ari] Opp (Lib) Juno 

Marti  3-11-2015 23:56 Jupiter (Vir) Opp [Pis] Chiron 
 

Sentimentele au o nouă reprezentare. Accident al puterii. Represalii. Eșec în 
a implementa valori juste. Dreptatea pierde teren. Înfrângerea este semn al inimii 
rănite. Exagerare. Misterul are propria sa reprezentare artistică. Angoase 
induse. Factorii inconștienți declanșează frământări sociale. Scandal. Vizionarea 
unui produs ce ia înfățișarea inefabilului. Rănile se adâncesc. Supraestimare. 
Viața își schimbă calitatea prin faptele bune făcute celorlalți. Progres prin 
inovație. Puterea este conservată prin refuzul transparenței. Apare primul 
rezultat într-o renunțare. Liniștea este doar de suprafață. 

 
3 noiembrie este cea mai importantă zi a săptămânii, nu pentru că 

evenimentele astrale sunt construite în așa fel încât să se împlinească o parte a 
dezideratului aplicat acestui interval sau poate chiar dezideratul în ansamblu, ci 
pentru că schema de acțiune produce brusc inversarea valorilor față de cum erau 
ele în ziua anterioară. Ceea ce a fost rău ieri se transformă în bine, ceea ce ne-a 
plăcut, acum ne displace, iar ceea ce a fost echilibrul și armonios se transformă în 
angoasă. Factorii aceștia sunt coordonați în felul acesta pentru că Luna se află într-
o relație bună cu Luna neagră însă rezultatul acestui unghi bun nu este benefic. Nu 
ne ajută cu nimic dacă suntem dintr-odată adaptați perfect unor condiții exterioare 
care au nevoie de transformare. Nu ne ajută cu nimic dacă ne împăcăm cu răul în 
situația în care principala preocupare a acestei săptămâni este de a modifica acest 
rău. Vizionarii vor avea o zi cumplită, se vor simți încolțiți de greșelile pe care l-au 
făcut, de profețiile care nu s-au împlinit, de schimbările pe care nu au reușit să le 
ducă la bun sfârșit în timp util, de toate lucrurile pe care și le-au propus ca oameni 
și nu le-au împlinit ca zei. Inversiunea zilei de 3 noiembrie atât de departe poate 
merge și o forță minoră se poate ridica acum la un nivel atât de înalt încât să 
schimbe pentru o scurtă perioadă de timp ordinea lucrurilor. 

Și în această zi se poate stabili că una din preocupările principale ale omului, 
raportat la viața sa obișnuită, este aceea de a trăi mai bine. Conjuncția lui Venus cu 
Marte care se împlinește în noaptea de luni spre marți scoate în evidență această 
nevoie de bine, de prosperitate, de liniște și de sănătate. Prin această conjuncție ne 
apropiem cumva de bunăvoință, de o bunătate, cea care vine adesea din zodia 
Fecioară. Ea este însă mult prea slabă pentru a face față celor două mari opoziții ce 
se împlinesc în a doua parte a zilei. Este vorba despre opoziția lui Uranus cu Junon 
și cea dintre Jupiter și Chiron. Aceste dispuneri agresive ne pot vorbi de frământări 
sociale duse într-un plan ascuns care vor avea repercusiuni asupra tuturor 
domeniilor sociale, dar nu acum, poate spre finalul acestei săptămâni sau în 
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săptămâna următoare. Acum se face o analiză, se colectează informații, dar nu la 
modul obiectiv, nu ca un detectiv așa cum ne-ar spune Mercur din Scorpion, ci în 
mod tendențios, pentru a descoperi care este vina, care este elementul vulnerabil al 
unui grup, ce trebuie exploatat pentru a merge mai departe cu această rocadă, cu 
această inversiune a valorilor. 

Oricât ne-am strădui, valorile pozitive nu vor putea fi conservate în această zi 
pentru că ele lucrează mult cu motivele de vină, motivele de scandal, cu motivele de 
mister, cu motivele de angoasă sau motivele de exagerare. 

Puțini vor fi aceea care nu vor avea ceva de spus celorlalți, care vor vorbim de 
control în această zi sau care nu se vor simți doborâți complet de o mare greutate. 
Nu vor știi care este cauza acestor probleme, oricât de mult s-ar strădui, oricât de 
mult ar investiga. Nu vor putea stabili în mod precis valoarea lor pentru că ele sunt 
deja inversate și trebuie inversată și metoda de analiză pentru a putea ajunge la un 
rezultat concret. Dacă, în mod firesc, pentru o soluție se realiza o deplasare de la 
punctul A la punctul B. Acum, când valorile situate între cele două puncte și-au 
inversat sensul și direcțiile, pentru a putea obține o explicație ce, în mod firesc, s-ar 
afla în punctul B, trebuie să apelăm la punctul A. Asta înseamnă că dacă ne 
întrebăm “De ce se comportă oamenii așa?”, nu vom obține niciun răspuns. Am 
putea să obținem un răspuns dacă ne vom întreba: “Cum au ajuns să facă lucrul 
acesta?”. Punând corect întrebarea răspunsul este extrem de ușor de descoperit 
pentru că pe el nu-l mai protejează nimeni, nu-l mai ascunde nimeni, toată lumea 
se ocupă de altceva. 

Prin urmare, a doua zi a săptămânii ne aduce în fața unui război al 
resurselor, însă nu al valorilor care sunt inserate deja pe zona publică, ci a ceea ce 
deține fiecare individ. Ceea ce am crezut în ziua anterior că este o mare putere 
personală poate deveni astăzi un semn de vulnerabilitate. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că în 3 noiembrie totul se inversează, totul este răstălmăcit, se caută nod în 
papură, se caută motive de scandal, fiecare are de reproșat ceva oricui și fiecare va 
spune că face asta cu cele mai bune intenții. Aceste intenții bune sunt doar 
declarate pentru că ele nu există în realitate, există doar o căutare enervantă a 
motivelor de scandal, de progres, de regres, de imixtiune, de distrugere sau de 
inversare. 

A doua zi a săptămânii lucrează cu ceea ce am crezut că nu vom lucra 
niciodată, cu elementele pe care le-am respins în săptămânile anterioare pentru că 
ar fi dus foarte ușor la eșec, la invadarea intimității celuilalt sau la represalii. 
Evenimentele sociale dominate de conjunctura astrale ale zilei de 3 noiembrie 
invocă motivele de progres, dar, de fapt, ele sunt dovezi ale unei anarhii ce nu 
trebuie să meargă mai departe. 

În ciuda a ceea ce se consumă acum, există o plăcere, există o bucurie, o 
căldură a sentimentelor, există elemente pozitive pe care am putea să le explorăm 
acum. Ele vin din faptul că Luna, trecând în zodia Leu, încălzește sentimentele, dar 
și pentru că Venus și cu Marte se vor întâlni într-o conjuncție pe zodia Fecioară. 
Cine reușește să se sustragă umilințelor sociale, agresiunilor care vin din această 
zonă descoperă că, departe de aceste surse de durere sau de deziluzie, pot trăi o 
viață liniștită, simplă, încărcată de semnificații. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că evoluția se poate 
realiza și individual, însă prin interacțiune, prin schimb de experiență, prin 
impactul mesajului personal asupra unei colectivități, evoluția se realizează mult 
mai repede. Ceea ce se produce astăzi cu colectivitatea s-ar putea să fie mai curând 
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un semn de involuție, decât de evoluție. Cine își propune să facă o schimbare în 
sensul acesta va trebui, în primul rând, să se împace cu mesajul personal, cu ceea ce 
este el, cu ceea ce vrea să devină. 

 
Miercuri, 4 noiembrie 

Miercuri  4-11-2015  3:48    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 

Miercuri  4-11-2015  4:14    Luna(Leo) Sex (Lib) Juno 
 

Diferențele sunt constructive. Inventivitate. Curajul este susținut de relații 
sincere. Încrederea este de mare ajutor. Acceptare. Descoperiri interioare. 
Capătul este mai departe decât s-a crezut. Se acordă o mare importanță vieții 
personale. O prezență liniștește. 

 
O parte dintre dispozițiile inserate în analiza zilei de 3 noiembrie se mai 

păstrează și în această zi. Acum însă, prin unghiurile care se împlinesc la grad 
perfect se mai temperează puțin din aceste impulsuri și din această cauză multe din 
direcțiile respective pot fi ignorate, pot fi evitate sau amânate. 4 noiembrie este o zi 
de curaj, de inițiativă în care să ne deschidem față de ceilalți prin sentimente 
simple, puternice, prin descoperiri spectaculoase ale unui for interior din folosirea 
căruia să ne simțim mai aproape de cei dragi, mai legați de oamenii pe care-i 
admirăm sau într-un contact intim cu sursa puterii universale. 

4 noiembrie devine, astfel, o zi în care fiecare individ își va descoperi pentru 
sine propriul motiv de evoluție, propriul motiv de stabilitate. Mulți vor refuza 
interacțiuni sociale în această zi și le vor păstra doar pe cele care sunt absolut 
necesare, pentru că vor simți că a sosit momentul să se ocupe de ei înșiși. Este 
adevărat, pentru că Luna trece prin zodia Leu există și o picătură de egoism în toată 
această determinare. Simt nevoia să se ocupe de ei înșiși, nu pentru că au primit un 
mesaj dintr-un univers paralel, au descoperit piatra filozofală sau s-au hotărât 
dintr-odată să meargă pe un alt drum, ci pentru că vor să fie siguri că au dreptul la 
viață, vor să-și rezerve un moment personal, unul pentru care nu trebuie să se 
justifice față de nimeni. Nu este rău, mai ales că acest lucru se produce când Luna 
mediază opoziția lui Uranus cu Junon, cea care s-a împlinit la grad perfect în ziua 
anterioară. Acest impuls s-ar putea să fie soluția multor probleme de pe zona 
publică și, abordând-o, să se oprească anumite disfuncții sociale, prin 
neparticipare, prin faptul că omul care ar fi putut să strice sau să confirme un rău 
lipsește din locul respectiv. Astăzi am putea descoperi că suntem puternici prin 
lucrurile simple pe care le avem și prin această explorare să obținem, pe de o parte, 
încântare față de propriul nivel, față de propria exprimare sau față de puterea pe 
care o avem, dar și, de partea cealaltă, să atingem o anume bunăvoință, o stare 
tainică de mulțumire față de noi înșine și față de anturaj care poate oferi un model 
de liniște absolut necesare pentru a face față tuturor provocărilor ce vor veni până 
la finalul acestui an. 

Prin urmare, 4 noiembrie înseamnă cunoaștere prin introspecție. Este 
adevărat, nu toată lumea obișnuiește să se interiorizeze, să-și caute răspunsuri 
importante în forul interior, nu toți meditează și nu toți cad pe gânduri când au 
probleme. Îndemnul acesta la a căuta o soluție în interior, ar trebui să fie abordat 
de fiecare după puterea pe care o are și după interesul pe care-l acordă valorilor 
sufletești. Chiar dacă nu obișnuiește să se intereseze, o idee tot are, un moment de 
detașare față de agitația exterioară toate există și acesta ar putea să fie primul pas 
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în a deschide poarta sufletului. Conștientizând acest moment individul se va 
accepta pe sine așa cum este, va tolera mai bine părerea personală, va crede mai 
mult în ea decât în părerile celorlalți, va considera că acesta este adevărul de care 
trebuie să țină cont. S-ar putea ca acest moment să fie impulsionat de o prezență 
liniștită, de un om profund, de o persoană care a mai făcut lucrul acesta și care are 
asupra celor din jur un impact foarte frumos. Le oferă acum o informație gata 
elaborată ce îi extrage din zona care nu le-a permis până acum să se interiorizeze, le 
arată cum să facă și îi și pune la treabă. Acest mecanism de înțelegere a valorilor 
proprii îl poate ajuta pe individ să-și ofere un moment de liniște, să se desprindă de 
sursa problemelor, să înțeleagă faptul că o durere arată că întregul sistem nu mai 
funcționează ca pe vremuri și nu trebuie să înlăture doar senzația, ci trebuie să 
restabilească armonia. Face lucrul acesta dacă iese din zona care a produs 
dezechilibrul asupra întregului sistem. Faptul că nu mai este la un moment dat 
într-un loc s-ar putea să fie foarte bine atât pentru el cât și pentru comunitate. Pe 
de o parte, își conservă energia, iar pe de altă parte nu mai susține un eveniment 
social, un mecanism rău la nivel public și poate, prin această sincronizare, acel 
mecanism se va stinge de la sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ține cont de faptul că 
adevărata putere nu vine niciodată din corp, nu vine niciodată din minte și 
niciodată de la altul. Adevărata putere vine din adâncimile sufletului personal. 
Dacă vrem să o descoperim, acolo trebuie să mergem. 

 
Joi, 5 noiembrie 

Joi  5-11-2015  4:23    Luna(Leo) --> Virgo 

Joi  5-11-2015 13:37    Luna(Vir) Squ (Sag) Saturn 

Joi  5-11-2015 15:13    Luna(Vir) Sex (Sco) Mercury 

Joi  5-11-2015 18:37    Luna(Vir) Opp [Pis] Neptune 
 

Severitate. Improvizație. Nevoie de bogăție materială pentru a tine piept 
unei fantezii. Plăceri stranii. Lupta cu timpul. Întârzierea ne face victorioși. 
Nevoie de mișcare. Liniștea vine acolo unde iubirea pare interzisă. 
Transformarea se face prin cuvânt. Opoziție. Semn de victorie. Celălalt așteaptă 
mulțumiri. 

 
Luna trece în dimineața zilei de 5 noiembrie în zodia Fecioară și lasă în urmă 

zodia Leu, alăturându-se, astfel, grupului de planete care tranzitează acum această 
zodie. În consecință, astăzi va avea de împlinit trei unghiuri: un careu cu Saturn, un 
sextil cu Mercur și o opoziție cu Neptun. În aparență, această zi ar trebui să ne 
aducă o schimbare de registru și posibilitatea de a ridica tonul împotriva celui care 
a ridicat tonul în zilele anterioare pentru a-i arăta că se poate vorbi pe picior de 
egalitate și pe un ton ridicat. Totuși, pentru că în mijlocul zilei se consumă un unghi 
negativ dintre Lună și Saturn, s-ar putea ca acest lucru să fie evitat prin 
nesincronizare. Unul dintre cei doi protagoniști întârzie la întâlnire, există o teamă 
a celui care vrea să acționeze în momentul de față și atunci se pierdem momentul 
de start ș.a. De altfel, așa și trebuie să se întâmple, adică în mod normal ar trebui să 
lăsăm această întârziere să-și îndeplinească rolul pentru că suntem opriți din a face 
o greșeală foarte mare. Luna în zodia Fecioară trebuie să creeze un contrast teribil 
cu ceea ce s-a consumat cât timp a trecut prin zodia Leu și când s-a împlinit o 
ecuație astrală destul de agresivă și de periculoasă, cea din 3 noiembrie. Acum dacă 
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vom fi îndemnați să acționăm la fel, chiar dacă acesta este dreptul la replică, chiar 
dacă vrem să se facă dreptate prin această reacție, nu facem decât să ducem mai 
departe o tensiune, să-i transferăm din puterea personală și să-i spunem că i-am 
devenit sclavi pe o perioadă mare de timp. 

Desigur, nimeni nu vrea să lanseze un asemenea mesaj celor din jur, nimeni 
nu vrea să-i spună apropiatul său: “Eu sunt sclavul tău, folosește-te de mine după 
bunul plac!”. Asta înseamnă că, abia intrată pe zodia Fecioară, Luna trebuie să 
aducă liniște prin argument. Nu poate obține din altă parte argumentul decât din 
sextilul cu Mercur, cel care a intrat în zodia Scorpion în prima zi a acestei 
săptămâni. Avem acum răspunsuri la extravaganțele pe care nu le-am înțeles în 
primele trei zile, avem și puterea necesară să le respingem, avem instrumentele 
necesare să opunem rezistență și cel mai frumos ar fi să lăsăm ca lucrurile să vină 
de la sine că dacă vom respecta mesajul lor atunci ne vor duce spre bunăvoință, iar 
bunăvoința ne poate duce spre blândețe. Desigur, traseul acesta trece printr-o 
tensiune, poate chiar o tensiunea majoră ce și-a avut epicentrul în ziua de marți, 3 
noiembrie, dar nu trebuie să ne temem de lucrul acesta. Ceea ce se consumă în ziua 
de 5 noiembrie este expresia puterii pozitive ce a fost invocată, solicitată, cerută de 
individ pentru a proteja, nu pentru a-și face dreptate. Vom vedea că impulsul acesta 
negativ ar putea astăzi să ne lanseze provocări teribile. Unii ar putea să fie 
împotriva a ceea ce au simțit sau au gândit în primele zile pe motiv că au greșit, au 
fost induși în eroare în mod intenționat sau cineva le poartă sâmbetele. Lucrurile 
acestea negative nu sunt adevărate și deci indicat ar fi să nu le dăm curs. 

Prin urmare, 5 noiembrie este o zi de vigilență. Evenimentele sociale ale 
momentului s-ar putea să fie dominate de o anume severitate, nu neapărat din 
exterior, nu una care să se transpară din evenimentele sociale, ci chiar din interior, 
din așteptările pe care le avem de la noi înșine, din tendința de a gusta din plăceri 
stranii sau din impulsul de a ne face dreptate pentru că ni se pare că în această 
lume dreptatea conduce. Dacă vom ajunge să credem lucrul acesta chiar că ni se 
pare. 

Este însă important să conștientizăm acest moment de dreptate, această 
atracție către liniște pentru că prin intermediul ei, prin înțelegerile acestea speciale 
oamenii devin mai puternici și nu cad în păcatul de a-și nega rafinamentul, 
sensibilitatea sau bunătatea. Cine simte că și-a pierdut bunătatea atunci poate afla 
din evenimentele acestei zile cum se poate ajunge la ea. Întâi va trebui să dea 
dovadă de bunăvoință și apoi își va reaminti cum este să fii un om bun. Conduita 
acestei zile îi poate încuraja pe unii oameni să se revolte foarte ușor împotriva celor 
care au strigat foarte tare și să creadă că soluția cea mai bună este să strige la fel. În 
felul acesta, cred că anulează un dezechilibru, adică oamenii sunt pe picior de 
egalitate, chiar dacă asta înseamnă să vorbească toți pe un ton ridicat. Totuși, nu 
este cazul să transformăm atmosfera acestei săptămâni în spitalul de nebuni. Nu ni 
se recomandă să ridicăm tonul, nici să cerem dreptate în felul acesta, ci să 
înțelegem că dreptatea este de partea noastră și observând-o să înțelegem cum 
anume ar fi trebuit să se întâmple pentru ca ea să fie respectată. Înțelegând lucrul 
acesta vom ști care este partea noastră de lucru, cum ar trebui să procedăm pentru 
ca dreptatea să nu pățească așa cum s-a întâmplat în cazul nostru, ci să fie vie, 
activă, dinamică adică utilă tuturor, nu doar o idee filozofică sau un obiect de 
muzeu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că educația 
esențială nu se obține din cărți, nu se obține în instanță, nici măcar urmărind filme 
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documentare sau prezentări detaliate despre normele de folosire a unor obiecte sau 
de înțelegere a unor mecanisme și procese. Educația se obține prin practică, prin 
perseverență, prin exercițiu, prin muncă. Doar făcând știi dacă ți se potrivește, dacă 
e pentru tine sau dacă poți. 

 
Vineri, 6 noiembrie 

Vineri  6-11-2015  6:00     Sun (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Vineri  6-11-2015  7:27    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

Vineri  6-11-2015  7:35     Sun (Sco) Sex (Vir) Moon 

Vineri  6-11-2015 15:04    Luna(Vir) Opp [Pis] Chiron 

Vineri  6-11-2015 15:39 Mercury (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Vineri  6-11-2015 16:04    Luna(Vir) Con (Vir) Jupiter 
 

Se regândește o poziție. Este surprins un adevăr esențial. Un demon învie. 
Înfruntarea cu un superior. Dezinformare. Singurătatea amplifică magnetismul 
personal. Transformare importantă. Elementele de caracter devin mai vizibile. Se 
împărtășește un secret. Satisfacții din evenimente comune. Forța oarbă este 
îmbunătățită. Invidie. Scepticism. Abordare cu curaj a lucrurilor dificile. 
Posibilitatea de a descoperi un adevăr ascuns mult timp. 

 
6 noiembrie este o altă zi importantă a acestei săptămâni care va avea de 

împlinit două unghiuri frumoase pentru ceea ce înseamnă deviza generală aplicată 
acestei săptămâni, cea care se referă la contactul cu puterile foarte mari. Soarele se 
va afla în dimineața acestei zile într-o relație bună cu Pluton, iar Mercur într-o 
relație foarte bună cu Neptun. Gândirea trebuie să se adapteze condițiilor prezente, 
metodele de lucru pe care le folosim trebuie să devină unelte obediente față de un 
ideal foarte bun. Astfel, tot ceea ce facem trezește un defect, dezinformează sau 
transformă ambiția personală într-un instrument de lucru accesibil oricărui om 
rău. Este de la sine înțeles că această răutate a individului, această înclinație a sa 
spre a face fapte care inspiră dezordine sau tristețe, conferă acestei zile, dar și 
săptămânii în curs, o notă tristă, una riscantă în care contactul cu puterile speciale 
poate reprezenta și o decizie proastă adoptată împotriva propriei stabilități fără ca 
individul să-și dea seama de lucrul acesta. Ceea ce se consumă pe acest sextil dintre 
Soare și Pluton face trimitere la trezirea unei puteri speciale, iar asta se întâmplă 
pentru că relația bună a Soarelui cu Pluton este secondată de o relație bună a Lunii 
cu Pluton și, pentru că Pluton se află într-un sextilul de ceva vreme cu Chiron, are 
puterea acum să medieze această tensiune care există pe axa Fecioară-Pești între 
Lună și Chiron. O mare nevoie personală devine foarte importantă pentru o forță 
de grup și chiar dacă această forță de grup nu este personalizată, primește comanda 
de a ajuta o anumită persoană. Există un beneficiu de care se bucură individul și 
din folosirea acestuia orice urma de invidie sau de scepticism se anulează. 

Ziua este bună pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați 
într-un proces de cercetare spirituală pentru că au ocazia să vadă ce îi ajută să-și 
repare o greșeală, să devină mai puternici, să fie mai siguri pe mesajul pe care 
trebuie să-l transmită sau să le oferă un motiv de bucurie, unul care poate fi spus 
verbal sau poate fi întruchipat de un eveniment care se termină în mod frumos, așa 
cum au gândit sau cum și-au dorit. Prin această mulțumire există și posibilitatea ca 
să se descopere un adevăr ascuns, gândul de echilibru să devină foarte bun prieten 
cu o forță misterioasă, poate chiar acceptarea grupului, o inspirație, un vis 
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premonitoriu sau o ambiție pe care individul dorește să o ducă mai departe cu orice 
preț. Această forță negativă care se dezvăluie în expansiune, care are nerv sau o 
mare putere de contracție, va fi folosită de omul bun pentru a duce mai departe 
într-o zonă întunecată un mesaj luminos. 

Prin urmare, 6 noiembrie este o zi de mare determinare. Înțelegem prin 
ceea ce avem de făcut astăzi care ne este poziția și care sunt instrumentele de care 
trebuie să ne folosim pentru a face o mutare importantă în viața proprie sau în 
grupul de apartenență. Atât oamenii buni, cât și cei răi, vor fi animați de aceeași 
putere. Cei răi vor fi invidioși, intransigenți, sceptici sau distrugători de valori, iar 
cei buni vor folosi această contracție pentru a simplifica ideea, noțiunea, pentru a 
face o descoperire importantă și a spori încrederea în sine celor care la rândul lor 
nu luptă împotriva celorlalți, chiar dacă acum nu știu în ce tabără se situează. 
Evenimentele, fie că sunt astrale sau că sunt comune, au o notă încurcată și sinteza 
lor face din ziua de 6 noiembrie capabilă să împărtășească un secret chiar și atunci 
când nu există nicio satisfacție din a face lucrul acesta, chiar dacă nu i se vede pe 
mai departe rostul. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un 
proces de cercetare spirituală vor simți că 6 noiembrie îi ajută să devină mai buni, 
mai eficienți și mai curajoși. Acest lucru se va petrece cu precădere în a doua parte 
a zilei, după ce Luna își va consuma conjuncția sa cu Jupiter. Prin ceea ce primesc 
sau prin ceea ce înțeleg consideră că s-a făcut dreptate, au primit răspuns la o 
solicitare, s-a împlinit un eveniment într-un mod frumos și încurajator și toate 
aceste semnale constituie o încurajare în a merge mai departe sau în a privi lumea 
prin lumină, prin întuneric. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne bloca atenția pe ideea 
de despărțire, asociere, creștere a puterii personale prin impactul celuilalt. 
Aventura zilei de 6 noiembrie se face în singularitate. 

 
Sâmbăta, 7 noiembrie 

Sambata  7-11-2015  8:12   Venus (Vir) Con [Vir] North Node 

Sambata  7-11-2015 10:23    Luna(Vir) Con (Vir) Mars 

Sambata  7-11-2015 14:09    Luna(Vir) Con [Vir] North Node 

Sambata  7-11-2015 14:47    Luna(Vir) Con (Vir) Venus 

Sambata  7-11-2015 17:14    Luna(Vir) --> Libra 
 

Noroc misterios. Natura nu și-a spus ultimul cuvânt. Ceea ce este neobișnuit 
mângâie. Schimb interesant. Deschidere utilă. Coordonare bună. Ambiție caldă. 
Reproșuri care nu deranjează. Situație agreabilă. Este oprită o descompunere. 
Inteligența pot fi și fermă și flexibilă. Atenție. 

 
În 7 noiembrie se împlinește un unghi foarte frumos care ar putea să încline 

balanța evenimentelor către ceea ce este plăcut și agreabil, către întâlniri foarte 
frumoase, constructive, cele care ar trebui să rămână în istoria personală ca 
evenimente încântătoare. În realitate, pentru că această conjuncție a lui Venus cu 
Capul Dragonului nu se produce brusc, ea a fost pregătită încă de la începutul 
acestei săptămâni, ceea ce se consumă în 7 noiembrie înseamnă etapa finală a unui 
demers frumos. Abia acum oamenii care s-au preocupat de invidie, de răutate, de 
furt, să se răzbune sau care s-au lăsat consumație de tot felul de evenimente care 
mai de care mai grele și mai periculoase, văd ce ar putea pierde sau ceea ce au 
pierdut deja. Momentul acesta aduce o deschidere spectaculoasă către ceea ce 
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înseamnă acumulare, înțelegere, contact cu evenimente care ar trebui să liniștească 
tendința aceasta haotică sau densă, să transforme totul într-un joc plăcut și 
disciplinat și să nu mai fie judecată imaginea individului doar după ambiția sa, 
doar după generozitatea pe care ar fi trebuit să o dovedească de-a lungul acestei 
săptămâni. Momentul acesta poate atrage reproșuri, lăsând impresia că totul poate 
să devină regretabil dacă plăcerea ia locul celorlalte stări, dacă devine brusc cea mai 
importantă preocupare a individului. Poziția lui Venus în Fecioară este cea mai rea 
din câte poate comporta această planetă, însă acum poate oferi, prin întâlnirea cu 
destinul, încântare, optimism, poate transforma un demers banal într-unul eficient, 
poate aduce o coordonare foarte eficientă a unui proiect adică să se împlinească 
acum etape importante ale acestor demersuri încât lucrurile pe care trebuie să le 
facă individul de acum încolo să fie, în egală măsură, eficiente, ferme, dar și 
flexibile.  

Pentru că imediat ce se consumă conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului, 
Luna va trece și ea prin trei conjuncții succesive, cu Marte, cu Venus și, respectiv, 
cu Capul Dragonului, semnul acesta benefic, bucuria aceasta cu care intrăm în 
contact acum este de durată. Venus face lucrul acesta cu puțin timp înainte de a 
părăsi zodia Fecioară și de a intra în Balanță, de a lăsa în urmă durerile și 
sensibilitățile exagerate și de a intra într-un semn care îi permite să ignore 
impuritățile lumii. Cu alte cuvinte, ceea ce se va consuma în 7 noiembrie reprezintă 
o etapă finală dintr-un demers care părea, unora, foarte greu, iar, altora, chiar 
imposibil, dar care, până la urmă, se finalizează într-un mod frumos. Este 
important să ținem cont de direcțiile acestei zile, de trăirile pe care le avem acum 
sau de evenimentele aparent banale care se consumă și pe care nu le-am 
determinat. Acestea vor face parte din schemele subtile pe care un individ le va 
folosi în următorul ciclu draconitic, cel care debutează astăzi cu conjuncția Lunii cu 
Capul Dragonului. Doar prin aceste episoade aparent întâmplătoare vom reuși să 
facem față unor evenimente similare, unele dominate tot de reproșuri. Numai 
având experiența a ceea ce se consuma acum, fără a determina, am putea să facem 
față unor situații similare pe care să le determinăm în următoarele patru 
săptămâni. 

Prin urmare, 7 noiembrie este o zi încărcată de evenimente misterioase. 
Multe din cele pe care le vom parcurge acum ne arată calitatea vieții pe care o 
trăim, ne vorbește despre puterile pe care le avem într-un alt mod decât au vorbit 
zilele anterioare. Cu toate acestea, pentru că acum se definitivează conjuncția pe 
care Venus și Capul Dragonului o formează de ceva vreme, arată că se împlinește o 
etapă finală într-un demers. S-ar putea ca momentul acesta să vină spre noi cu o 
mai mare coordonare, cu o atenție pe lucruri care păreau până acum lipsite de 
importanță ori în domeniul celuilalt. Avem ocazia în momentul acesta să facem o 
fuziune interesantă, să unim acolo unde era dezbinare, să temperăm nervii celor 
din jur prin simpla prezență sau printr-un argument pertinent. Pe lângă faptul că 
Venus se va afla acum într-o conjuncție cu Capul Dragonului, semn de șansă, 
noroc, Luna va împlini trei conjuncții succesive cu Marte, cu Capul Dragonului și, 
respectiv, cu Venus, arătând că ceea ce este rău se poate descompune. Oamenii care 
s-au preocupat până acum de lucruri rele, în fața acestei descompuneri, s-ar putea 
să aibă un moment dificil. În primul rând, vor vedea ce au pierdut preocupându-se 
de lucruri lipsite de valoare, apoi vor avea remușcări că ar fi putut să se implice în 
evenimente bune și nu au făcut-o.  
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Așa după cum se poate constata, totul este constructiv în această zi și această 
formă de descompunere arată că dispunem de o putere care este, în cea mai mare 
parte, benefică. Este adevărat, această putere, printr-o magie a universului, s-a 
distribuit în mod egal către toți oamenii, indiferent că au avut sau nu experiență 
sau dacă sunt sau nu orientați pozitiv. În momentul acesta, însă balanța înclină 
foarte mult către valorile pozitive și vor avea o zi foarte dificilă doar persoanele care 
și-au folosit inteligența în mod negativ. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a înțelege astăzi care este rolul 
pe care-l ocupăm. Fie că suntem în rolul celui care abuzează sau rolul celui care este 
abuzat, fie că ocupăm o valoare de mijloc, este important să înțelegem poziția pe 
care o avem. Dacă nu pornim de la această bază clară vom ști în ce direcție să 
mergem și puterile se vor dovedi cu adevărat mult prea mari față de ambițiile pe 
care le avem sau de experiență. 

 
Duminică, 8 noiembrie 

Duminica  8-11-2015  3:10    Luna(Lib) Sex (Sag) Saturn 

Duminica  8-11-2015 10:10    Luna(Lib) Con (Lib) Lilith 

Duminica  8-11-2015 17:30   Venus (Vir) --> Libra 

Duminica  8-11-2015 20:39    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 
 

Distracția este plătită scump. Risipă. Accident. Nefericirea atrage păcatul. 
Libertatea este prost înțeleasă. Luptă între instinct și rafinament. Se ridică 
standardul vieții prin depășirea unei încercări. Se impune calmul. Lucrurile nu 
sunt ceea ce par a fi. Severitatea stinge uitarea. 

 
Trecerea Lunii în zodia Balanță închide cercul circumscris evenimentelor 

rezervate acestei săptămâni și arată că nu trebuie să ducem cu noi în viitor lucruri 
atât de apăsătoare, de încărcate de răspundere sau de periculoase. Cea mai mare 
parte a zilei Luna se va afla pe ultimul grad al zodiei Fecioară și le va arăta 
oamenilor că au pentru ce trăi, că trebuie să abordeze cu curaj viața socială însă nu 
trebuie să rămână impresionați pentru tot restul zilelor de lucrurile rele, dureroase 
sau periculoase pe care le traversează din când în când. În egală măsură, succesul 
pe care l-au parcurs de-a lungul acestei săptămâni nu trebuie să devină de referință 
pentru tot restul zilelor. A găsi echilibrul între bine și rău înseamnă a intra cu 
dreptul în zodia Balanță împreună cu Venus. 

Înainte de a se produce acest eveniment astral, Luna, intrată din după-
amiaza zilei anterioare în această zodie, împlinește, în noapte de sâmbătă spre 
duminică, un sextil cu Saturn și o conjuncție cu Luna neagră, în dimineața acestei 
zile. Apoi, spre seară, se va afla într-un careu cu Pluton. Atât lucrurile bune cât și 
cele rele sunt acum prezentate la picioarele individului pentru a-l ajuta să se decidă. 
8 noiembrie este o zi de inspirație, de exprimare la scenă deschisă, dar și de luptă 
între instinct și rafinament, cele pe care l-am cultivat de la începutul săptămânii și 
până acum. Binele pe care-l simțim acum s-ar putea să fie răstălmăcit, așa cum am 
văzut că s-a întâmplat în alte zile ale acestui interval, la fel cum răul ne lasă 
impresia că se folosește doar de nefericire pentru a se prolifera.  

În realitate, nici mesajul binelui și nici mesajul răului nu reprezintă adevărul, 
ci doar propria experiență despre luptele acestei săptămâni. A învinge într-o 
confruntare în care totul este răstălmăcit, interesat sau denaturat arată doar 
experiența acestei săptămâni, doar experiența momentului, nu o experiență de 
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viață. A crede că păcatul se proliferează doar acolo unde există nefericire, nu și 
unde există răutate, invidie sau alte abuzuri, arată doar experiența momentului, nu 
o experiență de viață. Trecerea lui Venus în zodia Balanță ar trebui să le aducă 
oamenilor gândul că oricât de grea este o încercare ea se va topi, oricât de bună este 
finalitatea unor încercări depășite cu brio ele trebuie să facă loc altora. Viața se 
desfășoară într-o formă continuată, iar experiențele respectă această continuitate. 
Știm că de fiecare dată când Venus intră în Balanță oamenii își modifică substanțial 
comportamentul. Devin mai eleganți, mai atenți la cum se prezintă, cum 
interacționează, mai indiferenți față de rău și mai sensibili la frumos. De această 
dată, adică în prima zi de tranzit a lui Venus prin Balanță, oamenii vor face lucrul 
acesta însă doar pe baza experiențelor acestei săptămâni, nu la modul general. Este 
adevărat, obiceiurile construite în timp nu se șterg, nu se anulează doar pentru că 
această săptămână a avut o greutate aparte, însă explicațiile, justificările, 
argumentele pe care fiecare le va folosi pentru una din opțiunile sale va veni cu 
precădere din experiențe care s-au consumat în ultima perioadă. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine o zi de sinteză. Avem ocazia 
acum să punem degetul pe rană, să le arătăm celorlalți că am înțeles ceva din ceea 
ce am trăit, putem să facem și o încadrare corespunzătoare, avem și puterea de a 
descompune un rău pentru a-l face ineficient, dar și de a înțelege care este 
adâncimea puterii personale și cât de eficient poate fi binele pe care-l vom lua cu 
noi în săptămânile următoare. Trecerea lui Venus în Balanță îi face pe oameni să se 
comporte mult mai frumos, să fie sensibili la ceea ce este elegant și rafinat, să se 
comporte cât de bine și de frumos pot, cât de bine și de frumos au învățat, cât de 
bine și de frumos consideră că trebuie. 

Faptul că ajungem într-un moment de sinteză arată în primul rând că este și 
un moment de înțelegere. Înțelegerea răului înseamnă a nu-i permite acestuia să 
meargă mai departe în această formă, ci a se supune și el, la fel cum se întâmplă în 
cazul binelui, unor etape de transformare. În cazul de față, transformarea răului 
înseamnă anularea sa, descompunerea sa în elemente componente, în părți mai 
mici care să nu se mai poată susține. Binele acceptă modelarea sa într-o altă 
structură pentru că asta presupune control prin încrederea investită în 
colaboratori, cei care susțin întregul, adică diversitate, bogăție, deci perenitate prin 
transferul de putere de pe întreg pe fragmente. Binele poate înțelege acum că 
dispune de o ambiție mult prea mare pentru puterile cu care a intrat în contact 
acum, poate fi modest, își poate diminua expresia personală pentru a percepe 
corect realitatea, în timp ce răul nu poate face lucrul acesta. În funcție de locul pe 
care-l ocupă într-una din cele două tabere fiecare va ști exact la ce gen de 
predispoziții să se aștepte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de blazare. A 
spune “Este suficient câte am făcut, să mai facă și alții!”, este o încercare a acestei 
zile și o dovadă că riscăm să ne otrăvim cu gânduri impure care ne blochează 
evoluția. În mod corect, îndemnul acestei zile ar trebui să ne spună că: “Este de 
foarte bine tot ce am făcut până acum și să facem și de acum încolo cel puțin cât am 
făcut până acum!”, nu „Să mai facă alții!”. 
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9 - 15 noiembrie 2015 este săptămâna bucuriei de a împărtăși un secret și a 
tristeții că acesta ajunge pe mâna cui nu trebuie. Spațiul în care se vor desfășura 
toate aceste direcții interesante transformă această săptămână într-un experiment. 
Avem puterea acum să simulăm, să construim, nu doar mental, ci și cu alte 
instrumente ale ființei, realități posibile. Așa după cum vom vedea în observațiile 
inserate la cele șapte zile, fiecare ecuație astrală are un element puternic, un mod 
aparte de a construi acest vis frumos și, în egală măsură, poate fi și permisiv ca, în 
anumite condiții, să se poată trece de la simulare la experimentare, de la iluzie la 
realitate. 

Săptămâna este bogată la capitolul evenimente astrale, conținând o Lună 
nouă, împlinită în 11 noiembrie, o trecere a lui Marte din Fecioară în zodia Balanță, 
pe 12 noiembrie, dar și multe alte aspecte importante care o fac foarte pregătită să 
ne ofere un cadru suficient de bun pentru ca secretele pe care le-am păstrat cu atât 
de multă încrâncenare, cu atât de multă determinare să poată fi privite altfel, să 
poată fi abordate dintr-un alt unghi sau să ne ajute pentru a le scoate pe acestea 
dintr-o zonă întunecată, a le aduce la lumină și a vedea cam cum am arăta dacă ne-
am folosi de ele la scenă deschisă. Rolul acestei simulări este unul magic și cel care, 
pe baza unor ambiții formulate clar în săptămânile anterioare, nu este determinat 
să le transforme pe acestea în practică, este rugat să le urmărească așa cum se 
desfășoară, să le observe foarte bine, să nu le pună acestora eticheta de evenimente 
decisive, să nu le încadreze într-o schemă a bucuriilor definitive, a tristeților 
apăsătoare, să nu creadă că de acum încolo vor fi protejați de ceea ce demonstrează 
acum că pot să facă sau că văd că ar putea să facă într-o situație ipotetică. Totul este 
o mare simulare și vor putea să ajungă în zona elementelor concrete doar acele 
persoane care au demonstrat o mare determinare, o energie puternică, o forță 
activă în săptămânile anterioare și, în virtutea a ceea ce au arătat clar anterior, să 
poată împlinii acum ceea ce simulează. Cei mai mulți vor trăi cu implicare iluzia pe 
care o construiesc cu gândul, cu sentimentul, cu dorința sau cu speranța. În mod 
sigur, observațiile de pe această simulare vor fi foarte importante în săptămânile 
următoare, când va trebui să trecem la practică. Atunci nu vom mai putea simula, 
nu vom mai avea timpul necesar să ne gândim cum ar arăta întreaga situație dacă 
am proceda altfel, adică va trebui să acționăm ca și cum știm exact care este 
rezultatul pe care vrem să-l obținem. Din această cauză, marea determinare a 
acestei săptămâni cere luciditate în simulare, echilibru în dorință, aspirație sau 
speranță, dar și încrederea că nu trăim degeaba aceste vremuri. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi puternici pentru 
a vedea adevărul așa cum este. S-ar putea ca în multe din situații adevărul pe care-l 
vedem să fie dureros. Simularea nu ne arată cum anume trebuie să-l facem pe 
acesta să nu fie dureros, ci ne învață să fim puternici în fața sa. 
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Luni, 9 noiembrie 
Luni  9-11-2015  4:41    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 

Luni  9-11-2015  9:14    Luna(Lib) Con (Lib) Juno 

Luni  9-11-2015 22:06     Sun (Sco) Tri [Pis] Chiron 
 

Risipă. Acces la o informație a bolii. Pașii duc spre un alt drum. Legamânt. 
Iubiri pasagere. Disonanță. Activitatea mentală nu poate suplini sentimentul. 
Revelare. Imaginaţie. Se depăşeşte un spaţiu limitat. Se completează un neajuns. 
Clasicul impresionează. Asigurare. 

 
Începem săptămâna cu un unghi foarte frumos între Soare și Chiron, cel care 

ar trebui să optimizeze raporturile dintre oameni și să ne ajute ca apelul la trecut să 
fie un element de armonie, un instrument prin intermediul căruia să depășim 
obstacole ale înțelegerii sau ale neputinței. Pentru că în această zi se împlinesc alte 
două unghiuri la care participă Luna, dintre care unul este foarte rău (opoziția cu 
Uranus), instabilitatea s-ar putea să nu ne permită să fim atenți, echilibrați sau 
deschiși la opiniile celorlalți. Gândul de reușită este însă prezent în impulsurile pe 
care le simțim și vom avea de traversat în această săptămână o formă de disonanță 
care este legată foarte mult de ceea ce am promis anterior, nu doar în săptămânile 
anterioare, ci poate chiar la începutul anului sau în anul anterior, și nu am reușit să 
împlinim. Pentru că Luna se află încă în Balanța și Soarele în Scorpion, există o 
componentă afectivă în toate aceste episoade și ea este legată, în primul rând, de 
puterile pe care le avem de la ceilalți sau de încrederea pe care ne-am pus-o în 
situații, nu în persoane. Tot ceea ce gândim în momentul acesta toate așteptările pe 
care le avem de la ceilalți trebuie să devină o asigurare, o garanție, că planurile, 
proiectele, calculele merg spre bine, că ne aflăm în fața unor episoade foarte 
frumoase.  

În realitate, aceste mesaje nu ne menajează, ci ne spun că vin vremuri 
complicate și din această cauză, referitor la impulsul de acum, puțini vor fi cei care 
se vor detașa complet de presiunea pe care o pune Luna neagră de pe zodia Balanța, 
adică puțini vor fi cei care nu vor lua în nume personal, care nu vor spune că toate 
aceste situații sunt în mod special îndreptate împotriva lor. Relația bună dintre 
Soare și Chiron ar trebui să ne oferă motive de vindecare. Așa cum este lesne de 
așteptat, de fiecare dată când individul se află în fața unor motive de vindecare dă 
înapoi, spune că este obosit, că nu înțelege, refuză ceea ce l-ar transforma, refuză 
tratamentul sau refuză opiniile celui care trebuie să-l ajute. Astfel, toată această 
susținere care ar putea să vină din partea unui personaj puternic și bine intenționat 
poate fi răstălmăcită sau răspunsurile bune, soluțiile minunate ajung să nu mai fie 
integrate corect. Cu alte cuvinte, ne aflăm în fața unui moment foarte important, 
unul chiar de revelație, unul de deschidere spectaculoasă către valori profunde, dar 
nu îi vom acorda atenția cuvenită pentru că alegem să ne uităm în altă parte, să ne 
preocupăm de elemente minore, de prosti, de intrigi, să dăm importanță unor stări 
parazitare și să arătăm că nu suntem deloc selectivi. Ar trebui să facem această 
trecere de pe instabilitate pe echilibru pentru a valorifica, la cotele optime, toată 
această energie puternică. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton agresiv. Consumul din 
această zi, prin puterea și determinismul astral, ne duce la instabilitate, dar 
ajungem acolo nu pentru a fi pedepsiți, ci pentru a deveni mai sensibili. Din 
nefericire, intrăm în acest sector cu poezia învățată, intrăm în această zonă de 
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libertate cu o instabilitate mentală și nu ne trebuie decât foarte puțin pentru ca 
fondul care există deja să se amplifice. Nu energia acestei zile este de vină că 
activitatea mentală se orientează greșit sau nu ajută sentimentul să se echilibreze și 
nici să se desprindă de obiceiurile proaste. Schema de acum face apel la trecut, la 
promisiuni ciudate, la crize de nervi, la neputința de a gestiona un conflict, la 
dificultățile pe care le-am întâmpinat în trecut și pe care nu le-am soluționat, dar 
ducem cu noi sub o altă formă până în momentul acesta. 9 noiembrie este și ziua 
dificultăților de comunicare, a neputinței de a înțelege corect un mesaj chiar dacă 
răspunsul care vine pentru vindecare, pentru armonizare sau pentru transformare 
este unul sublim. Avem nevoie ca în această zi să trecem de la instabilitate la liniște, 
de la senzația de neputință, la cea de acceptare pentru că soluțiile care ne vin din 
exterior din partea unor persoane care au deja un statut clar prin ceea ce fac și prin 
ceea ce spun, este unul eminamente bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi că secretul 
nu este neapărat ceva rău. Cei care sunt blocați pe negație au senzația că secretul 
nu poate ascunde decât ceva apăsător sau complicat. Nu le trebuie mult să-și dea 
seama că poate fi și altfel. 

 
Marți, 10 noiembrie 

Marti 10-11-2015  6:00    Luna(Lib) --> Scorpio 

Marti 10-11-2015  6:05    Mars (Vir) Con [Vir] North Node 

Marti 10-11-2015 14:14 Mercury (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Marti 10-11-2015 20:04    Luna(Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Curaj. Independența este formulată pe baza noilor principii. Libertate 
puternică. Se face uz de forţă. Se acceptă o provocare. Sentimentul participării la 
mari evenimente istorice. Se dau ordine. Forța duce la respingerea a ceea ce este 
incomplet. Constiința pregatește o surpriză plăcută. Informatii despre o victorie. 
Aventura și eșecul coabitează. 

 
Există multă energie pe cerul astral al zilei de 10 noiembrie și dacă avem 

suficient de multă putere, suficient de multă determinare și curaj atunci multe 
lucruri din cele puse la naftalină, abandonate sau despre care am crezut că nu se 
vor mai împlini niciodată, își găsesc finalitatea în chip miraculos, transformă 
verdictele categorice în soluții încărcate de o mare speranță și de mult optimism. 
Momentul zilei de 10 noiembrie este încărcat de aventură și aduce preschimbarea 
unor forțe negative în forțe pozitive doar prin comandă mentală, doar prin 
implicare și rezultatul va fi direct proporțional cu puterea investită. 

Conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului este un aspect care s-a regăsit și în 
unghiurile celorlalte zile, de-a lungul ultimelor două săptămâni, arătându-se, în 
principal, faptul că s-a lucrat cu un mesaj, cu o comandă care trebuia neapărat să 
ajungă la finalitate. Momentul zilei de 10 noiembrie poate însemna o analiză, adică 
să vedem dacă am avut determinarea necesară să ajungem unde trebuie, dacă am 
făcut ceea ce trebuia, dacă am făcut ceea ce ne-am propus, dacă suntem așa cum ne 
credem sau dacă putem face mai mult. De asemenea, momentul acesta aduce un 
consum foarte puternic pe libertăți, poate chiar unele dintre ele greu de înțeles, de 
acceptat, de digerat. Pentru că Luna se află în Scorpion, se poate face apel la forță, 
însă această forță trebuie să selecteze informația, trebuie să-i confere acesteia 
senzația că-l poate concura pe celălalt, că îi poate impune acestuia un traseu, că 
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evenimentele nu sunt lăsate la voia întâmplării și că nu există degringoladă, nu 
există haos, ci, poate, cel mult, demersuri care nu pot fi finalizate ori care nu s-au 
împlinit încă. Conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului arată și o bogăție teribilă, 
una care atenuează un semn de agresivitate, care îi îndeamnă pe oameni să 
selecteze evenimentele în așa fel încât să participe la acelea care sunt foarte 
importante pentru istoricul personal. Persoanele cu rang, cu funcție, cu demnitate 
socială vor fi acum participante la un mare eveniment public. Selecția acestor 
evenimente istorice la care participă persoanele cu rang, funcție și demnitate sunt 
selectate în funcție de frecvența la care activează. Deci nu evenimentul în sine îl 
selectează pe individ, în funcție de priceperea sa ori de determinismul astral, ci 
individul este cel care alege, pe baza rezonanței, unde să activeze. În felul acesta, se 
dă de gol, dezvăluie cum arată în formă împlinită ceea ce-l interesează și, în funcție 
de aceste alegeri, cei de pe margine își pot da seama cam unde să-l încadreze. 

Prin urmare, 10 noiembrie poate fi o dovadă foarte puternică a faptului că 
în această lume poate exista dreptate, poate exista o rezolvare pozitivă a 
problemelor apăsătoare, că oamenii își pot depăși anumite limitări impuse de 
epocă, de condiționări promovate de familie, de obstacole în care au ajuns să 
creadă cu tărie. Aventura și eșecul coabitează în această zi pentru că evenimentele 
de acum au în spate momentul de analiză, contactul cu puterea din prima zi acestei 
săptămâni. Este posibil ca această putere supradimensionată, tocmai pentru că se 
bazează pe ceea ce a fost puternic în ziua anterioară, să ducă la respingere, să 
creeze o dezamăgire atât de mare încât demersul în sine să aibă de suferit. Asta nu 
înseamnă că finalitatea nu va putea fi atinsă. Individul se va opri doar dacă va dori 
clar lucrul acesta, nimic din exterior nu-l condiționează să se întoarcă din drum sau 
să se oprească. Din această cauză, marea putere de acum, forța teribilă care ne 
învăluie, cea care, după părerea unora, ar fi trebuit să vină spre noi în săptămâna 
anterioară pentru a face față tuturor provocărilor, ne rezervă acum surprize 
plăcute. Există emoții pozitive care plutesc în jur și ele se bazează mult pe 
optimism, pe o selecție pozitivă a evenimentelor, pe senzația că participăm la mari 
evenimente istorice. Conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului arată voință însă 
această voința are nevoie de repere clare. Reperul îi spune individului doar că poate 
merge mai departe, nu și care este intensitatea puterii sale. Asta înseamnă că avem 
ocazia acum să constatăm un lucru pe care nu l-am mai întâlnit în ultima perioadă, 
poate nu l-am întâlnit deloc anul acesta: vedem că există coerciție, există interes, 
există un impuls pozitiv folosit pentru a ne ajuta unii pe alții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu răstălmăciri ideea de 
libertate. Libertatea este puternică atunci când nu este modificată, când este 
încadrată în reguli rigide, când nu i se taie vârful degetelor, călcâiele ca în povestea 
Cenușăresei. 
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Miercuri, 11 noiembrie 
Miercuri 11-11-2015  4:16     Sun (Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Miercuri 11-11-2015  8:55    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 

Miercuri 11-11-2015 11:46    Luna(Sco) Con (Sco) Mercury 

Miercuri 11-11-2015 15:55    Luna(Sco) Tri [Pis] Chiron 

Miercuri 11-11-2015 18:39 Luna(Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Miercuri 11-11-2015 19:45     Sun (Sco) Con (Sco) Luna(New Moon) 
 

Prietenii utile. Se răscoleşte unde nu trebuie. Curaj prin cuvânt. Iniţiativa 
susţine finalitatea mai mult decât începutul. Creativitate. Visele devin practice. 
Clemența este un instrument eficient. Toti aleargă dupa pomul laudat. 
Suprasaturaţie. Capacitate de asamblare. Investigații folositoare. Viziunea de 
ansamblu este stimulată. Aversiunea față de ceea ce  trage înapoi. 

 
Multe din evenimentele ce se împlinesc în această zi pot fi ecoul unor 

impulsuri pe care le-au avut în primăvară, pe vremea când Soarele trecea prin zodia 
Taur. Acum, când se împlinește Luna nouă pe Scorpion, avem senzația că simtim 
corect realitatea, că aceasta este plină de lucruri folositoare, că, în sfârșit, au venit 
spre noi răspunsuri utile sau, în sfârșit, am primit ceea ce am solicitat de mult timp. 
Deocamdată, ceea ce credem că este concret are doar statut de răspuns, doar 
imaginea a ceea ce ar trebui să primim cu adevărat. Unii vor înțelege de aici că este 
loc de mai mult și că abia în momentul acesta sunt în contact cu dezideratul general 
aplicat acestei săptămâni, cel care face trimitere la bucuria de a împărtăși un secret. 
În egală măsură, înțeleg că a împărtăși un secret în această zi, când cea mai mare 
parte din ea suntem sub razele vechiului ciclu lunar, pentru că Luna nouă se 
împlinește abia spre seară, atrage după sine și tristețea că aceste secrete ajung pe 
mâna cui nu trebuie.  

Apoi, relația aceasta frumoasă dintre Soare și Jupiter, ce se împlineste încă 
de dimineață, ne vorbește despre prietenii utile, despre creativitate, ne îndeamnă să 
luăm inițiativa într-un proiect, dar nu ne permite să facem nimic nou, adică această 
inițiativă trebuie în mod obligatoriu să depindă de răspunsul a ceea ce-am făcut în 
prima jumătate a anului. Există legături teribile ce vin dintr-o zona mentală, dar și 
dintr-una afectivă care fac să ne întoarcem astăzi către aceste răspunsuri ca spre 
pomul lăudat. 

Chiar dacă lucrurile nu sunt atât de clare, chiar dacă șansa pe care o vedem 
acum este mai mult creionată, chiar dacă răspunsul concret, fapta în sine, ca 
finalitate de necontestat, se ascunde sau ne spune că mai are nevoie de puțin timp 
pentru a-și finaliza schema, ziua de 11 decembrie ne vorbește despre cheltuială, 
costuri, economie însă în termeni noi, cei care fac trimitere la noroc, satisfacții, la 
bogăție, la euforie sau la pasiune. Soarele trimite acest unghi pozitiv către Jupiter 
însă o face din zodia Scorpion, deci trebuie să ne așteptăm ca în toate aceste 
preocupări să punem un strop de pasiune mai mult decât am pus până acum. Este 
adevărat, rezultatul va fi util, folositor și dacă nu facem abuz de dreptate, dacă nu 
invocăm obligativitatea unui act, dacă nu cerem celorlalți garanția că imaginea pe 
care o vedem acum trebuie transfromată în eveniment, atunci totul va fi foarte 
bine. 

Prin urmare, 11 noiembrie ne îndeamnă să fim mai aproape de realitate, să 
fim curajoși, să apreciem raporturile sociale din punct de vedere practic, să 
respectăm faptul că fiecare demers are nevoie de câteva etape pentru a se împlini, 
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fiecare structură a evenimentelor are nevoie de o picătură de pasiune din partea 
individului pentru a primi un chip nou, pentru a fi personalizat. 

11 noiembrie este și ziua în care cei care lucrează cu energia sau care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală se reîntorc la beția cuvintelor, la 
sensurile foarte rarefiate, abstracte ale unor cuvinte banale și trăiesc doar din 
aceste înțelesuri. Au senzația că se desprind din lumea obișnuită, din magnetismul 
materiei și trăiesc în sfere înalte. Nu se poate stabili din această prezentare cu 
caracter general dacă această desprindere este și utilă, în mod sigur ea nu este 
finalul unui traseu, adică această percepție nu reprezintă realitatea în sine pe care 
aceste persoane cred că o trăiesc, ci imaginea, ce-i drept, puțin cam idealizată, a 
unui viitor luminos. Astăzi primim iertare și iertăm ușor, avem puterea de a 
asambla informații neobișnuite, de a le pune în același loc, dar facem efort pentru a 
tolera obrăznicia cuiva, anumite derapaje verbale sau poate anumite ambiții 
nepotrivite. Luna nouă ne vorbește despre faptul că toate aceste lucruri au o 
perspectivă frumoasă pentru împlinirea căreia nu trebuie consumată prea multă 
energie, ci puțin mai multă atenție decât am folosit până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la schimbare. 
Schimbarea este absolut necesară în viața fiecăruia și ea trebuie să se realizeze în 
crescendo, în sus, spre lumina, spre deschidere și spre libertate. O schimbare care 
ne îngustează orizontul de cunoaștere este periculoasă. Schimbarea la care se referă 
această zi este prietenă cu expansiunea. 

 
Joi, 12 noiembrie 

Joi 12-11-2015 13:45    Luna(Sco) Sex [Vir] North Node 

Joi 12-11-2015 16:51    Luna(Sco) Sex (Vir) Mars 

Joi 12-11-2015 17:11    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Joi 12-11-2015 18:47 Mercury (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Joi 12-11-2015 23:40    Mars (Vir) --> Libra 
 

Uitarea devine folositoare. Raportul de forţe se schimbă după interes. 
Rememorarea nedreptăţilor. Acțiuni pe baza resentimentelor. Rupturi ignorante. 
Se ascunde un adevăr despre sine. Sunt simulate talentele. Surprizele nu sunt 
agreate. Se abuzează de critică. 

 
12 noiembrie devine un instrument foarte util pentru a aduce la lumină un 

adevăr. Este ziua adevărului ascuns care se teme să iasă la lumină pentru că nu a 
mai văzut-o de mult timp. În mijlocul acestei zile, cu puțin timp înainte să-și 
încheie tranzitul prin zodia Scorpion, Luna va avea de împlinit unul pozitiv cu 
Capul Dragonului, dar nu va reuși să medieze tendința Nodurilor. Lucrurile 
frumoase sunt în continuare în preajma noastră însă ele nu se transformă nici 
acum în eveniment, ci doar ne alimentează o stare de spirit, doar ne arată că există 
ceva mai frumos pentru care merită să ne sacrificăm întregul spectru al 
percepțiilor. Este adevărat orice umbră de teamă întunecă acum gândul, 
îmbolnăvește corpul, constrânge individul să creadă că viitorul va fi așa cum simte 
în momentul acesta. Asta se întâmplă pentru că ziua de 12 noiembrie este 
reprezentativă la capitolul rememorarea unor nedreptăți. Astăzi ne dăm seama că 
necesitățile pe care le-am parcurs de-a lungul acestui an nu au fost simple 
evenimente, iar în momentul acesta conștientizăm că nu sunt simple amintiri. 
Rememorarea lor ne spune că le-am transferat din puterea personală și așa s-au 
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menținut într-o stare vie. Avem nevoie ca astăzi, prin relația bună dintre Mercur și 
Chiron, să ne recuperăm energia din aceste evenimente și, prin trecerea lui Marte 
pe zodia Balanța, să producem, într-adevăr, schimbarea pe care o anunță această 
săptămână. Din nefericire, pentru că suntem în perioada în care Chiron este 
retrograd, această schimbare se va produce doar cu numele. Nu vom simți practic 
trecerea într-un nou sector, nu vom trăi altfel, ci vom fi în continuare atașați de 
aceleași temeri, de aceeași tensiune, de aceeași gălăgie interioară sau vom vedea că 
în continuare vom trăi în prezența acelorași persoane infecte, vulgare, încărcate de 
răutate, de ură, de agresivitate. În această săptămână și, în consecință, în această zi, 
vom putea să observăm cu o mai mare luciditate și dintr-o poziție neutră acțiunile 
concrete ale acestora pentru că există o notă bună care ne ajută în momentul 
acesta. Nu se poate spune lucrul acesta despre săptămânile următoare. 
Deocamdată, trecea lui Marte în zodia Balanță devine doar un element de surpriză, 
la fel cum va fi și în zilele următoare. Abia din săptămâna următoare s-ar putea ca 
acesta să producă evenimente, adică să se facă uz de forță, să se abuzeze de o 
critică, de un termen, de o direcție. Deocamdata, acestea sunt creionate și există 
premisa ca dintr-odată lucrurile acestea rele să se transforme în ceva foarte bun. La 
finalul acestei zile vom avea senzația că nu am înțeles nimic din ceea ce am trăit 
astăzi, că nimic nu este clar și nici decisiv, că orice lucru poate fi schimbat, la fel ca 
în zilele anterioare, printr-o comandă. Unii vor spune că această comandă este 
mentală, sub forma unui gând, alții că aceasta vine prin control emoțional. Nu are 
importanță cum anume se produce aceasta. Important este că dacă o vedem să 
avem suficient de multă determinare încât să ne implicăm în experimentarea ei. 
Vom vedea apoi că tot aburul acesta fin al abstractului se transformă brusc în 
eveniment. Asta înseamnă că nu există o presiune astrală în a transforma ceea ce 
gândim, ceea ce simțim în eveniment, dar dacă vrem să facem lucrul acesta suntem 
ajutați. 

Prin urmare, 12 noiembrie este o zi care ne poate motiva să facem o trecere 
într-un alt plan, unul al eficienței, al expresivității și al succesului. Nu este 
obligatoriu ca ruptura pe care am dorit să o facem în această zi să fie permanentă. 
Ea poate să fie realizată tot cu scop informativ, adică ne desprindem de un trecut 
apăsător pentru a vedea cum am putea trăi în viitor și repede ne întoarcem pentru 
că nu avem suficient de multă putere să trăim în noul loc. Acțiunile acestei zile au o 
umbră de resentiment, lasă impresia că nu pot fi modelate, că totul este foarte greu 
din cauza oamenilor, din cauza anturajului sau din cauza dezordinii pe care aceștia 
o trăiesc. 12 noiembrie este și ziua în care un adevăr ascuns se transformă într-un 
adevăr timid care nu va dori să iasă la lumină pentru că nu a trăit niciodată în 
această zonă. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor considera astăzi că au trecut pe un nivel superior pentru că 
uită, se desprind complet de acele amintiri pe care le-au hrănit până acum, cărora 
le-au transferat din energia personală. Chiar dacă sunt persoane instruite să lucreze 
cu sensuri abstracte, să recunoască ușor vibrații fine, rafinate, faptul că trăiesc aici 
arată că sunt integrați în aceeași predispoziție astrală. Uitarea le este folositoare, 
pot să obțină un progres folosindu-se de ea, dar nu este expresia unui progres, ci un 
instrument pentru redefinirea stării de confort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede că simularea este 
realizarea în sine. Nu putem trece de la simulare la realizare în sine acum. 
Simularea doar ne informează. 
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Vineri, 13 noiembrie 
Vineri 13-11-2015  2:25    Luna(Sag) Sex (Lib) Venus 

Vineri 13-11-2015  3:45    Luna(Sag) Con (Sag) Saturn 

Vineri 13-11-2015  6:45    Luna(Sag) Squ [Pis] Neptune 

Vineri 13-11-2015 10:18    Luna(Sag) Sex (Lib) Lilith 

Vineri 13-11-2015 19:11   Venus (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Vineri 13-11-2015 20:17 Mercury (Sco) Sex (Vir) Jupiter 
 

Respect pentru timpul celorlalți. Atenţie la detalii. Increderea în sine este un 
drept. Nevoia personală primește ajutor. Eternitatea are şi ea un început. Se 
depasește uşor un obstacol. Minciunile sunt ignorate mai uşor. Cercetari despre 
lucruri esenţiale. Slăbiciunile sunt explorate fără pericole. Viitorul pare frumos. 

 
13 noiembrie este o zi importantă a acestei săptămâni. Venus se va afla într-

un sextil cu Saturn, iar Mercur tot într-un alt sextil cu Jupiter. Ceea ce se 
prefigurează a se întâmpla pe aceste unghiuri face trimitere la un proces interior, la 
un proces de analiză, de observație, cel care ne arată obstacolul pe care trebuie să îl 
depășim. Pentru că avem de-a face cu două poziții ale planetelor individuale pe 
două zodii care le conferă calități speciale, ceea ce investigăm acum, pentru a 
rezolva, ține de domeniul minciunii, fățărniciei, șantajului sau abuzului. Dacă se 
pune problema calităților, atunci preocupările individului sunt orientate către 
creativitate, expresivitate, puterea de a vorbi ceea ce trebuie, când trebuie și față de 
cine trebuie, de a face gesturi frumoase față de toată lumea, de a personaliza un 
mesaj față de un om important și de a reuși să încadrăm toate aceste elemente într-
o schemă a cunoașterii, cea care ține de bucurie. În 13 noiembrie bucuria este un 
element de cunoaștere și așa trebuie privit. Apoi, pentru că nici Venus din Balanță 
și nici Mercur din Scorpion nu aduce înclinații către sinceritate, momentul acesta le 
poate vorbi oamenilor și despre un compromis. Acest compromis poate să invoce 
motivul păcatului, al indecențelor sau motivul unei nedreptăți pe care individul o 
tot invocă de câteva luni încoace. S-ar putea ca momentul cu pricina să se strângă 
foarte repede în momentul în care în conversație, în discuție, în schimbul de 
experiență abordat astăzi se pune un pic mai mult respect față de cât am pus până 
acum. Luna, în noaptea de joi spre vineri, este în conjuncție cu Saturn, dar până la 
răsăritul Soarelui se va afla într-o relație negativă cu Neptun semn că această formă 
de disciplină, această ordine a gândurilor, a gesturilor, după cum gândim și o 
vedem și o simțim în această zi, contravine interesului celorlalți. Este absolut 
necesar în această zi să urmărim starea în care se află partenerul de dialog și abia 
după aceea să ne ajustam mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Dacă facem 
invers vom întreține un element negativ, o tensiune și toată conversația, tot acest 
schimb merge doar spre consum. 

Prin urmare, 13 noiembrie ne îndeamnă prin tot ceea ce se consumă acum 
să ne amintim de respect. Vom fi încurajați astăzi să fim atenți pe detalii, dar nu pe 
acele elemente care trebuie neapărat puse într-o ordine, nu pe detalii care ne vin 
din zodia Fecioară, cele care enervează pe toată lumea, ci pe detaliul care ne vine 
din zodia săgetător, adică pe observație și înțelegere. Lucrurile acestea care sunt 
văzute creează impresii frumoase, duc la armonizare, la un schimb de experiență 
foarte frumos, la o interacțiune eficientă și arată că putem să ne simțim bine 
indiferent de nivelul pe care-l avem, indiferent care este statutul social pe care îl 
avem în momentul acesta. Ceea ce nu putem rezolva acum s-ar putea să ne creeze o 
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ușoară reținere, o ușoară teamă, pentru că nu putem trăi ziua de 13 noiembrie ca 
într-un glob de sticlă, nu putem să credem că ceea ce reparăm astăzi, deci ceea ce 
are statut de element defect, nu este atins de minciună, de ignoranță, de răutate sau 
invidie. Venus se află în Balanță, iar Mercur se află în Scorpion, deci direcția care 
vine din cele două zodii lucrează și cu aceste defecte de caracter. Totuși, nu este 
decisiv impulsul acesta. Cu cât avem mai mulți oameni pozitivi în jur cu atât 
impresiile acestea negative se estompează mai repede sau se vor situa mai departe. 
Schema generală a acestei zile pune o presiune pe investigarea elementelor 
negative, dar în egală măsură ne spune că dacă suntem mulțumiți, optimiști, fericiți 
nu înseamnă că schema aceasta se poate reproduce foarte ușor pe viitor. Am putea 
să o reproducem pe viitor însă trebuie să curățăm aceste defecte la care fac 
trimitere planetele Mercur și Venus, adică minciuna, abuzul, agresivitatea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite să visăm chiar 
dacă ceea ce vedem prin intermediul visului nu se poate împlini sau nu ne oferă 
garanția că s-ar putea împlinii în viitorul apropiat. Starea pe care o obținem din 
această experimentare este una tonică. 

 
Sâmbătă, 14 noiembrie 

Sambata 14-11-2015  1:54    Luna(Sag) Squ [Pis] Chiron 

Sambata 14-11-2015  2:21    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 

Sambata 14-11-2015  5:16    Luna(Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Sambata 14-11-2015 10:13    Luna(Sag) Sex (Lib) Juno 

Sambata 14-11-2015 22:47    Luna(Sag) Squ [Vir] North Node 
 

Se caută un element care să reprezinte. Invențiile nu sunt inca utile. 
Viziunea de ansamblu obosesc. Se caută distracție. Veselia acoperă durerea. 
Lipsurile nu sting bucuria. Respect pentru omul demn, sincer și simplu. Este 
ascunsă neputința de a duce mai departe un demers. Se alege un înlocuitor. 
Protectia este neobișnuită. 

 
Ceea ce se consumă în 14 noiembrie nu reprezintă, la fel ca în zilele 

anterioare, un element concret, ci tot unul cu titlu informativ, adică ne aflăm în fața 
unei viziuni care nu poate fi în momentul acesta transpusă în realitate. Ceea ce 
constatăm că se consumă acum ne arată că lucrurile se pot orienta pe făgașul 
normal, că pot să se redreseze, că nu au ajuns la o intensitate maximă, ci doar într-
un impas. În momentul acesta, când Luna se află într-o relație negativă cu Jupiter 
tot ceea ce vedem și înțelegem este negativ, trist sau inspiră teamă. 

Dacă am fi mult mai disciplinați, dacă nu ne-am împotrivi realizărilor pe care 
le-am comportat de-a lungul acestei săptămâni, dacă nu luăm războiul ca fiind un 
element foarte important cu care trebuie să lucrăm acum atunci am vedea că 
situațiile nu sunt chiar atât de dureroase, că ele pot fi ignorate, cel puțin în acest 
stadiu, că veselia poate atenua senzația de durere, o poate estompa și nu este o 
dovadă de superficialitate dacă facem lucrul acesta și niciuna de deviație. 
Momentul zilei de 14 octombrie se adresează cu precădere relațiilor interumane, 
dar dacă până acum am explorat puterea, abilitățile personale la un alt nivel, 
crezând că scopul pentru care trăim ceea ce trăim sau pentru care le aducem pe 
acesta la lumina este de a le transforma în evenimente concrete ne va veni foarte 
greu să vedem care este ecoul acțiunilor personale în sufletul celuilalt, care este 
nevoia lui și cum anume trebuie să ne comportăm pentru a trăi în armonie. Vom 
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rămâne tot în acest registru personal, vom fi ușor distanți sau vom trăi conflictul că 
bucuria dacă ne atinge nu poate fi decât individuală, veselia, de asemenea, iar 
viziunea obositoare. 

Prin urmare, 14 noiembrie este o zi de conștientizare a unui adevăr 
profund. S-ar putea să nu ne facă plăcere ceea ce vedem, adică să constatăm că ne 
dorim mai mult de la viață, deși ne-am izolat de ceilalți, le-am ignorat prezența, 
calitatea faptelor sau rolul pe care îl îndeplinesc. Astăzi lucrăm cu stările sufletești, 
cu speranța de a le vedea pe acestea împlinite într-un timp foarte scurt, cu 
așteptările pe care le avem de la ceilalți sau cu așteptările pe care le avem din 
încheierea unei etape. În 14 noiembrie nu se închide nicio etapă, ci doar avem 
senzația că, dacă nu se încheie, atunci obligatoriu acesta este un semn rău, că 
puterile sunt pe terminate sau că nu am reușit să împlinim ceea ce ne-am propus. 
Având în vedere că ziua este în cea mai mare parte dominată de careul Lunii la Axa 
Dragonului, aceste impresii nu sunt reale. Suntem astăzi sub razele binefăcătoare 
ale unei protecții neobișnuite și avem nevoie să facem un efort în a o percepe pe 
aceasta și în a alege bucuria, veselia, iertarea sau înțelegerea chiar dacă informațiile 
pe care acestea le oferă ne obosesc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi care ar fi fructul 
pasiunii pe baza preocupării lor pe care le avem acum, pe baza vibrațiilor pe care le 
avem acum, pe baza a ceea ce suntem acum, prin gânduri, prin sentimente sau prin 
putere de acum, adică să ne imaginăm cum ar arăta pasiunea cu bazele acestei zile, 
iar dacă nu ne va plăcea ce vedem, să schimbăm baza. 

 
Duminică, 15 noiembrie 

Duminica 15-11-2015  2:19    Luna(Sag) --> Capricorn 

Duminica 15-11-2015  4:48    Luna(Cap) Squ (Lib) Mars 

Duminica 15-11-2015 15:22    Luna(Cap) Sex [Pis] Neptune 

Duminica 15-11-2015 16:29 Luna(Cap) Squ (Lib) Venus 

Duminica 15-11-2015 19:18    Luna(Cap) Squ (Lib) Lilith 
 

Succesul nu ţine loc de cald. Secretul dezvaluit face o caracterizare dură. 
Rădacinile sunt personaje stranii. Cine uită pierde. Lăcomie. Aversiune față de  
sinceritate. Munca ține loc de dragoste. Gelozia este o garanţie a existenţei unei 
relații. Recunoaştere usoara a unei puteri. Ispită. Vulnerabilitate. Sentimentul 
neîmpărtăşit se adânceşte în calități. 

 
În noaptea de sâmbătă spre duminică Luna va trece în zodia Capricorn și 

aduce o temperare a acestor porniri pe care le-am explorat de la începutul 
săptămânii și până acum, având clar senzația că revenim cu piciorele pe pământ, că 
ne întoarcem la o realitate, cea care ni se pare mult mai credibilă doar pentru că 
este dură. Din zodia Capricorn, Luna trimite unghiuri negative către Marte și Venus 
evidențiind această caracterizare dură a lumii înconjurătoare și încercând să ne 
convingă de faptul că numai prin această durere, numai prin această insatisfacție 
sau neîmplinire putem percepe corect realitatea. Din fericire, astăzi avem o 
alternativă și ea vine dintr-o relație bună a Lunii cu Neptun, adică dintr-o 
inspirație. Totuși, această inspirație nu va putea fi transpusă la un nivel foarte înalt, 
ci va fi exprimată în intimitate, se va teme de abuzurile sau de lăcomia parcurse de-
a lungul acestei săptămâni și va face trimitere mai curând la dragostea înșelată, la 
sentimentele nerespectate sau la un eșec. Spre finalul acestei zile, când Luna se va 
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afla într-o relație negativă cu Luna neagră, sentimentul acesta neîmpărtășit se 
poate transforma în frustrare. Există  un lucru frumos, există un rafinament care s-
a consumat de-a lungul acestei săptămâni, dar pe care astăzi vom alege să-l vedem 
altfel, vom prefera să îl punem într-un colț, să-l dăm deoparte, să nu considerăm că 
merită atenția cuvenită. Având în vedere planurile pe care unii le fac pentru 
săptămâna următoare chiar de pe acum, s-ar putea ca această selecție, această 
trezire la realitate să aibă un rost bun. Atunci când aceasta ne îndeamnă să credem 
că munca trebuie să țină loc de dragoste, că persoana care muncește nu mai trebuie 
să facă nimic altceva, nu mai trebuie să-și folosească celelalte instrumente ale 
sufletului, nu mai trebuie să se preocupe de rafinament, de profunzime sau de 
evoluție, devine o greșeală. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne creează o impresie falsă despre ceea ce 
trăim, despre lumea pe care ne-am construit-o de luni încoace și ne îndeamnă să ne 
reformulăm anumite conflicte și să le oferim acestora mai multă putere decât 
merită. Vom avea clar senzația că aceste tensiuni ne trezesc la realitate, ne arată 
chipul real al oamenilor, forța pe care aceștia o au sau cât de sinceri sunt. Avem 
nevoie să aflăm multe pe aceste conjuncturi. Nu ne va folosi la nimic dacă ne vom 
încăpățâna să ne folosim de ele doar pentru a ne argumenta propria agresivitate 
pentru că vom observa că devenim nefericiți, lacomi, geloși. Asta se întâmplă 
pentru că Luna neagră are un impact teribil asupra a ceea ce se întâmplă pe cerul 
zilei de 15 noiembrie și ne îndeamnă să credem că impresiile negative sunt de fapt 
foarte utile. Aceasta este o tentație, o ispită și ne slăbește rezistența la efort, ne face 
să ne îndoim de lucrurile care sunt cu adevărat valoroase. Din fericire, pentru că 
toată săptămâna ne-am aflat sub impactul unei forțe venită din subtil care ne ajută 
să simulăm, mai puțin să punem în practică, s-ar putea ca și lucruri acestea rele să 
fie tot simulate. Dar, așa după cum am văzut și în alte zile ale acestei săptămâni, 
atunci când a existat un motiv, o determinare, s-a ieșit brusc din simulare și s-a 
ajuns la practică. La fel se poate întâmpla și astăzi. Deci nu-i de glumit cu voința și 
cu certitudinea pe aceste conjuncturi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi cât de util ne 
poate fi sentimentul de mulțumire. Să fim, așadar, mulțumiți cu ceea ce am reușit 
să obținem de-a lungul acestei săptămâni pentru că nu este deloc puțin lucru. 
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16 - 22 noiembrie 2015 este săptămâna superiorității celui slab, a neputinței 
celui puternic și a plăcutelor inversiuni care par mode culturale și exemple de bune 
practici. Așa după cum se constată, este o săptămână destul de încărcată, plină de 
evenimente astrale de o mare însemnătate pentru această perioadă și care vor 
deveni destul de apăsătoare pentru persoanele care își doresc rezultate imediate, 
care consideră că sunt la final de traseu și din această cauză cineva trebuie să le 
recompenseze. În această săptămână nu ne recompensează nimeni cu nimic, nici 
atunci când facem o sinteză foarte interesantă asupra a ceea ce am făcut în ultimele 
săptămâni și construim un raport bine argumentat. Nu acesta este rostul 
săptămânii în curs, adică nu trebuie să obținem neapărat un preț foarte bun pe ceea 
ce am lucrat, ci, în primul rând, trebuie să înțelegem cât de important a fost efortul, 
apoi trebuie să dezvoltăm o anume răbdare pentru a crește în înțelepciune, nu în 
bogății materiale sau privilegii sociale. Soarele și Mercur vor trece prin conjuncția 
din 17 noiembrie și, separat, vor avea de împlinit câte un unghi pozitiv cu Axa 
Dragonului. În plus, pentru că lucrurile acestea nu pot să rămână în această formă, 
marți, 17 noiembrie, Venus va împlinii o conjuncție cu Luna neagră, iar sâmbătă, 21 
noiembrie, un careu cu Pluton. Cu alte cuvinte, schema aceasta care pune mult 
accent pe personalitate și pe comunicare are o componentă afectivă care trece de la 
viciu la transformare și care este în stare să ne bulverseze tot spectrul percepțiilor. 
Înțelegem de aici că fiecare zi a acestui interval pe care-l analizăm vine cu o 
tentație, vine cu un avertisment sau cu o problemă. 

Săptămâna în curs conține revenirea lui Neptun la mersul direct, trecerea lui 
Mercur și a Soarelui în zodia Săgetător, primul vineri, 20 noiembrie, iar al doilea 
duminică, 22 noiembrie. Apoi, semnele specifice fac toate trimitere la raportul 
acesta neobișnuit pe care inversiunea o pune pe conjuncturile prezente cu scopul de 
a ne creea impresii false. Una dintre cele mai puternice impresii false cu care vom 
lucra de-a lungul acestei săptămâni va fi aceea că superioritatea este slabă, iar cel 
care până acum a fost slab devine dintr-o dată foarte puternic. 

Cu toate că această săptămână este foarte încărcată la capitolul evenimente 
astrale nu are caracterul periculos pe care l-au avut săptămânile anterioare. Acum 
se produce doar o inversiune și pe unii s-ar putea să nu-i atingă sau să nu îi 
zdruncine atât de mult încât viața să o ia pe un traseu greșit. Se întâmplă lucrul 
acesta doar cu oamenii care au o imagine publică vizibilă, puternică, doar pentru 
persoanele care au alimentat până acum ambiții prea puternice. Aceștia trec prin 
explorarea defectelor de caracter, cele care au acum puterea să creeze goluri imense 
care trebuie umplute de calități reale, cele care au trecut testul timpului, cele care 
au mai fost verificate în același mod, în aceeași manieră sau în fața aceluiași 
auditoriu. În caz contrar, aceste goluri vor fi umplute de minciuni. Pentru cei care 
nu au calități săptămâna aceasta va fi plină de fals, iluzie, minciună, erori de decizie 
sau abuzuri. Pentru aceștia săptămâna, pe cât de intensă va fi, pe atât de repede o 
vor uita imediat ce se va încheia. 

Apoi, pe finalul săptămânii, adică începând cu trecerea Soarelui în Săgetător 
de duminică, 22 noiembrie, se creează premisele unei modificări profunde. 
Deocamdată nu putem vorbi de o schimbare prea mare, însă devenim, pentru 
prima dată anul acesta, preocupați de liniște, de pace, de progres, adică începem să 
ne gândim cum ar fi să trăim fără război. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu tinde către 
bunul altuia. Cine va dori, va oferi celorlalți din bunurile pe care le deține. Ceea ce 
este cerut cu insistență face trimitere la un episod care este specific doar acestui 
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interval și care ne vorbește despre o ambiție foarte mare care lasă în urma sa un gol 
pe care altcineva trebuie să-l umble cu calități reale. Dacă suntem atenți și 
răbdători aceste goluri nu vor apărea. 

 
Luni, 16 noiembrie 

Luni 16-11-2015  3:36    Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 

Luni 16-11-2015  9:45    Luna(Cap) Sex [Pis] Chiron 

Luni 16-11-2015 10:07    Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 

Luni 16-11-2015 13:42    Luna(Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Luni 16-11-2015 19:23    Luna(Cap) Squ (Lib) Juno 

Luni 16-11-2015 21:57    Luna(Cap) Sex (Sco) Mercury 

Luni 16-11-2015 22:52     Sun (Sco) Sex (Cap) Moon 
 

Regretul înseamnă acum o experiență de viață. Mânia devine teribilă. 
Sclavia capătă chip modern. Descoperire. Vitalitatea este folosită pentru a da 
ordine. Comedie umană. Pasiuni în a dărui, dar și a primi. Ritmul propriu 
îndeamnă la schimbarea traseului. Cucerirea confirmă corecta alegere a căii. Se 
face o ierarhie. Tentația de a judeca întregul și comportamentul după detalii. 

 
Începem săptămâna cu împlinirea a șapte unghiuri la care participă Luna 

împreună cu planetele din Capricorn, Pești, Berbec, Fecioară și Scorpion, deci 
trimițând aspecte de o mare diversitate care ne atrag atenția asupra unor ample 
posibilități, asupra unui demers pe care trebuie să-l înțelegem corect și, în plus, 
trebuie să-i dăm acestuia un sens pozitiv. În caz contrar, ajungem să alimentăm o 
comedie de care nu vom scăpa până la sfârșitul acestui interval. 

Pentru că Luna se află acum în Capricorn și are de trecut printr-o conjuncție 
cu Pluton, sentimentul că lucrăm asupra unor demersuri foarte importante pune 
stăpânire pe întregul spectru al percepției. Vom avea clar impresia că deținem o 
forță, că suntem încărcați de vitalitate sau animați de o pasiune pentru a aborda 
această realitate într-o nouă manieră. În realitate, impulsul cu pricina nu este decât 
o ambiție de a cuceri, de a impune ordine, de a separa o forță puternică în două mai 
mici și a le controla. Tentația de a judeca prea aspru, poate chiar necuviicios de 
aspru, slăbiciunile celui mic este una foarte mare, atât de mare încât ar putea 
produce o răsturnare a valorilor și cel care este puternic să nu mai poată dovedi că 
este puternic pentru că se ocupă de detalii, de ceea ce nu este pe măsura sa. Face 
lucrul acesta pentru că se lasă consumat de ambiția de a obține și mai multă putere, 
iar cel slab țipă foarte tare creând impresia că acesta este elementul foarte mare și 
puternic cu care să umple un gol. Există un ritm neobișnuit care va activa în această 
zi și care se va centra în jurul unei idei pozitive. Această idee pozitivă face trimitere 
la o stare de bine, la o aspirație, la intenția de a pune bazele unei colaborări 
importante, de a interacționa într-un mod mult mai frumos cu cei din jur, de a 
participa la o construcție pozitivă. Nimeni nu se va gândi dacă este pregătit să 
participe la această construcție frumoasă, dacă este demn, ci va dori să facă parte 
din ea cu orice preț. Schimbările care încep cu această zi produc alte transformări 
care au în continuare impregnată în structura lor o parte din mesajele săptămânii 
anterioare, cea în care multe lucruri au fost simulate. De această dată nu mai 
simulăm, ci vedem clar înaintea ochilor care este realitatea. Puterea este diminuată, 
deci ajută viziunea clară să se și mențină. Asta înseamnă că o parte din idealurile 
dure, concrete sau o parte din zăpăcelile de acum își au rădăcina în zăpăceală  
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săptămânii anterioare. În această zi vom vorbi despre bani, despre ce ne putem 
cumpăra cu aceste valori, despre cadouri, despre bunurile care ne încântă viața sau 
despre ce ar trebui să primim de la alții. Pentru că există o puternică influență a 
vibrațiilor din săptămâna anterioara asupra acestei zile, mai mult ne vom gândi 
decât vom face. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii încearcă să schimbe percepția asupra 
evenimentelor care s-au consumat în ultima perioadă aratându-ne că avem 
certitudini, că știm clar cum stau lucrurile, că le înțelegem și, în plus, putem să 
obținem ceea ce ne lipsește. Deocamdată gândul nu poate fi transpus în realitate, 
deși se apropie foarte mult de aceasta. Există o mare ambiție de a face parte dintr-o 
structură puternică, de a fi acceptați și pentru acest accept unii sunt dispuși să facă 
multe compromisuri, să strice, să zăpăcească, să creeze suferință în jur sau să 
distrugă. Celor pe margine sau care nu sunt implicați într-un anume eveniment 
ambițios, schema aceasta care cere acceptul unei forțe mai mari va fi mult mai 
clară, se va dezvălui, deci nu este niciun pericol pentru cel implicat. Adică, vom afla 
adevărul, dar nu știm ce să facem cu el. Acesta ne aduce în fața unei puternice 
determinări, în fața unei ambiții teribile de a cuceri lumea sau dacă suntem 
conștienți că nu o putem cuceri măcar să o stricăm, să nu o cucerească altcineva. 
Deși există o puternică influență asupra acestei zile din săptămâna anterioară, cea 
care a simulat, a păcălit cu soluții ce pot fi puse în aplicare așa cum au fost 
declarate, multe din evenimentele de acum sunt expresii ale unor diversiuni ciudate 
care trebuie în mod obligatoriu să ni se pară ca fiind mode culturale sau exemple de 
bune practici. Indiferent de tabăra în care suntem situați, vom dovedi astăzi curaj, 
inițiativă și o mare ambiție. Este adevărat, pe aceste conjuncturi, puțini își vor pune 
problema moralității, calității sau a profunzimii lor. Fiecare va dori succesul cu 
orice preț.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să gândim rău pentru 
că ni se pare că acesta este adevărul universal. Un adevăr personal care este frumos 
construit valorează astăzi mai mult decât o certitudine socială. 

 
Marți, 17 noiembrie 

Marti 17-11-2015  4:32   Venus (Lib) Con (Lib) Lilith 

Marti 17-11-2015  5:43    Luna(Cap) Tri [Vir] North Node 

Marti 17-11-2015  9:21    Luna(Cap) --> Aquarius 

Marti 17-11-2015 14:19    Luna(Aqu) Tri (Lib) Mars 

Marti 17-11-2015 16:54     Sun (Sco) Con (Sco) Mercury 

Marti 17-11-2015 20:08    Luna(Aqu) Sex (Sag) Saturn 
 

Seducție. Atenția este uitată la soare. Emoțiile să împodobesc singure. 
Mulțumirea este a celui puternic. Vindecare. Apropiere de izbândă. Capricii. Cel 
inferior profanează. Cel superior îndrăznește să fie fericit cu nimic. Se caută un 
înveliș. Gesturile mărunte simulează aspectul finalității. Timpul ne devine prieten. 
Forța poate fi folosită corect. 

 
Momentul acesta al zilei de 17 noiembrie este unul foarte important pentru 

această săptămână, nu mai important decât altele, ci important în felul său, pentru 
că deține o calitate pe care nicio altă zi a acestui interval pe care îl analizăm aici nu 
o deține : aduce o confirmare. În primul rând, această confirmare pe care ziua de 17 
noiembrie o aduce a fost inserată în analiza generală aplicată acestui an, deci știm 
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încă de la începutul anului că această perioadă are prevăzut prin mecanismul astral 
mari frământări ce depind de factorul uman. În plus, acest factor uman este 
dominat de orgolii teribile, acelea de a construi o revoluție sau de a inversa ordinea 
lucrurilor. Există o forță care a determinat fapta de acum, adică există o decizie 
care-și are două rădăcini: mijlocul lunii martie și finalul lunii ianuarie. La vedere, 
prin succesiunea ușor de perceput a evenimentelor, prin schema vizibilă și 
accesibilă tuturor, aceste episoade care se consumă în această perioadă au o 
singură cauză, cea care vine de la începutul lunii mai. De aici vine și marea 
zăpăceală pe care o traversăm. Cele două repere, cele două rădăcini sunt de fapt 
izvorul real al faptelor de acum, cauza zăpăcelii, nu ceea ce ne vine de la începutul 
lunii mai. Cine înțelege lucrurile acestea poate citi mult mai ușor influxurile astrale, 
poate înțelege mult mai ușor mecanismul karmic, cel care pune în centru factorul 
uman, de altfel singurul care a determinat schimbările pe care le traversăm în acest 
moment și motivul principal pentru care se punea o mare presiune pe forța de 
grup, pe puterea declarată a unor oameni care aparțin unei structuri. Este ca și cum 
am vorbi despre o scară. Deși obiectul în sine este o sumă de trepte, deși rostul 
pentru care există scara este însăși existența treptelor, când te referi la obiectul cu 
pricina, nu te gandești la o treptă ca fiind cauza, ci la suma lor. La fel, nu te 
gândești acum la faptul că funcționarea mecanismului are în centrul său individul, 
persoana, cu ambițiile, cu realizările și eșecurile sale, ci vezi doar jocurile puterii.  

Așadar, momentul prezent nu este o luptă între oameni și nicio luptă între 
ideologii, ci o luptă între centre de putere. Înțelegem lucrul acesta astăzi pentru că 
beneficiem de două unghiuri încărcate de grație: conjuncția lui Venus cu Luna 
neagră, ce ne arată elementele rele ascunse, fața nevăzută a evenimentelor, 
înțelesul ascuns, și conjuncția Soarelui cu Mercur pe zodia Scorpion ce ne aduce 
putere de investigare, idei concentrate și atenție. În plus, beneficiem de vibrațiile 
rafinate ce ne vin din tranzitul Lunii prin zodia Vărsător, zodie în care intrăm în 
dimineața acestei zile. Apoi, se mai împlinesc și alte unghiuri frumoase, spre 
exemplu relația bună a Lunii cu Axa Dragonului prin care se mediază tendința 
Nodurilor cu Coada Dragonului, deci un motiv în plus să înțelegem trecutul, să 
căutăm cauzele lucrurilor, faptelor, ideilor și să ne fie mult mai clar cum stăm și 
încotro ne îndreptăm. 

În afara acestor clarificări interesante, ziua de 17 noiembrie aduce un impuls 
personal care-l face pe individ să se creadă mai mare decât este, să ceară mai mult, 
să pretindă celuilalt ceea ce nu merită, să creadă că dacă a obținut ceea ce a vrut 
aceasta este o mare victorie sau un mare succes social. Cel inteligent va cântări 
astăzi orice faptă pe care o va face, iar cel mai slab din fire sau mai leneș, va face uz 
de forță, va țipa și va refuza să se gândească la faptele sale pentru că, luciditatea 
care l-ar duce spre interior îi va arăta că acolo, deocamdată, nu găsește ceea ce are 
nevoie sau nu găsește nimic bun. Deci trebuie să acționeze în forță pentru că altfel 
pierde șansa de a obține ceva foarte important. Apoi, pentru că în seara acestei zile 
se va împlini și un unghi bun între Lună și Saturn se poate vorbi și despre o 
permanentizare. Realizările de acum s-ar putea să țină ceva timp, poate chiar până 
la finalul acestei săptămâni dacă nu chiar până la finalul anului. Din nou, nu va 
conta dacă metodele folosite sunt corecte sau nu, adică un fel de "scopul scuză 
mijloacele". 

Prin urmare, 17 noiembrie este o zi care ne reamintește de dorințele 
confuze din prima parte a anului, în special cele formulate pe finalul lunii ianuarie 
și în mijlocul lunii martie. Acestea sunt elemente intime, probleme care au fost 
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discutate într-un cadru foarte restrâns, despre care opinia publică nu știe prea 
multe, despre care cei din jur nu au aflat încă detalii. La vedere, călătoria în trecut 
se oprește în mijlocul lunii mai, când se crede că au fost programate evenimentele 
care s-au consumat în perioada aceasta. Pentru că nici acum lucrurile acestea 
intime, care au fost discutate într-un cerc restrâns sau care au fost puse la cale în 
misterul unei intimității ciudate nu pot fi împărtășite, se va menține această 
zăpăceală, această confuzie între cauzele care sunt văzute și cele reale, între ceea ce 
trebuie aruncat poporului pentru a fi prostit și motivul adevărat care a animat toată 
această frământare socială. Dar noi, pentru că studiem astrologia, am știut încă de 
la începutul acestui an că perioada de față a fost prevăzută în mecanismul astral cu 
această rană, cu această amprentă dureroasă, cu aceste frământări sociale în care 
nu factorul uman să fie cel care declanșează ceea ce alții numesc mult prea ușor 
“revoluție”, ci el să se ocupe de propria transformare. Pentru că citim mesajul 
astrelor și îl mai și înțelegem știm că, în realitate, schema aceasta majoră nu 
vorbește despre lupta unui individ cu un alt individ, nici măcar despre lupta dintre 
două ideologii, ci despre lupta dintre două centre de putere, iar acest lucru se face 
tot pentru putere, nu pentru bine și nici pentru progres. 

Avem ocazia acum, datorită celor două conjuncții speciale ce se împlinesc, 
prima, în dimineața acestei zile, între Venus și Luna neagră, iar a doua, în a doua 
parte a zilei, între Soare și Mercur, să vedem toate aceste lucruri rele, murdare, 
compromițătoare, să le investigăm în mod corect, să le analizăm cu luciditate și, în 
plus, să le mai și înțelegem. S-ar putea ca ambițiile acestei zile să fie, de asemenea, 
foarte mari, cel inferior să dorească să câștige pe ultima sută de metri pentru că, 
după cum știe că-i este interiorul, nu poate obține lucrurile acestea pe merit. Avem 
ocazia astăzi să vedem că lumea se împarte în oameni superficiali și profunzi, 
constatând că un om superficial țipă foarte mult, este agitat, are reacții instinctuale, 
are o revoltă brută, nerafinată, în timp ce omul superior gândește, caută pârghii, 
centre de echilibru și idei forță pentru a obține un maximum de succes cu un 
minim de efort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că binele nu se 
impune cu forța, la fel și valoarea. Ceea ce este impus cu forța este de fapt un 
element inferior care profanează ceea ce simulează. 

  
Miercuri, 18 noiembrie 

Miercuri 18-11-2015  2:11    Luna(Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Miercuri 18-11-2015  3:56    Luna(Aqu) Tri (Lib) Venus 

Miercuri 18-11-2015 15:51    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Miercuri 18-11-2015 18:30 Neptune <Pis> S/D 
 

Emoțiile devin profesori buni. Se regretă trecutul care nu este înțeles. 
Nevoie de spații mari. Independență. Aventură. Libertate în exprimarea 
sentimentelor. Simțirea are la bază o justificare practică. Se oprește o formă de 
tristețe. Sedimentare. 

 
Valorile acestei zile ne trimit cu gândul la ceea ce, la începutul anului, nu am 

putut exprima prin cuvânt, nu ne-am putut împlini că așteptare și nici nu ne-am 
putut realiza că obiectiv. Există multă dezamăgire în schema acestei zile și de aceea 
gândul că eșecul se poate reproduce ne va speria puțin. Astăzi Neptun își revine la 
mersul direct după o lungă retrogradare și vrem să compensăm un neajuns sau 
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eșecul anterior trecând cu vederea greșelile celorlalți, iertându-le, dar nu de bună 
voie, ci considerând că acesta este un preț pentru propriile greșeli pe ideea că o 
faptă bună atrage după sine o altă faptă bună. Dacă până acum ne-a venit destul de 
greu să facem lucrul acesta, acum e simplu, ușor, ne sunt accesibile și 
instrumentele prin care să dezlegăm un apropiat de o promisiune, și-i spunem că 
nu mai este nevoie să și-o îndeplinească pentru că acum trăim alte vremuri. 

Dacă în zona individuală lucrurile acestea sunt frumoase și duc la rezultate 
constructive, pe zonă publică sunt destul de periculoase pentru că arată că alianțe 
mai vechi ne zdruncină, încrederea într-un factor de decizie este pusă la îndoială și, 
în consecință, puterea celui cu decizie scade. Apare, așadar, o inversare de roluri. 
Haosul care survine din această tensiune, din această nesiguranța, din aceste 
minciuni investite pe post de consilieri de încredere, aduce o mai mare putere 
elementului minor care, în absența unor emoții bune, umple golul de putere cu 
trăiri complicate, agresive, anarhice. Asta înseamnă că se va merge mai departe cu 
o formă de fragmentare a structurilor dominatoare în ideea că prin această 
separare se obține un mai mare control al factorului social. Dacă ieri gândurile erau 
un factor de reglare, acum ele sunt instrumente de tortură, oamenii chinuindu-se 
singuri gândindu-se la ceea ce nu au, la ceea ce nu au obținut încă, la așteptările pe 
care le-au avut de la alții și vor ca puterea pe care o dețin acum să o investească în 
aceste idealuri. Din nou, nu se gândesc deloc dacă se merită un asemenea efort, nu 
au nici cea mai mică reținere să-și conserve puterea. Aflat în separația conjuncției 
cu Soarele, Mercur este acum “ars de Soare”, deci judecata și luciditatea devin slugi 
obediente ale obsesiei de a controla. 

Apoi, Luna din Vărsător le aduce oamenilor sentimentul că dacă fac ce vor 
sunt liberi, puternici sau trăiesc o mare aventură. Desigur, totul are la bază o 
explicație practică, totul se bazează pe necesitatea de a avea, de a obține, de a primi, 
de a fi recompensat, invocându-se o muncă anterioară, un demers, un efort ce 
trebuie respectat acum prin plată. Nu este greșit să se ceară o plată, nu este greșit 
că individul să se aștepte ca aceasta să fie substanțială, ci este greșit că este cerută 
acum. Cel care o cere acum arată că forțele binelui au slujit un interes egoist și că 
ele nu merită glorie și, nici într-un caz, nu au fost expresii ale nobleței ori ale 
rafinamentului, ci o componentă a unei oferte. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală caută azi răspunsuri la probleme existențiale majore. Pentru că 
nu există unghiuri negative care se împlinesc azi, aceste persoane se simt 
îndreptățite să pretindă răspunsuri doar pentru că li se pare că au formulat clar o 
întrebare. Răspunsul nu este rezultatul obligatoriu al unei întrebări, ci ceea ce o 
completează și de aceea el nu-și ocupa poziția la comandă, ci rugat. Schema acestei 
zile nu prea ne încurajează să rugăm, ci să pretindem, de aceea este puțin probabil 
ca solicitările de acum, fie ele de factură spirituală sau nu, să obțină răspunsul 
adecvat, ci, cel mult, o energie similară, adică la fel de agresivă sau de arogantă 
precum este cea care însoțește întrebarea. 

Prin urmare, 18 noiembrie este o zi de accident. Voluptatea cuvintelor, 
incisivitatea tonului său istețimea ideilor sunt instrumentele cu care vom simula azi 
rafinamentul și adâncimea spiritului. Elementele de succes se lasă cucerite greu și 
de aceea ele nu prea sunt atât de reale, desigur, nu sunt nici întru totul simulate. 
Un om foarte activ, cel care va cere acum cu toată puterea lui soluționare, va simți 
că nu primește ajutor din nicio zonă, adică va simți că se află pe granița dintre 
realitate și iluzie, dintre teoretic și practic, dintre idee și faptă. Pasul următor ar 
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trebui să fie făcut, nu în virtutea inerției, ci sub puterea unui imbold subtil, a unei 
intuiții care îi arată individului că nu este de capul lui, ci integrat într-o structură 
majoră care are propriul determinism de respectat și care îl depășește pe acesta în 
care trăim noi. Ajutorul venit dintr-un plan subtil poate fi explicat acum prin 
raportarea la acest determinism superior căruia ne supunem noi și care este adesea 
văzut că o formă de libertate, ca o independență aparte, ca o eliberare. Desigur, 
lucrurile acestea ne-ar fi mult mai clare dacă nu am uita azi că evoluția nu 
înseamnă renunțarea la un sistem organizat doar pentru că nu mai este util, ci 
renunțarea să fie motivată de trecerea dintr-un plan într-altul, dintr-o zonă cu un 
determinism inferior într-o zonă cu un determinism superior. În mod sigur 
gândurile acestea, mai mult fragmentat decât în această forma compactă, ne-au 
curtat în ultimele cinci luni, iar acum suntem pe punctul să înțelegem și cine am 
fost, și de ce am fost așa, și de ce a trebuit să lăsăm ceva în urmă. Evoluția este 
absolut necesară pentru că ea răspunde chemării Creatorului, însă ea nu se face 
fără judecată. Revenirea lui Neptun la mersul direct ne aduce prea multe justificări 
care trebuie să fie obligatoriu crezute ca rezultat final, deși acesta nu este atins încă. 
Adică, am intrat într-un plan superior, cu un nou determinism, dar trebuie să 
așteptăm să vedem care-i sunt regulile, cum se înoată în acele ape și cât de adânci 
sunt. Atracția către etichetare și declarații abuzive este pericolul acestei zile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aștepta răspunsurile, nu de a 
le pretinde și nici de a ne comporta ca și cum le merităm de la sine. Deocamdată 
știm sigur că avem schimbarea, dar nu știm, și nici nu vom ști până la finalul 
săptămânii, cum este ea. Știm că ea a produs un gol, dar nici despre acest gol nu 
știm prea multe. Dacă dorim sau lăsăm impresia că știm vom umple totul cu 
etichete, proiecții și prejudecăți, deci vom forța un proces care are nevoie de mai 
mult timp pentru a se finaliza. 
 

Joi, 19 noiembrie 
Joi 19-11-2015  2:16    Luna(Aqu) Tri (Lib) Juno 

Joi 19-11-2015  8:23     Sun (Sco) Squ (Aqu) Luna(Half Moon) 

Joi 19-11-2015 10:15    Luna(Aqu) Squ (Sco) Mercury 

Joi 19-11-2015 13:13 Mercury (Sco) Sex [Vir] North Node 

Joi 19-11-2015 14:18    Luna(Aqu) --> Pisces 
 

Numărătoare inversă. Tentația succesului pierde din vedere detalii 
importante. Nimeni nu este perfect. Vorbă dulce mult aduce. Se cer prea ușor 
sfaturi. Apel la forța spiritului. Simțul estetic este mai bine valorificat. Puterea 
este verificată prin atracție. Legendele sunt vii. Proiectele pe termen lung sperie. 

 
Din ipostaza de conjuncție cu Soarele, Mercur, ce trece încă prin zodia 

Scorpion, se află acum într-un raport fericit cu Axa Dragonului. Desigur, nu este 
atât de fericit încât să medieze tendința Nodurilor, dar poate veni cu o soluție, 
poate indica o componentă ce poate deveni în săptămânile următoare 
reprezentativă pentru planurile pe termen lung, pentru ceea ce avem de împlinit în 
anul următor. Poate, unora, li se va părea puțin cam straniu ca ziua de 19 noiembrie 
să ne ofere soluții pe termen lung, cele care ar putea să fie puse în aplicare în anul 
următor. Judecând după faptul că Mercur, în această perioadă, este “ars de Soare” 
(mentalul se supune personalității, indiferent cum este aceasta conturată), 
proiectele pe termen lung sperie, însă ele trebuie să fie luate în considerare, trebuie 
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să le privim așa cum sunt, în chipul lor sinistru, adică trebuie să le vedem acestora 
ambiția pentru a nu uita de ce mergem pe acest drum. Ambiția pe care o observăm 
atent astăzi va lucra în 2016 cu aceste elemente, devenite între timp reformatoare. 
Asta înseamnă că pentru a pune în practică această formă de reușită se face apel la 
elemente nespecifice. Judecând după faptul că în această zi se împlinește faza de 
Primul Pătrar, există o presiune interioară, o neîncredere și, în egală măsură, există 
o tentație a succesului, nu pentru a crește, ci pentru a recupera ceea ce s-a pierdut, 
deci nu ca un element de progres, ci ca o frustrare, fapt ce nu poate fi trecut cu 
vederea. Pentru că vorbim de Scorpion, zodie în care se află atât Soarele cât și 
Mercur, ambițiile personale și instrumentele de comunicare fac apel la o modalitate 
de adresare care nu este specifică nici acestei săptămâni și nici acestei luni. Poate, 
ceva din ceea ce suntem tentați să folosim cu precădere în această zi, vom vedea la 
o scară mult mai larg exprimată de-a lungul anului 2016. Ceea ce ni se pare a fi 
foarte important în ziua de 19 noiembrie se poate transforma foarte ușor într-o 
legendă. 

Încă din dimineața acestei zile, când Luna se va afla într-o relație destul de 
proastă cu Mercur, apar primele contradicții pe care le vom regăsi sub formă de 
evenimente în viitorul apropiat. Dar momentul acesta nu acționează singur. El 
pregătește ceea ce se va întâmpla în cea mai mare parte a zilei următoare, atunci 
când Mercur se va afla pe ultimul grad al zodiei Scorpion și când va scoate la 
lumină ambiții pe care doar le-am intuit până acum și pe care am considerat că nu 
le putem pune în aplicare. Mâine ne vom schimba părerea, vom fi foarte ambițioși, 
foarte încrâncenați în a obține succesul și pe această linie. Acum ne aducem aminte 
de realizări mai vechi și vrem să le punem în aplicare pe acestea, vrem să le vedem 
ca pe veritabile modele de succes, dar ne vom păcăli. 

Prin urmare, 19 noiembrie aduce o atracție interesantă față de lucruri 
imposibile. O parte dintre acestea vor veni spre noi ca o atracție față de elementele 
plăcute ale vieții, iar o altă parte ne va atrage atenția asupra a ceea ce este defect și 
trebuie remediat cu orice preț. Niciuna nu ne poate oferi soluții viabile care să 
poată fi aplicate pe termen scurt pentru a ne regăsi traseul. Toate, inclusiv ambițiile 
cu care am luat contact în primele trei zile ale acestei săptămâni, sunt supuse unui 
mare risc, acela de a fi proiectate într-un viitor mult prea îndepărtat sau sumbru 
pentru a fi luat acum în considerare. În mijlocul zilei Luna va trece în zodia Pești și 
se va apropia cu pași repezi de conjuncția cu Neptun, aspect care se va împlini în 
noaptea de joi spre vineri. Acum visăm la soluții care nu mai pot fi puse în aplicare, 
la trăsături de caracter care nu mai constituie o atracție pentru cei din jur sau la 
valori estetice care nu mai sunt de actualitate. Toate aceste elemente, care au fost 
cândva bune, rămân și în momentul acesta foarte bune, însă doar ca trăire, doar ca 
idee, nu și ca soluție practică. Evenimentele zilei de 19 noiembrie ne sperie și ne 
îndeamnă să fim puternici pentru a-i susține pe cei din jur, nu pentru a inventa 
soluții de care să ne bucurăm doar noi. Această formă de altruism, în special în a 
doua parte a zilei, devine un exemplu teribil, o forță impresionantă, adică ceea ce va 
fi cel mai important de urmărit pe finalul acestui an și chiar de-a lungul anului 
următor. Pare de domeniul fantasticului ca ecuația astrală a unei zile să facă 
trimitere la elemente atât de importante ce se întind pe o perioadă atât de mare în 
timp. Este însă un element de care trebuie să ținem cont dacă vrem să nu trăim un 
2016 în izolare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi că speranța 
nu ne închide drumul, ci ne construiește multiple posibilități de a visa frumos și 
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prin visul frumos să ne putem îndeplini deziderate integrate în sufletul personal, de 
existența cărora nu am știut nimic până acum. 

 
Vineri, 20 noiembrie 

Vineri 20-11-2015  1:07    Luna(Pis) Squ (Sag) Saturn 

Vineri 20-11-2015  2:24    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

Vineri 20-11-2015 13:18     Sun (Sco) Sex [Vir] North Node 

Vineri 20-11-2015 13:51    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Vineri 20-11-2015 19:19    Luna(Pis) Con [Pis] Chiron 

Vineri 20-11-2015 21:43 Mercury (Sco) --> Sagittarius 
 

Trăsăturile sonore ale vieții emoționează. Puterea de convingere este 
folosită doar pentru binele personal. Încercările slăbesc încrederea membrilor 
unui grup. Aventurile sunt calculate strict. Inocența este agasată. Frumusețea 
trebuie să fi vândută. Profunzimea sentimentelor enervează. Valorile spirituale 
sunt cele care aduc liniștea. Valorile personale consumă prea multe resurse. Se 
dorește un câștig imediat. 

 
Astăzi Soarele se va afla într-o relație foarte bună cu Axa Dragonului, însă nu 

va reuși să medieze tendința Nodurilor. Se întâmplă însă ca acum Luna să treacă 
printr-o relație negativă cu Saturn, o conjuncție cu Neptun, un sextil cu Pluton și o 
conjuncție cu Chiron, înainte ca Mercur să treacă în zodia Săgetător. Asta înseamnă 
că trăim intens o realitate cu care am luat contact de la începutul acestei săptămâni 
și până acum și care ne-a vorbit despre faptul că un personaj care a trăit până acum 
în umbră, un om slab, neputincios are aspirații mult prea mari doar pentru că acum 
reușește mult mai bine decât altădată să citească urmele altora, să vadă cum ar fi 
trebuit să procedeze și nu a făcut. Această formă de înțelepciune simulată, această 
reprezentare mentală a unui mare succes poate constitui pentru cei care lucrează cu 
energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală un mare semn 
de evoluție, însă pentru marea masă este semn de dezamăgire sau chiar de 
depresie. Ceea ce văd că nu au putut obține deși era foarte simplu sau accesibil îi 
întristează. 

De altfel, relația bună a Soarelui cu Axa Dragonului, în postura în care 
Soarele trece acum prin zodia Scorpion, ne vorbește despre lucruri practice, despre 
elemente care pot fi obținute prin calcul, dar care nu ne aparțin tocmai pentru că 
până acum ne-a lipsit instrumentul, calculatorul, aparatul sau metoda corectă. 
Există însă multe evenimente care ne apropie de frumos, care ne fac să ne gândim 
la valorile spirituale prin liniște, prin putere, prin expresivitate sau prin frumos. 

În seara acestei zile Mercur va trece în zodia Săgetător și comunicarea va fi 
mult mai bună. Cu toate că pe această zodie Mercur se află în exil adică puterile 
sale sunt mult diminuate ori trebuie folosite pentru a-i ajuta pe alții, pentru a 
dovedi pricepere, pentru a dovedi eficiență, pentru a recupera un deficit de imagine 
sau de încredere, acest lucru, deocamdată, nu este accesibil pentru că oamenii se 
așteaptă ca această recuperare să se consume de la sine. Din nou ne lovim de deviza 
generală a acestei săptămâni în care cel slab se așteaptă ca, ocupând o poziție 
despre care aflase că este privilegiată, să obțină de la sine anumite drepturi. 
Drepturile se obțin prin muncă, prin efort sau prin a demonstra ceva. Tocmai de 
aceea momentul zilei de 20 noiembrie nu poate constitui expresia unui mare 
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succes, ci doar o lecție de viață legată de bun simț, modestie, respect, ce nu ar 
trebui uitată niciodată. 

Prin urmare, 20 noiembrie este o zi de speranță. Astăzi putem să ne 
întoarcem privirea către adâncul sufletului și să vedem care sunt golurile cele mai 
adânci, cu ce am putea să le umplem, care sunt oamenii falși care s-au construit 
numai din goluri pentru că au crezut că așa vor trăi mai bine. Unii oameni care 
iubesc foarte mult golul au în jurul lor persoane înzestrate care au demonstrat că 
pot să le umple, pot adânci percepția unor persoane fără să le suprasolicite. 
Momentul acesta poate vorbi despre o frumusețe aparte care nu poate fi cumpărată 
de la tarabă, deci cea care nu poate fi vândută prin niciun mijloc. Pentru că Mercur 
trece în această zi în Săgetător, în cea mai mare parte se va situa pe ultimul grad al 
zodiei Scorpion și, din această cauză, există anumite impulsuri care ne instigă 
împotriva celorlalți, care ne fac să gândim rău, să ne comportăm ciudat ori să facem 
o greșeală care să atragă impresii proaste sau chiar o pedeapsă. Imediat ce Mercur 
va intra în zodia Săgetător lucrurile se vor calma, se vor liniști sau ne vor fi mai 
clare. Dacă însă imediat ce Mercur a intrat în Săgetător nu vom dori să 
demonstrăm, să explicăm sau să convingem auditoriul că deținem anumite calități, 
că știm anumite lucruri sau că putem să facem mai mult decât au crezut, adică dacă 
nu vom face nimic, dacă vom fi în continuare leneși, atunci noua poziție pe care o 
ocupăm sau care ni se promite se duce pe apa sâmbetei. 

Pentru cei înclinați negativ, ziua de vineri, 20 noiembrie, poate fi una de 
scandal, dar nu pe ceea ce se consumă acum, ci pe ceea ce oamenii își amintesc că 
s-a consumat în ultimele trei săptămâni. Toate aceste evenimente îi motivează pe 
aceștia să ceară un câștig imediat, să obțină, pe baza a ceea ce s-a consumat în 
ultimele săptămâni, un preț foarte bun. Poate ar trebui să se gândească mai mult la 
faptul că Mercur în Scorpion are și o componentă spirituală, are și o atracție către 
plăcere, către a se consuma (combustie) sau a crea legături pătimașe între oameni. 
Dacă aceștia preferă să transforme aceste legături în atracții penibile atunci își 
merită soarta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne iubi unii pe alții fără a 
ține cont de defecte. Valorile personale sunt mult mai importante, prezența unei 
persoane este cu mult superioară față de ceea ce am avea de câștigat dacă am fi 
singuri. Singurătatea fizică devine foarte importantă doar dacă este înlocuită cu 
integrarea ființei într-un plan superior plin de entități, într-un univers populat cu 
alte ființe. 
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Sâmbătă, 21 noiembrie 
Sambata 21-11-2015  0:05    Luna(Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Sambata 21-11-2015  4:01   Venus (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Sambata 21-11-2015 13:24    Luna(Pis) Opp [Vir] North Node 

Sambata 21-11-2015 15:19    Sun (Sco) Tri (Pis) Moon 

Sambata 21-11-2015 17:09    Luna(Pis) --> Aries 

Sambata 21-11-2015 19:33    Luna(Ari) Tri (Sag) Mercury 
 

Sentimente reprimate. Succesul social ascunde nemulțumirea. Conflicte 
între generații. Norocul de acum risipește șansa împlinirii unui proiect mai vechi. 
Prea multă culoare. Invitație la izolare. Dispreț față de oameni mici care se cred 
mari. Se obține liniștea prin indiferență față de răspundere. Frumusețea acoperă 
și iartă totul. 

 
Relația proastă dintre Venus și Pluton le vorbește oamenilor despre conflicte 

pe care nu le pot gestiona în momentul acesta. Unele dintre cele care se consumă 
acum, ce sunt specifice ultimei decade a lunii noiembrie, nu fac trimitere doar la 
elemente care nu au logică ori care sunt chiar stupide, ci și la faptul că trecem acum 
printr-o ultimă etapă, printr-o ultimă durere, printr-o ultimă manifestare a unor 
nemulțumiri sau a unei atracții către izolare ce primește o replică dură printr-un 
eveniment ce, paradoxal, nu permite izolarea. Dacă la nivel individual lucrurile 
acestea par să fie clare, ușor de înțeles și de integrat, la nivel social izolarea 
înseamnă o nouă separare în centrele de putere. Coerciția, acceptarea apărării 
celuilalt, compromisul în cazul tratativelor de lungă durată înseamnă în momentul 
acesta regăsirea unui traseu. Este adevărat, traseul acesta este foarte scurt, adică va 
ține cel mult până la finalul acestui an însă este suficient de lung încât să îi ofere 
individului soluții neobișnuite sau acele soluții stranii care să-i atragă atenția că 
revolta sa împotriva unor defecte personale, neînțelegerile care duc la conflict între 
generații sunt încercări ale vieții care trebuie să primească atenția cuvenită. 

Relația proastă a lui Venus cu Pluton arată că sunt reînviate probleme mai 
vechi, sunt aduse în centrul atenției probleme legate de administrarea unei 
hotărâri, de justiție, de dreptate, de abuzuri care s-au manifestat de-a lungul anului 
sub forma verbală, iar acum trebuie să treacă la acțiuni concrete, la fapte, la urmări 
la transformarea lor în hotărâri scrise. Acest unghi dintre Venus și Pluton face însă 
trimitere mai mult către sectorul personal, către ceea ce este în familie, într-o 
relație, către ceea ce nu a mers din cadrul acestor raporturi sociale. Pe zona publică, 
acest unghi este însă teribil. Aduce tensiuni în grupurile care păreau solide, deci 
confundarea cu o nouă formă de instabilitate, cu un nou conflict, ce seamănă cu 
ceva din trecut, dar care prin componența sa nouă poate să genereze efecte atât de 
ciudate și de rele încât să compromită întru totul edificiul din care fac parte. De aici 
înțelegem că oamenii se gândesc din nou la izolare, la dispreț, la revoltă, la acțiuni 
anarhice sau la această formă de dizarmonie care nu a fost înțeleasă niciodată de-a 
lungul acestui an. În consecință, nu va fi înțeleasă nici de-a lungul anului următor 
când pentru o scurtă perioadă de timp acest careu malefic între Uranus și Pluton va 
dispărea. Speranța că problema va dispărea de la sine este, așadar, una falsă. 
Problema cu care ne confruntăm acum nu va dispărea de la sine. Ceea ce va 
dispărea de la sine ține de un alt domeniu. 

Prin urmare, 21 noiembrie este o zi de succes, însă avantajul de moment 
nu face trimitere la un succes așa cum îl știm de regulă, la un avantaj sau la o 



Săptămâna 16 – 22 noiembrie 2015           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 12 noiembrie 2015, ora 7:22 

achiziție, nici măcar la o stare de bine, ci la un avantaj despre care vom afla mai 
târziu. Deocamdată momentul acesta va deveni reprezentativ printr-un zbucium, 
printr-o explozie temperamentală, printr-o formă de revoltă, ce nu poate fi 
înțeleasă prin instrumentele de acum. Ceea ce ne este clar acum acesta vine din 
faptul că trecem prin momente cruciale, de zdruncinat, de neîncredere, de 
nemulțumire sau de indecizie. Există ceva frumos care se poate consuma în această 
zi și care ar putea să ne vorbească despre dispreț sau despre revoltă în alți termeni, 
poetici, filosofici sau științifici în așa fel încât să nu mai avem față de aceștia nicio 
aversiune. 

Pentru unii cunoașterea momentului, cunoașterea zilei de 21 noiembrie, 
poate însemna o risipă, o critică nejustificată aplicată celui slab, un consum lipsit 
de importanță aplicat unei probleme care nu mai este de actualitate. Trecerea Lunii 
prin Coada Dragonului în mijlocul zilei poate aduce rememorarea unor întâmplări 
interesante care sunt frumoase doar prin calitatea a ceea ce au reprezentat cândva, 
nu prin ceea ce ar putea să modifice în prezent. Pentru unii 21 noiembrie este o zi 
de amintire, de rememorare ce poate deveni foarte ușor o zi de tristețe. Imediat ce 
Luna va trece în zodia Berbec, în după-amiaza acestei zile, această tristețe se poate 
transforma și vom lupta împotriva unor obstacole. Deocamdată aceste obstacole nu 
sunt date la o parte, nu sunt înlăturate complet, ci mai curând investigate. Fie și 
numai atât, este foarte bine pentru confortul psihic și pentru a ne convinge că 
suntem în continuare puternici cel puțin pe jumătate din cât am crezut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a visa astăzi la o schimbare 
spectaculoasă. Visul în sine s-ar putea să nu se împlinească însă acțiunea pe care o 
realizăm astăzi, adică aceea de a visa la o schimbare foarte importantă, ne menține 
atenția trează pentru a fi folosită pe alte conjuncturi în săptămânile care vor urma. 
Dacă acum cedăm, vom rămâne în această atitudine temătoare și avem toate 
șansele ca în săptămânile următoare să pierdem teren într-o confruntare. 

 
Duminică, 22 noiembrie 

Duminica 22-11-2015  2:13    Luna(Ari) Opp (Lib) Mars 

Duminica 22-11-2015  3:58    Luna(Ari) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 22-11-2015  9:29    Luna(Ari) Opp (Lib) Lilith 

Duminica 22-11-2015 15:57  Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 

Duminica 22-11-2015 17:25     Sun (Sco) --> Sagittarius 

Duminica 22-11-2015 18:55 Luna(Ari) Opp (Lib) Venus 

Duminica 22-11-2015 21:15    Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 
 

Ultimatum. Două personaje se luptă pentru același autor. Tristețea este 
semn de răceală. Acolo unde succesul nu a venit se pregătește o lovitură. 
Magnetism. Celălalt trebuie să poarte toată vina. Onoarea este călcată în 
picioare. Patimile transformă ființa în sclav. Ne gândim la pace. 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce trecerea Soarelui în zodia Săgetător și o 

atracție către o idee care trebuie dusă mai departe, către un demers care trebuie 
finalizat sau către o situație care ar trebui în mod imperios să ne ducă spre 
performanță. O mare parte din ceea ce se consumă în această zi nu ne poate oferi o 
performanță pozitivă, ci ne poate oferi un vârf, un rezultat, un crescendo, întâlnirea 
cu etapa următoare sau depășirea unui obstacol supradimensionat. Până în după-
amiaza acestei zile Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Scorpion și ne va face 
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ambițioși pe lucruri lipsite de importanță, pe mânii pe care nu le-am depășit, pe 
promisiuni deșarte sau pe gânduri de răzbunare. Atât opoziția Lunii cu Marte, cât și 
opoziția Lunii cu Luna neagră arată că trăim vremuri tulburi, traversăm o tristețe 
adâncă ce are o singură calitate în această perioadă, aceea de răceală ce, prin 
menținere, se poate transforma într-o lovitură puternică. Această lovitură le 
vorbește oamenilor despre încrederea în sine, despre puterea de a se adapta la 
nevoile celorlalți, despre echilibru sau despre justa apreciere a puterii celuilalt. 
Această justă apreciere înseamnă evocarea unui moment abuziv ce s-a consumat în 
prima parte a anului. Este posibil ca această călătorie în trecut să îi ofere 
individului posibilitatea de a rememora anumite patimi, de a constata unde anume 
au greșit ceilalți, care sunt erorile personale și cât de lacomi au fost acești oameni. 
Cel mai mare păcat al acestei zile este dat de atracția către acuzații nefondate. 
Acestea pot fi orientate și spre propria persoană, nu doar împotriva cuiva. 

Cu toate că în această zi trecerea Soarelui pe zodia Săgetător nu va fi 
percepută ca un moment de eliberare, de trecere într-un sector nou, pentru că 
există prea multă presiune întreținută de unghiurile negative pe care le realizează 
Luna de pe zodia Berbec, faptul că Soarele iese din Scorpion arată că există toate 
premisele ca lucurile să se schimbe în bine, să devenim mai liberi, mai puțin 
pătimași, mai puțin răzbunători, mai sensibili, mai buni. Deocamdată aceste lucruri 
se schimbă în bine prin stabilitate și numai prin îndeplinire acestei condiții 
realizările comportate în ultima perioadă pot să fie durabile. Dacă reușim în această 
săptămână, dar și în săptămâna următoare să le menținem în formă în care sunt 
acum, atunci ele vor fi mult timp puternice, dovezi de progres, de stabilitate sau de 
înțelepciune. Iminenta apropiere a Soarelui de Saturn crează aceste pârghii care, 
prin stabilitate, duc la menținerea pe o perioadă mare de timp a unui bine, a unui 
element foarte puternic, pozitiv și elevat. Pentru că în momentul acesta lucrurile 
invocate mai sus nu se împlinesc, mulți au impresia că 22 noiembrie este o zi în 
care onoarea este călcată în picioare, le este strivit dreptul la viață, le este încălcat 
un privilegiu sau sunt acuzați fără să fi făcut ceva. Nu trebuie să țină cont de 
lucrurile acestea pentru că ele nu sunt de durată. 

Prin urmare, 22 noiembrie este o zi de mare încercare. Pentru că este o zi 
de graniță, referitor la tranzitul Soarelui din zodia Scorpion către zodia Săgetător,  
ne întâlnim azi cu motivele schimbării, dar, deocamdată, nu se creează încă o 
modificare atât de vizibilă și pentru că Luna întreține o atmosferă conflictuală, 
mulți vor avea impresia că ziua aceasta este pierdută, că le atrage atenția asupra 
unor lucruri care nu sunt deloc importante, îi obligă să facă ceea ce nu este de viitor 
sau să se consume în episoade care nu le aduc satisfacții. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală acorda astăzi o mare importanță strategiilor de viitor care 
seamănă cu strategiile de viitor pe care le-au avut la începutul anului. În momentul 
acesta constată că ceea ce gândesc acum seamănă cu ceea ce au gândit la începutul 
anului. Inițial, trec prin momente de cumpănă, observând că, în privința acestor 
probleme, anul acesta a cam trecut degeaba, deorece nu au fost respectate sau nu 
au fost îndeplinite anumite condiții și lucrurile sunt în același stadiu în care erau la 
începutul lui 2015. 

Trecerea Soarelui în Săgetător creează însă premisele ca anumite lucruri 
foarte bune să se întâmple, ca războiul să se termine, ca oamenii să se ocupe de 
performanță, să fie mai buni, mai puternici sau mai înțelepți. Deocamdată lucrul 
acesta nu se întâmplă, dar vom vedea că o parte din aceste direcții vor fi obligatoriu 
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experimentate în săptămânile următoare. Deocamdată suntem în săptămâna în 
care experimentăm inversiunea ca pe o modă culturală sau ca pe un exemplu de 
bune practici, dar vom avea timp să ne preocupăm, pentru prima dată anul acesta, 
de cum ar arăta pacea, cum ar fi să trăim fără război. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la nevoie. 
Nevoia nu ne dictează cum anume să ne abordăm calea pe care am ales să mergem, 
ci ne spune ce hrană ar prefera de acolo. Dacă traseul pe care l-am ales nu conține 
hrana pe care o vrea nevoia, atunci nevoia trebuie să se adapteze, nu calea. 
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23 - 29 noiembrie 2015 este săptămâna perfectării unei înțelegeri și a 
diminuării unui rău făcut intenționat. Elementul neobișnuit al acestei săptămâni 
vine din faptul că fiecare zi ne lansează câte o provocare clar delimitată ce lucrează 
cu câte un principiu și, prin seriozitatea pe care o vom dovedi față de acest 
principiu, vom putea să valorificăm mult mai bine schema astrală la care se referă, 
reușind să dominăm impulsurile negative fără să ne păcălim. Astfel, luni lucrează 
cu principiul curajului, marți cu cel al iubirii care se sacrifică, miercuri ne întâlnim 
cu principiul echității, joi cu cel al iubirii de arginți, vineri raportează totul la 
principiul speranței, sâmbătă la principiul înțelegerii, iar duminică lucrăm cu 
principiul consecințelor. 

Valorile acestea pe care ni le aduce spre îndeplinire săptămâna în curs fac 
trimitere la o schema mult mai mare decât cea la care au făcut trimitere 
săptămânile anterioare. Avem ocazia să înțelegem lucrul acesta în ziua de sâmbătă, 
28 noiembrie, când Chiron își revine la mersul direct după ce, de pe 24 iunie pentru 
finalul acestei săptămâni s-a aflat în mers retrograd, și când putem avea o viziune 
de ansamblu asupra intervalului din care provin aceste lecții de viață. Astfel, având 
în vedere cele ce s-au întâmplat în ultimele șase luni, putem lesne să tragem 
concluzia că intervalul cu pricina este unul suficient de generos. Dacă facem o 
retrospectivă, observăm că s-au întâmplat suficient de multe lucruri în ultimele 
șase luni în așa fel încât provocările pe care fiecare zi le lansează să fie ușor de 
înțeles, de încadrat și de respectat. 

Săptămâna aceasta este bogată în evenimente astrale, aducând în mijlocul 
său și împlinirea fazei de Lună plină pe axa Gemeni-Săgetător, cea care susține 
această componentă a cunoașterii, deci nici că se putea ceva mai potrivit pentru o 
structură atât de complexă. Totuși, chiar dacă mesajele zilelor sunt clare, chiar și în 
acele zone în care balanța pare să nu se încline, a trece printr-o săptămână în care 
trebuie să se perfecteze o înțelegere, dar nu oricum, ci prin diminuarea unui rău 
făcut în mod intenționat, nu este deloc puțin lucru. S-ar putea ca unele înțelegeri 
făcute în acest interval indicat mai sus să nu fie bune. Chiar și acestea trebuie 
perfectate și chiar și acestora trebuie să li se diminueze răul pe care părțile 
incompatibile care au căzut de acord le-au avut, inițial, unele față de celelalte. Din 
acest punct de vedere schimbările de acum ar putea doar să pară miraculoase și să 
ne păcălească cu faptul că de acum încolo va curge lapte și miere, deci nu trebuie să 
ne lăsăm păcăliți pentru că aceasta este cu preponderență o săptămână a 
cunoașterii, a investigării, a analizei abordate pentru a merge lucizi mai departe, nu 
cu capul în pungă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne gândi că 
respectul este condiția armonizării, nu armonia însăși. Oamenii care au respect, dar 
nu-l arată decât în zona de confort, prin pasivitatea lor își distrug propria armonie. 
Vom putea acum să vedem că putem fi respectuoși în mod activ pentru a deveni 
mai curajoși, pentru a fi oameni buni, pentru a spera într-o schimbare pozitivă, 
pentru a nu ne teme de sacrificiu și pentru a sta departe de tentațiile periculoase. 
Sunt oameni care au trecut prin astfel de experiențe și știu cum să procedeze. Este 
bine ca în această săptămână să avem respect și față de ei. 
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Luni, 23 noiembrie 
Luni 23-11-2015  9:28    Luna(Ari) Opp (Lib) Juno 

Luni 23-11-2015 18:25    Luna(Ari) --> Taurus 
 

Duritate neașteptată din partea unui apropiat. Înțelegere. Calmul este 
câștigat cu greu. Atenția este o pierdere de vreme. Acțiunea înseamnă totul. 
Relațiile imature slăbesc. Rutina obosește. 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton interesant. Pentru că am aflat din 

prezentarea generală aplicată acestei săptămâni că fiecare zi ne aduce spre aplicare, 
îndeplinire sau cunoaștere câte un principiu, 23 noiembrie ne oferă posibilitatea de 
a experimenta principiul curajului. Luna, chiar de dimineață, se va afla într-o 
relație negativă cu Junon, asteroid care se ocupă de relații, de intimitate, de 
împărțirea unui bun, de promisiuni cu caracter interactiv. Principiul curajului în 
această zi nu se va putea exprima la cote foarte ridicate pentru că există o presiune, 
există un nerv, există o stare de agitație pe care puțini oameni vor reuși să o 
domine, să o controleze ori să o transforme în ceva constructiv. De aici înțelegem că 
a perfecta o înțelegere înseamnă, în primul rând, a vedea că avem și posibilitatea de 
a ne abate de la o promisiune, de a înșela încrederea cuiva sau de a trăda. Curajul 
zilei de 23 noiembrie le vorbește oamenilor despre nevoia de a nu trăda, de a spune 
adevărul, de a lucra pentru stabilitatea grupului, de a face ceea ce este cel mai greu, 
să recunoaștem greșeli. 

După ce Luna și-a împlinit acest unghi negativ cu Junon, punând la mare 
încercare acele raporturi sociale care nu au fost stabilizate încă sau care mai au 
nevoie de încă un test, fiecare individ se va simți motivat să demonstreze ceva. 
Aceasta este energia primară despre care vom crede că este curaj, dar curajul 
înseamnă mult mai mult de atât. El face întotdeauna casă bună cu adevărul, dar nu 
cu abuzurile pe care ar putea o informație justă să le realizeze la adresa celor slabi. 
Curajul protejează, tocmai de aceea în această zi el va fi simulat, va face trimitere la 
o epocă în care individul, cel care se prezintă pe sine prin curaj, a trecut printr-un 
moment de glorie. Gloria trecutului nu înseamnă și adevărul prezentului, metodele 
eficiente din trecut, cele care au amestecat adevărul cu minciuna, nu pot rezolva 
problemele de acum la fel cum le-au rezolvat în trecut. Din această cauză, criza 
valorilor, criza relațiilor, criza de înțelege constituie acum o realitate de netăgăduit 
pe care vom încerca din răsputeri să o înțelegem sau, dacă nu o vom înțelege, să o 
acoperim cu altceva. 

În după-amiaza acestei zile Luna va trece în zodia Taur și ne vom gândi la 
rezervele pe care le avem, la timpul pe care vrem să-l punem la dispoziția celorlalți, 
la ceea ce ne face puternici, rezistenți sau...curajoși. Înțelegem de aici că duritatea 
pe care o vom pune în relații, tendința de a nega binele ce vine din partea celuilalt 
doar pentru că el este imoral sau nu corespunde standardelor prezente, reprezintă 
fundalul zilei de 23 noiembrie, energia de bază, nu performanța a ceea ce suntem 
invitați să facem acum. A ne desprinde de acesta înseamnă a recunoaște greșeala 
anterioară, a recunoaște o minciună, a recunoaște o eroare sau un rău făcut 
intenționat. Aceasta este dovada de curaj pe care o facem astăzi, nu crizele de nervi, 
judecata gratuită, nu abuzurile făcute împotriva celor slabi. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne pune în gardă, ne avertizează că 
dacă pornim cu stângul nu vom ajunge la destinație și, cu fiecare zi a acestei 
săptămâni, problemele se vor acutiza, tensiunile se vor intensifica și duritatea pe 
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care o punem acum în pământ, ca sămânță, se va transforma într-un arbore foarte 
mare care va întreține pe mai târziu conflicte pe care nu le putem gestiona corect. 
Asta se întâmplă pentru că 23 noiembrie, în ciuda aparentelor, în ciuda tensiunii pe 
care o vom resimți chiar de dimineață, este cea mai calmă zi a acestui interval de 
șapte zile pe care îl analizăm aici și, prin acest calm, prin acest ochi al furtunii, 
putem vedea cu maximă luciditate totul, trecut, prezent, viitor, reacțiile celorlalți, 
perspectiva unor intenții pe care le formulăm acum etc.. Asta înseamnă că avem 
puterea acum să înclinăm balanța spre o zonă interesantă, să arătăm că suntem 
puternici prin lucruri bune, nu distrugători de valori. Nu avem de ce astăzi să 
căutăm oameni slabi pentru a avea în fața cui părea, fie și numai pentru noi înșine, 
puternici. Curajul, ca principiu de bază aplicat acestei zile, cere, în primul rând, 
recunoașterea unei greșeli, acceptarea faptului că progresul se face doar acolo unde 
există o bază solidă pe valori personale. În absența acestui curaj, ceea ce se 
construiește pe baza a ceea ce se traversează în această zi se va transforma, până la 
finalul acestei săptămâni, într-o iluzie, într-un imens balon de săpun. Cu toate 
acestea, inventarul pe care îl vom face în a doua parte a zilei asupra calităților sau 
asupra resurselor pe care le avem este un lucru foarte bun ce ne va fi util de-a 
lungul următoarelor șase zile ale săptămânii, chiar dacă este doar un element 
auxiliar, nu baza reușitei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi optimiști. Un om care este 
optimist va putea de fiecare dată să vadă care este acțiunea care distruge 
optimismul celuilalt. În timp ce pesimismul transformă în tristețe elementul pe 
care îl atinge, îl trage în jos, acolo unde este el, chiar îl distruge dacă este cazul, 
optimismul protejează. 

 
Marți, 24 noiembrie 

Marti 24-11-2015  0:13   Venus (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Marti 24-11-2015  5:50    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 

Marti 24-11-2015  7:18    Mars (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Marti 24-11-2015 16:56    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 

Marti 24-11-2015 21:57    Luna(Tau) Sex [Pis] Chiron 
 

Extravaganțe periculoase. Se așteptă prea mult de la ceilalți. Seriozitate 
prin muncă. Partenerii nu mai trădează. Nepăsarea atrage după sine o pedeapsă. 
Cel slab este lipsit de respect. Cel puternic construiește relații noi prin respect. 
Surprizele sunt neplăcute. Etapele programate se împlinesc conform așteptărilor. 

 
Principiul care ne învață astăzi ceva despre viață se referă la iubirea care se 

sacrifică. Niciodată o experiență legată de sacrificiu nu este plăcută, nu este ușor de 
traversat, nu este simplă. Venus se va afla astăzi în opoziție perfectă cu Uranus, 
pregătindu-ne pentru o zi grea. Marte, prin relația bună cu Saturn din Săgetător, va 
încerca să tempereze această nesiguranță prin limbaj, prin apel la o dreptate sterilă, 
lipsită de urmări pozitive, una care nu mai este de actualitate. Ceea ce facem astăzi 
nu ne folosește, nu ne încântă, ba, dimpotrivă, ar putea să ne facă să ne simțim 
trădați, marginalizați sau triști. Din nefericire, cel mai important element al acestei 
zile este cel negativ care vine din opoziția lui Venus cu Uranus. Acest unghi se 
traduce, în primul rând, prin nesiguranță și acolo unde iubirea care se sacrifică nu 
este privită ca o formă de penitență toate lucrurile acestea care se pot transforma 
într-un chip miraculos în magia vieții, în puterea de a schimba ceea ce este rău într-
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un bine confortabil ne vorbesc, nu despre cunoaștere, nici despre înțelegere (altele, 
pe finalul săptămânii, se vor ocupa de lucrurile acestea), ci despre ceea ce ne trage 
în jos, despre ceea ce ne provoacă suferință sau ne îmbolnăvește, adică de ceea ce 
ne vorbește despre un sacrificiu brut. Sacrificiul superior nu înseamnă suferință 
pentru că el vine prin ghidare, protejare, învățare, consiliere, susținere. 

Contextul acesta în care ni se cere să facem un sacrificiu se referă și la virtute, 
dar această virtute pare să satisfacă nevoile de acum nu să ne ofere puterea de care 
avem nevoie pentru a perfecta o înțelegere, pentru a duce mai departe un deziderat, 
pentru a merge pe Cale. Există o mare presiune ce cade asupra zilei de 24 
noiembrie, iar ea vine dintr-o zonă misterioasă și, pentru că nu-i vedem din prima 
clipă originea, avem tendința de a-i acuza pe ceilalți pentru suferința pe care o 
simțim, pentru lucrurile pe care suntem obligați să le facem împotriva propriei 
voințe. Cel care a mai trecut prin situații de genul acesta de-a lungul vieții își va 
aminti brusc că viața nu este dreaptă și cel care caută în mod abuziv dreptatea o 
folosește pe acesta ca pe un instrument de tortură. Nedreptățile pe care le vedem 
așa din zona dreptății abuzive sunt de fapt erorile generale care apar într-un sistem 
care se crede perfect prin regulile și rigiditatea pe care le aplică.  

Pentru a nu complica aceste explicații, pentru a nu le prezenta într-un mod 
foarte abstract, deși ele vin dintr-o zona destul de abstractă, putem schimba toată 
această presiune urmărind ceea ce ne deranjează, analizând ceea ce este rău, 
acordând “vinovatului” dreptul la explicații, la justificare sau la a exista. Din acest 
procedeu se naște un adevăr care ne face să ne simțim altfel, să fim mai puternici, 
mai informați și mai atenți, să facem față surprizelor neplăcute sau să credem, în 
felul acesta, că iubirea care se sacrifică își împlinește rostul, adică produce 
renaștere, susținere, reînviere, protejează viața, bucuria și frumosul. 

Prin urmare, 24 noiembrie ne tentează cu greșeala de a vedea doar partea 
goala a paharului. Relația proastă ce se împlinește astăzi între Venus și Uranus, cea 
care le va vorbi oamenilor cu precădere despre nesiguranță, despre cauzele 
suferințelor, despre neîncredere sau trădare, are această putere ca, într-un moment 
de neanticipat, într-o clipă pe care am crezut-o departe de noi sau imposibil de 
traversat, să înțelegem că lucrurile nu sunt așa cum le-am văzut acum, nu sunt nici 
atât de rele, nici atât de proaste, poate nici atât de dăunătoare. Evident, lucrul 
acesta se aplică celui care analizează, individului în cauză, pentru că în relația 
dintre grupuri, lucrurile acestea, tocmai pentru că fac trimitere la un sacrificiu și 
fiecare grup vrea să existe în forma în care s-a construit, nu poate fi vorba de o 
transformare pozitivă. Însă, atât în privința individului cât și în privința grupurilor, 
relația bună dintre Marte și Saturn va indica plăcerea de a abuza de reguli, de 
ordine, de dreptate sau de cuvânt. Acolo unde regula este mai importantă decât 
ființa, acolo unde obiectul poate oricând să înlocuiască un sentiment sau o relație 
dintre două ființe, avem de-a face cu un abuz care poate fi combătut prin atenție. 
Dacă ne amintim de această recomandare astrală care ne spune că în această lume 
fizică nu există perfecțiune, cel puțin nu există în forma aceasta în care o gândim 
acum, că valorile sunt într-o continuă mișcare, că relativitatea ne spune că avem 
nevoie să vedem binele și acolo unde am refuzat să-l vedem până acum, vom fi mult 
mai atenți cu judecățile pe care le emitem sau chiar cu criticile care ni se par dovezi 
de dreptate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda o atenție mult mai 
mare sentimentelor care ni se par din primele secunde apăsătoare, dureroase sau 
grele. Pentru că tot contextul acestei perioade a anului 2015 pe care o traversăm 
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este una destul de agresivă, această percepere a realității prin emoții ne arată că 
suntem vii, că trăim cu implicare realitatea din jur, că nu ne amăgim, dar nici nu ne 
lăsăm doborâți de o dezordine, chiar dacă am avut o anume contribuție la crearea 
ei. Voința personală poate interveni pe aceste sentimente pentru a căuta binele care 
este ascuns în toată această suferință, adevărul care trebuie compus din 
informațiile incomplete ce ni s-au părut până acum a fi minciuni sau elemente 
lipsite de vreo importanță. 

 
Miercuri, 25 noiembrie 

Miercuri 25-11-2015  3:26    Luna(Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Miercuri 25-11-2015  6:57 Mercury (Sag) Con (Sag) Saturn 

Miercuri 25-11-2015  9:14 Mercury (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Miercuri 25-11-2015 15:15    Luna(Tau) Tri [Vir] North Node 

Miercuri 25-11-2015 18:31 Mercury (Sag) Sex (Lib) Mars 

Miercuri 25-11-2015 19:16    Luna(Tau) --> Gemini 
 

Disciplina înseamnă performanță. Sentimentul este trecut în planul secund. 
Se acționează în forță. Se obține o mare victorie. Emoțiile sunt vitregite de 
ambiții. Valorile personale devin perene prin raportare la trecut. Disciplina 
înseamnă reușita pentru grupul de apartenență. 

 
Pentru unii, 25 noiembrie va fi cea mai importantă zi a săptămânii, deoarece 

acum vor primi cele mai importante semnale, avertismentele cele mai serioase, 
mesajele cele mai clare și vor vedea lucrurile care au fost ascunse mult timp, poate 
chiar tot anul. Asta se întâmplă pentru că Mercur de pe zodia Săgetător are un 
raport foarte interesant cu planetele Saturn, Neptun și Marte. Dacă relația lui 
Mercur cu Saturn pare să fie neutră, iar relația lui Mercur cu Marte, pozitivă, în 
privința relației dintre Mercur și Neptun lucrurile nu sunt deloc bune. Evident, 
pentru că este singurul aspect negativ, nu-l selectăm pe acesta doar pentru a scoate 
în evidență o problemă pe motiv că oamenii sunt mult mai atenți la greutăți decât 
la bucurii. Relația aceasta proastă a lui Mercur cu Neptun arată o explozie 
temperamentală ca urmare a unei presiuni pe care oamenii nu au reușit să o 
gestioneze corect în lunile din urmă. Ceea ce se va prefigura în ziua de 25 noiembrie 
pare să fie rezultatul unei acumulări negative care poate foarte ușor să pună în 
umbră orice formă de obiectivitate sau orice înțelegere dintre două sau mai multe 
părți. Luna se află acum în zodia Taur și are de împlinit o relație pozitivă cu Capul 
Dragonului, dar nu poate media tendința Nodurilor, deci nu poate transforma o 
stare de confort, o achiziție de acum într-o mare realizare. Asta înseamnă că nici 
din partea Lunii nu reușim să obținem un avantaj substanțial încât tensiunile 
acumulate în ultimele luni să nu explodeze acum. Astfel, intrăm în posesia unui 
mesaj aparte, cel care ne atrage atenția asupra principiului echității. A fi corecți cu 
cei din jur înseamnă în primul rând a înțelege ce este bine și ce este rău, a avea la 
bază principii solide care au fost verificate în timp și după care cei care analizează 
s-au ghidat. Principiul echității transformă ziua de 25 noiembrie dintr-o zi proastă, 
marcată de ieșiri temperamentale, într-o zi a echilibrului pe care un om înțelept îl 
poate dovedi chiar și în fața unui rău foarte mare, căutând să vadă balansul, 
echilbrul talerelor, nu o singură greutate. Unii vor considera că dacă sunt 
disciplinați, dacă fac apel din nou la reguli, dacă le reamintesc celorlalți ceea ce le-
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au spus altădată, ceea ce și-au propus sau obiectivele pe care și le-au stabilit de 
comun acord împreună atunci este suficient pentru a obține o anume claritate.  

Claritatea zilei de 25 noiembrie nu provine din genul acesta de acțiune, nu 
vine prin puterea de coerciție a grupului, nu vine prin susținerea grupului de 
apartenență, ci prin impulsul personal de a vedea balansul, ambele valori care 
participă la o confruntare. Răul acestei zile, dacă nu este temperat cu propria 
luciditate, ne întunecă mintea, ne îndeamnă să facem gesturi de o gravitate majoră 
pe care imediat le vom regreta, înainte ca ziua să se termine. Cel care procedează în 
felul acesta va vedea cât de simplu este să acceseze puterea binelui dacă simplifică 
totul, dacă pornește de la ideea că înainte de a acționa trebuie să-i fie clar. Acțiunea 
oarbă este astăzi expresia unui om care tot anul 2015 a acționat prin întuneric, prin 
prejudecată, agresiune gratuită. 

Prin urmare, 25 noiembrie înseamnă momentul în care dovedim dacă 
avem claritate mentală, dacă suntem înțelepți cu diplome sau înțelepți cu rezultate 
practice, dacă suntem ființe fățarnice care trebuie să-i convingă pe toți că știu sau 
că pot ori că suntem oameni care trăiesc prin lumină, prin înțelegere sau prin 
bunătate. Vibrațiile acestei zile înclină mult balanța către o tensiune care arată care 
sunt adâncimile ființei, cât de impure sau de tulbure sunt acolo, ce defecte ascunse 
există și ce prostii suntem în stare să facem atunci când mintea nu mai judecă 
laparametri optimi, atunci când ne pierdem controlul, când ne refuzăm calitățile 
pentru că ne-am plictisit de ele sau că nu mai sunt de actualitate. 

În egală măsură, 25 noiembrie este o zi de succes pentru cei care nu-și pierd 
mintea, care au judecata limpede, pentru care valorile personale nu sunt obiecte 
contondente cu care îi lovesc pe ceilalți, nu sunt motive de fală, de aroganță sau de 
supremație, ci dovezi de maturitate și echilibru. Principiul echității, cel care ne 
încearcă puternic în această zi, lucrează cu valorile personale pe care le considerăm 
perene, rădăcini ascunse într-un trecut îndepărtat, într-un trecut propriu sau în cel 
al familiei din care provine sau al poporului de origine. 

Ziua de 25 noiembrie poate veni pentru unii cu un sentiment de nesupunere 
afișat ca o formă de revoltă împotriva unor nedreptăți ce ar trebui să reprezinte o 
dovadă de dreptate. Paradoxul acestei zile ar putea să acapareze acele minți 
întunecate de vicii, pentru care autocontrolul n-a fost niciodată o prioritate. Dacă 
tot anul și-au trăit viața căutând plăcere, acuzând sau dorind să acumuleze cât mai 
mult, să se simtă mult mai bine fără să conteze, acum 25 noiembrie îi face irascibili, 
indecenți și nedrepți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că dreptatea pe 
care o arătăm celorlalți ni se întoarce, acceptarea pe care o întreținem ne creează 
un mediu armonios pentru a putea să ne punem în aplicare calități personale. Fără 
acestea, acum nu poate exista echilibru. 
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Joi, 26 noiembrie 
Joi 26-11-2015  0:44     Sun (Sag) Opp (Gem) Luna(Full Moon) 

Joi 26-11-2015  6:48    Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 

Joi 26-11-2015  6:52    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Joi 26-11-2015  8:26    Luna(Gem) Tri (Lib) Mars 

Joi 26-11-2015  9:29    Luna(Gem) Opp (Sag) Mercury 

Joi 26-11-2015 12:20    Luna(Gem) Tri (Lib) Lilith 

Joi 26-11-2015 14:15  Saturn (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Joi 26-11-2015 23:16    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

Joi 26-11-2015 23:18    Luna(Gem) Squ [Pis] Chiron 
 

Mari probleme sociale. Tulburări în zona moralității. Nu se mai poate 
recupera nimic. Informații abundente. Regretul este abordat cu superficialitate. 
Criză în zona ideologică. Probleme în segmentul educației. O măsură se dovedește 
a fi greșită. Se pun baze noi, dar cu sacrificii mari. Promisiunea este confundată 
cu speranța. Banii nu cresc în copaci. Sănătatea nu curge la strașina. Tristețea 
este semnul că s-a adâncit o percepție. 

 
În noaptea de miercuri spre joi se împlinește Luna plină și, apoi, în mijlocul 

zilei se definitivează careul dintre Saturn și Neptun. Dacă Luna plina activează doar 
în această zonă a săptămânii, fiind resimțită puternic atât în ziua de 25 noiembrie 
cât și în cea de 26 noiembrie, careul lui Saturn cu Neptun activează de mult timp și 
pare să fie una din cauzele pentru care trecem prin frământări sociale atât de 
ciudate și de lipsite de soluție. Momentul zilei de 26 noiembrie ne pune în fața unei 
probleme ciudate, cea care frământă conștiința individului care-și pune întrebări 
despre locul în care ar trebui să se întâlnească preocupările acestei lumi cu 
căutările spirituale. Principiul iubirii de arginți, pentru că și aici există un principiu, 
pare să fie o posibilă cauză a acestor frământări sociale și acum originea sa este 
pusă, din punct de vedere astrologic, pe relația de careu dintre Saturn și Neptun, 
iar din punct de vedere moral, pe atracția exagerată către satisfacție, către plăcere, 
către acumulări fără rost, către lăcomie, către lene și a explica toate acestea ca fiind 
expresii ale unor privilegii, ale unor drepturi de care în mod obligatoriu cei 
puternici trebuie să se folosească. Momentul astral al acestei zile ne vorbește 
despre greșeli însă presiunea teribilă a acestor vremuri ne îndeamnă să le vedem pe 
acestea ca fiind calități. De altfel, nu este o noutate, societatea de consum are 
nevoie de foarte multe minți înguste, de oameni cu preocupări superficiale pentru a 
supraviețui în această formă.  

Chiar și din punct de vedere spiritual, atracția către arginți, dragostea de 
bani, de confort, de avere, toate lucrurile acestea care depășesc limita nevoii, sunt 
expresii anarhice, forme care subminează puterea gândirii sănătoase și duc spre 
decădere. Pentru a nu crea impresii false, trebuie să specificăm faptul că banul este 
o valoare circulantă, este expresia unui efort, este o formă de energie care până la 
un punct își îndeplinește rolul de convertor universal. S-a ajuns însă în situația 
stupidă în care acest convertor să fie mai important decât ceea ce convertește, să 
existe chiar dacă nu are ce converti, adică să fie o mare iluzie. Pentru că universul 
nu face risipă, se creează prin acest gol necesitatea suplimentării efortului cu 
rezultate din altă zonă. Dacă un individ dezvoltă o prea mare iubire de arginți, mai 
mare decât nevoile sale, mai intensă decât îi este permis prin puterea pe care o are 
deja, arată, în primul rând, că face un transfer de putere dintr-o altă zonă a ființei 
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sale către aceasta. În felul acesta, el singur își dă comanda decăderii, creându-se 
dezechilibre la nivel personal, dar și social. Aceste dezechilibre distrug destine, 
creează multă suferință și alimentează sisteme greșite de percepție și convingeri 
absurde ce pot deveni în timp forme de educație. În felul acesta, cearta aceasta 
surdă și rece dintre Saturn și Neptun, unghiul acesta negativ pe care îl traversăm de 
ceva timp, aduce o criză a conștiinței, cea care vrea să justifice teama de a pierde 
controlul, cea pe care omul comun dorește să o ascundă prin suplimentarea 
veniturilor, a averii crezând că doar așa scapă de suferință. Trebuie să fim realiști și 
să vedem că, de fapt, toate abuzurile care se fac în lume, toată plăcerea aceasta 
morbidă de a ține grupuri, popoare într-o întunecare a minții este justificată doar 
de iubirea de arginti. Desigur, genul acesta de dezechilibru se produce și prin 
cultivarea altor obiceiuri proaste, alimentare, sexuale etc., dar astăzi componenta 
să se limiteze doar la iubirea de arginți. 

Dezechilibrul provocat de iubirea de arginti va crea dependență și cu cât se 
va acorda acesteia o mai mare importanță cu atât va fi nevoie de un mai mare 
transfer de putere din alte zone ale ființei către aceasta pentru a o întreține, pentru 
a-i da viață, pentru a o hrăni din propria viață. Așa, ajungem să ne transformăm din 
ființe minunate, în morți vii, în ființe fără vlagă care trăiesc doar pentru ca da viață 
averii și a obiectelor care trebuie să-i confere acesteia un statut privilegiat: funcție, 
proprietăți, un trai luxos, risipă etc.. Desigur, acest proces este abordat de oricine 
manifestă iubire de arginti peste limita nevoii, indiferent că lucrează în domeniu 
spiritual, în domeniu financiar-contabil, în domeniu cultural sau vinde castraveți în 
piață. Așadar, nu numărul banilor este periculos (el trebuie să exprime raspunsul la 
o nevoie), ci patima disperată de a-i obține ca și cum nu se poate trăi decât în 
această formă de crescendo, în această acumulare ascendentă de resurse. Dacă 
omul comun nu vede aceasta ca fiind o problemă, cei care se află pe o cale spirituală 
vor vedea că atracția către arginți, mai mult decât le este nevoia, rupe putere din 
alte părți ale ființei și, astfel, își creează singuri dezechilibre. Dar dacă au puteri și 
resurse de existența cărora nici nu au știut, unii nu simt că pierd ceva important cu 
acest transfer. În cazul lor, efectele golului doar se amână, nu se anulează, adică nu 
sunt protejați de inconștiență, de necunoașterea a ceea ce dețin. Dorința de mai 
mult, cea care subliniază lăcomia, transformă ziua de 26 noiembrie într-o dovadă a 
sclavagismului pe care îl promovăm față de bani. Nu este rău sa ai bani, dar este 
rău să fii sclavul banilor. Diferența, adică măsura care menține acest principiu în 
echilibru este propria nevoie, nu propria lăcomie. Când iei putere dintr-o altă zonă 
a ființei și o duci în această zonă nu mai ai altceva pentru care să lucrezi, faci totul 
pentru a fi răsplătit și ți se pare absolut firesc să procedezi așa, crezi că este bine și 
toți cei din jurul tău trebuie să facă la fel. Așadar, ca o paranteză, trebuie specificat 
că pentru un anume efort se cuvine să existe o plată, nu neapărat în bani (banul 
este doar un convertor din multele care există, nu unicul), iar cine schimbă 
înțelepciunea, nu efortul de a o face accesibilă, doar pe bani, nu este un ghid, ci 
doar un vameș. 

Prin urmare, 26 noiembrie ne poate oferi o dovadă sau o explicație asupra 
crizelor pe care le traversăm acum. Ceea ce se întâmplă acum este vârful acestora, 
adică nu înseamnă că dacă le conștientizăm acum, începând cu ziua următoare ele 
vor scădea în intensitate și se vor rezolva de la sine. Momentul acesta de înțelegere 
seamănă cu o deschidere, cu o fereastră de lumină cea care ne face bine pentru 
suflet, pentru luciditatea minții sau pentru judecată. 
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Cel mai mare bine pe care am putea să ni-l facem nouă înșine sau pe care am 
putea să-l facem celorlalți astăzi este să anulăm îndoiala, să risipim impresii false, 
să clarificăm lucruri, să nu cumpărăm atenție și nici să nu ne vindem calitățile 
pentru anumite avantaje sau pentru confort. 

În 26 noiembrie avem puterea să spunem “Nu” regretului, energiilor 
inferioare, transferului de putere dintr-o zonă pozitivă într-o zonă negativă doar 
pentru că ne temem de sărăcie, doar pentru că ne temem de marginalizare sau 
credem cu tărie că nu mai avem loc în această lume. Măsura acestei zile este una 
foarte intensă, puternică cea care exprimă o criză ideologică, atât de bine conturată 
și atât de vizibilă încât pe baza acesteia putem adopta o hotărâre care să ne 
elibereze de condiționare sau să ne ducă din nou spre tenebre. Astăzi vom fi tentați 
să credem că există o valoare universală, poate banul sau ceva care este ușor 
exprimat de acesta, o valoare prețioasă, o proprietate, care prin deținerea lui ar 
putea să ne schimbe calitatea vieții, ar putea să ne facă să trăim mai ușor. Se poate 
trăi mai ușor gândim simplu, practicând valorile morale fără patimă, fără 
agresivitate și fără lăcomie. Lăcomia este marea capcană a zilei de 26 noiembrie și 
pe acest fond a face un transfer de putere dintr-o zonă a ființe sau a pretinde de la 
viață mai mult, a ne impune să credem în aceste valori doar pentru că mai sunt și 
alții care au crezut în ele și li se pare că trăiesc mai bine, reprezintă o mare 
încercare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea măsură în cele pe care 
le cerem de la viață, în a ne abține din a judeca totul după nevoile pe care le avem și 
după ce credem că ni le-ar satisface. Să ne sustragem măcar pentru o zi de la aceste 
impulsuri pentru a vedea că se poate trăi frumos și fără ele. 

 
Vineri, 27 noiembrie 

Vineri 27-11-2015  5:27    Luna(Gem) Squ (Vir) Jupiter 

Vineri 27-11-2015  5:38    Luna(Gem) Tri (Lib) Venus 

Vineri 27-11-2015 13:42Mercury (Sag) Sex (Lib) Lilith 

Vineri 27-11-2015 14:31    Luna(Gem) Tri (Lib) Juno 

Vineri 27-11-2015 17:06    Luna(Gem) Squ [Vir] North Node 

Vineri 27-11-2015 21:28    Luna(Gem) --> Cancer 
 

Dorința de a ajunge la un numitor comun. Prea multă vorbărie. Variabilele 
devin incomode. Nimic nu este constant. Identitatea păcălește. Supunere 
simulată. Se rupe o relație din cauza unui secret neîmpărtășit. Stima de sine prea 
ridicată. Consacrarea este momentul în care spionul va fi eliberat. 

 
Chiar dacă lucrurile nu se rezolvă atât de simplu, cu toate că ziua de vineri, 

27 noiembrie nu este atât de liniștită precum pare, mulți vor considera că este una 
dintre cele mai frumoase ale acestei săptămâni. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 
Mercur va avea astăzi de împlinit o relație frumoasă cu Luna neagră și ne vom lăsa 
păcăliți de informații care, în realitate, nu sunt așa cum ni se vor înfățișa în această 
zi, ci mult mai dure sau mai periculoase. Ne este permisă însă speranța pentru a 
mai tempera din aversiunea pe care am dezvoltat-o de-a lungul acestei săptămâni 
față de adevăr, față de principii, față de valori. Speranța zilei de vineri ne ajută să 
combatem adevăruri incomode, să credem că puterea nu trebuie dovedită așa cum 
s-a văzut de la începutul săptămânii până acum și, dacă vom fi mai organizați, dacă 
ne vom preocupa de câteva idei puternice pe care le promovăm, atunci vom fi mult 
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mai câștigați și mai mulțumiți. Din nefericire, în după-amiaza acestei zile Luna se 
va afla într-o relație negativă Axa Dragonului și deci, pe lângă această speranță, 
persistă și un sentiment de neîncredere în forțele proprii, în mesaj și de aceea unii 
se vor orienta către grupuri ce doar par puternice, către oameni care le inspiră 
stabilitate și curaj. Pentru aceste persoane care imediat se depersonalizează, care 
imediat se desprind de albia proprie pentru a se apropia de cei pe care-i văd 
puternici, ziua de 27 noiembrie este dominată de prezența perfidă a Lunii negre, 
adică de o tentație, de o minciună. Cu alte cuvinte, ceea ce vedem ca fiind adevăr, 
de fapt, nu este, iar ceea ce vedem a fi putere, nu reprezintă altceva decât un 
îndemn la agresivitate, la contracție, la tensiune sau la nervozitate. Succesul acestei 
zile este susținut cu precădere pe faptul că experiențele pe care le-am parcurs de la 
începutul săptămânii până acum nu mai sunt de actualitate, nu mai sunt atât de 
bune, nu ne mai folosesc pe viitor. Aceasta poate să fie o impresie falsă și ne vom 
elibera de caracterul eronat al acestor îndemnuri doar dacă în această speranță, ce 
ar trebui să ne confere o frumoasă stare de confort, punem și nevoia de a face o 
faptă bună cuiva. Dacă speranța într-un bine personal nu conține și această 
tendință, atunci ea devine o deviză egoistă care nu va ieși din albia periculoasă a 
zilei de 27 noiembrie. Dacă speranța de a trăi mai bine are inclusă și o faptă bună, 
scoate conștiința individului din minciună, îl face mai rezistent în fața unui 
neadevăr, îl face să aleagă în mod intenționat să vadă partea plină a paharului chiar 
dacă toată lumea vorbește despre dramă, tristețe, suferință sau haos. 

Prin urmare, 27 noiembrie este o zi de înțelepciune sau ar trebui să devină 
o zi de înțelepciune pentru că ne pune în fața unor lucruri puternice, dar inegale ca 
expresivitate ori profunzime. În egală măsură, avem șansa acum să sperăm într-o 
redresare pozitivă, să credem într-un bine și, prin încrederea pe care i-o acordăm 
acesta să crească. De asemenea, 27 noiembrie este și o zi în care conștientizăm că 
ne temem de lucruri pe care nu le putem controla, depinzând de puterea celorlalți, 
de ceea ce sunt ei în stare să facă, de ceea ce am văzut că pot și vor să facă și s-ar 
putea ca această grijă să ne facă să ne simțim prizonieri, să devenim captivi 
suspiciunilor și să nu ne permitem ca, prin speranță, să ne ridicăm deasupra 
acestor probleme. A crede că acestea sunt reale, când totul în această zi este supus 
iluziei, înseamnă ca oferi tribut dezordinii. 

Principiul speranței, acela cu care vom lucra în această zi s-ar putea să fie o 
mare necunoscută pentru persoanele care în ultima perioadă au iubit minciuna, 
care au dorit să obțină avantaje imediate promovând informații false sau inducând 
în mod intenționat în eroare. În consecință, 27 noiembrie poate deveni ziua 
cuvântului răstălmăcit, a identității care păcălește și a minciunii căreia i se oferă o 
atenție mult prea mare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda speranța cu 
visul. Speranța generează o stare de magnetism pozitiv, de atragere a unei realizări, 
în timp ce visul construiește. Dacă visul nu este compatibil cu vibrația acestei zile 
înseamnă că este greșit. Acum trebuie doar să sperăm, nu să visăm. 
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Sâmbătă, 28 noiembrie 
Sambata 28-11-2015  8:43  Chiron <Pis> S/D 

Sambata 28-11-2015  9:43 Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Sambata 28-11-2015 13:38    Luna(Can) Squ (Lib) Mars 

Sambata 28-11-2015 15:52    Luna(Can) Squ (Lib) Lilith 

Sambata 28-11-2015 21:50   Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 
 

Schimbări în zona sentimentelor. Investigație. Curiozitate. Se urmărește un 
rezultat foarte ambițios. Intransigență. Iubirea are ochi frumoși. Sinceritatea este 
pusă la colț. Agresivitate motivată de probleme sociale. O greșeală poate duce la 
imobilizare. 

 
Astăzi Chiron își revine la mersul direct după ce vreme de mai multe luni s-a 

aflat în mers retrograd. Și-a început această deplasare pe 24 iunie și toată vara ne-a 
pus în fața unor sentimente conflictuale, ne-a limitat viziunea de ansamblu și ne-a 
obligat să analizăm viața doar din punct de vedere materialist, să o catalogăm sau 
să o criticăm doar după ceea ce ne oferă ca satisfacție sau confort. Prin revenirea lui 
Chiron la mersul direct conștiința se întoarce la modul propriu de vibrație, revenim 
la sentimente frumoase și, în consecință, și noi ne vom comporta ca și cum ni se 
ridică un voal de pe ochi. Risipirea iluziei se aplică doar în această zi când vom 
lucra cu principiul înțelegerii. Este adevărat, multe din efectele deplasării 
retrograde a lui Chiron s-au consumat deja și ele nu mai pot fi schimbate nici chiar 
dacă înțelegem că au fost greșite. Ceea ce este cu adevărat important se manifestă 
într-o schimbare emoțională. Luna se află deja, încă din seara zilei anterioare, în 
domiciliu, în zodia Rac, și avem puterea să privim aceste sentimente cu o altă 
atitudine. În plus, ea se va afla în dimineața acestei zile într-o relație buna cu 
Neptun și se anticipează că va fi foarte vizibil un element negativ cu un puternic 
substrat afectiv, care, pornind de aici, va domina ultima zi a acestei săptămâni, ziua 
de duminică, atunci când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Neptun. Acum 
suntem îndemnați să înțelegem care au fost erorile pe care le-am tot săvârșit de pe 
finalul lunii iunie până acum, când am dat dovadă de o ambiție prea mare sau de 
intransigență, când nu am respectat ordinea lucrurilor, când ne-am revoltat 
degeaba împotriva celorlalți. 

Asta înseamnă că orice urmă de înțelegere îi ajută pe oameni să se separe nu 
doar de faptele rele, ci și de persoanele care le-au săvârșit și pentru că Luna astăzi 
nu implinește unghiuri pozitive, ci trei unghiuri negative, cu Marte, Luna neagră și 
Pluton, problemele sociale pe care le-am traversat în mod individual în ultima 
perioadă, ne îndeamnă acum să avem această atitudine categorică, discriminatorie 
sau chiar abuzivă. Desigur, asta nu va diminua starea bună pe care o avem în 
momentul în care conștientizăm că pe lângă multe greșeli am făcut și lucruri bune, 
când vedem că am acumulat valori, că relațiile s-au consolidat sau cel puțin au 
devenit mai clare în aspectul lor esențial. 

Prin urmare, 28 noiembrie ne ajută să conștientizăm care au fost faptele 
bune și care au fost cele rele, care sunt oamenii caracterizați de fapte bune și care 
sunt cei care vor să fie caracterizați de fapte rele. Momentul acesta zdruncină 
încrederea pe care o avem în relațiile mai vechi și ne ajută să vedem puțin mai 
departe. Pentru că Luna în seara acestei zile trece printr-o opoziție cu Pluton, dar 
face lucrul acesta îndeplinind și două unghiuri negative cu Marte și cu Luna neagră 
ce se află în conjuncție pe zodia Balanță, impresiile acestea negative vor dura mai 
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mult decât cele pozitive. Înțelegerea faptelor bune ar fi privită ca o consecință 
firească a exercitării unei funcții sau a practicării unei meserii sau a unul talent. 
Lucrurile rele sunt văzute ca obstacole, iar asta și pentru că teama ne deformează 
simțul realității. Astfel, pentru prima dată în ultimele luni această opoziție dintre 
Lună și Pluton înseamnă autoagresare, amplificarea propriului rău prin convingeri 
eronate și acești oameni care se lasă în voia impresiilor negative beneficiază acum 
de o înțelegere specială însă își îndreaptă atenția doar spre lucrurile rele care s-au 
consumat și pe care le văd acum într-o lumină nouă. Pentru a fi cu adevărat 
câștigați trebuie să vadă și lucrurile bune care le-au însoțit pe cele rele. Înțelegerea 
acestei zile ne arată că avem în fața noastră mai multe părți, mai multe uși și doar 
puritatea sufletului, doar puritatea motivației ne îndeamnă să o deschidem pe cea 
cu care rezonăm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi înțelegerea pentru 
separare. Dacă ceea ce înțelegem astăzi ne duce spre separare, fie că ne îndeamnă 
să ne așezăm pe poziția de acuzator, fie pe cea de dezertor, înseamnă că ea nu ne 
folosește. 

 
Duminică, 29 noiembrie 

Duminica 29-11-2015  2:59 Luna(Can) Squ [Ari] Uranus 

Duminica 29-11-2015  3:07 Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 

Duminica 29-11-2015 10:09 Luna(Can) Sex (Vir) Jupiter 

Duminica 29-11-2015 14:51 Luna(Can) Squ (Lib) Venus 

Duminica 29-11-2015 16:49     Sun (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Duminica 29-11-2015 20:40 Luna(Can) Squ (Lib) Juno 

Duminica 29-11-2015 21:52    Luna(Can) Sex [Vir] North Node 
 

Revenire la o problemă mai veche. Întârzieri în transport. Moda obosește. 
Nepăsare. Se observă lucruri indecente. Primejdia suflă în ceafă. Avantaje stranii. 
Echilibrul se clatină. Extremiștii prind putere. Valorile spirituale sunt vitregite. 
Multă importanță de sine. Contrast. Vocea se face auzită dacă tună. Jurăminte 
strâmbe. Cel puternic se va apropia de alchimie. Cel slab va imita amprentele 
celorlalți. 

 
Ultima zi a săptămânii este intim legată de ceea ce s-a consumat în ziua 

anterioară pentru că astăzi Soarele se află într-o relație negativă cu Neptun în timp 
ce ieri Luna a fost cea care s-a aflat într-o relație pozitivă cu această planetă. Asta 
înseamnă că momentul de echilibru care ne zdruncină acum se bazează pe ceea ce 
am înțeles anterior, lucrurile bune care s-au întâmplat, pe ceea ce a pregătit această 
zi. Totul devine, astfel, o consecință pentru că, de fapt, ultima zi a acestei săptămâni 
lucrează cu acest principiu, al consecințelor. Cel care înțelege foarte bine principiul 
consecințelor va ști că toate sunt legate, că valorile materiale cu cele spirituale 
trăiesc într-o simbioză continuă și numai un om egoist sau cu rea intenție crede că 
ele sunt complet separate. Totuși, momentul zilei de 29 noiembrie este dominat de 
tensiuni interne care amenință că distrug echilibrul. Nu se știe dacă acest echilibru 
se va distruge cu ceea ce se consuma acum, însă în mod sigur dacă această grijă, 
dacă această frică este menținută prea mult ea se va transforma în pedeapsă, adică 
într-o acțiune concretă. 

Pentru că ziua de 29 noiembrie este legată de ceea ce s-a întâmplat anterior, 
iar ziua anterioară, prin înțelegeri, a făcut o retrospectivă a ceea ce a venit spre noi 
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de pe finalul lunii iunie, de când Chiron a intrat în mers retrograd, și până în 28 
noiembrie, când a reveni la mersul direct, ideea aceasta de consecință vine asupra 
noastră folosindu-se de un spectru foarte mare de evenimente, oferindu-ne o mare 
diversitate de fapte și intenții, ceea ce ne va permite ca, pe baza acestor hotărâri, 
dacă ne străduim să le facem mai bune, fără acțiuni categorice, fără abuzuri 
disimulate, adică fără a reedita un rău făcut altădată în mod intenționat. Careul 
Soarelui cu Neptun ne vorbește, în primul rând, despre tristețe și această tristețe în 
momentul acesta, pentru că Neptun se află în mers direct, nu este legată de un 
eveniment, ci de o stare generală, de o stare de fapt a lucrurilor, ceea ce va fi mai 
greu de suportat. În situația în care Neptun ar fi fost retrograd situația ar fi devenit 
mai ușor de aplicat pentru că mintea s-ar fi localizat pe o singură problemă, ar fi 
redus la o singură idee obsesii mai vechi și ar lucra cu ele mult mai simplu. Așa, 
lucrurile sunt ample, complexe și ramificate, iar rezultatul trebuie să fie pe măsură. 

Prin urmare, 29 noiembrie este o zi în care punem în practică ceea ce am 
înțeles și descoperim că din vară și până acum viața a avut sens, valorile pe care le-
am cultivat au prins rădăcini, le vedem pe acestea prin reacțiile oamenilor, prin 
ceea ce am adunat alături, prin ceea ce este stabil și nu mai poate fi schimbat prin 
nicio intervenție exterioară. Totuși, pentru că săptămâna aceasta este încercată și 
de o anume lăcomie, mulți vor fi triști că nu au primit mai mult, adică își vor vedea 
efortul supradimensionat, se vor vedea pe sine mult mai puternici decât au fost la 
momentul respectiv, mult mai buni și mai generoși decât au dorit anterior. În felul 
acesta,  singuri își amplifică drama, singuri își accentuează nemulțumirea, tristețea 
sau problemele. Pentru că relația aceasta dintre Soare și Neptun a fost activă toată 
săptămâna, se poate observa acum că anumite gânduri, nu prea frumoase, ne-au 
curtat și în celelalte zile. Pe baza acelor gânduri care ne sunt clare încă din ziua 
anterioară, când am lucrat cu principiul înțelegerii, suntem îndemnați să fim atât 
de încrezători însă, din exces de zel, s-ar putea să mai facem și jurăminte false, să 
garantăm strâmb, să promitem lucruri pe care știm sigur că nu le vom îndeplini sau 
să credem în ceea ce nu este real. 

Totuși, pentru că ecuația astrală a zilei de 29 noiembrie depinde mult de ceea 
ce s-a consumat în ziua anterioară, când Luna s-a aflat într-o relație bună cu 
Neptun, mesajul magic care-l lansează Luna în ultima zi a săptămânii, prin relația 
bună cu Axa Dragonului, prin care se și mediază tendința Nodurilor, ne spune că 
dispunem acum de o putere specială, că nu ne trebuie prea multă energie pentru a 
face o selecție pozitivă și aceasta să devină o bază pentru faptele pe care le vom 
săvârși începând cu săptămâna următoare. Această posibilitate de a schimba 
destinul într-o direcție pozitivă, de a impune acestuia baze solide, frumoase, 
pozitive și curate, reprezintă tot o consecință, dar a unor fapte frumoase ce au fost 
săvârșite de la finalul lunii iunie până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că bunătatea 
este o întâmplare. Un om bun este întotdeauna conștient de sine și nu contează 
dacă se poate impune sau nu, nu contează dacă bunătatea sa este mai puternică 
decât răutatea celor din jur, el întotdeauna va fi conștient de sine și știe că 
bunătatea lui nu este o întâmplare, ci o alegere. 
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30 noiembrie - 6 decembrie 2015 este săptămâna diminuării și a vorbelor-
capcană de care ne vom teme tot anul 2016. Deviza generală aplicată acestei 
săptămâni are menirea de a ne atrage atenția asupra riscului sau asupra pericolelor 
care apar din derapaje verbale, promisiuni de răzbunare, fapte negândite suficient 
sau intenții ascunse. 

Încă din prima zi a acestei săptămâni, când Soarele se va afla într-o 
conjuncție cu Saturn, vom constata că anumite impulsuri, reacții, anumite porniri 
trebuie diminuate, trebuie trăite la o altă intensitate, trebuie să ne desprindem de 
un anumit tip de relație, să renunțăm la anumite interacțiuni pentru un bine 
personal. S-ar putea ca acest lucru să fie făcut ca urmare a unui impuls de boală, de 
suspiciune, de neîncredere. Deși zodia Săgetător lansează acest impuls către 
performanță, conjuncția Soarelui cu Saturn, în contextul acestei săptămâni, aduce 
conștientizarea a ceea ce ne oprește de la performanță. Vom înțelege lucrul acesta 
abia în ultima zi acestei săptămâni când vom face o retrospectivă interesantă a ceea 
ce am experimentat în ultima perioadă. Făcând acest arc peste timp între prima și 
ultima zi a acestei săptămâni, între conjuncția Soarelui cu Saturn și sextilul 
Soarelui cu Marte, adică între cele două relații pe care Soarele le realizează cu cei 
doi malefici, Saturn și Marte, vom realiza că această săptămână este dedicată 
trecerii de la rece la fierbinte, de la static la mobilitate. Vom reuși să facem lucrul 
acesta conștientizând întâi fiecare etapă, adică diminuarea, retragerea, renunțarea 
sau puținul pentru ca, apoi, să vedem care sunt elementele care ne îmbogățesc, care 
ne înnobilează sau care ne însănătoșesc. 

Există o componentă activă de-a lungul acestei săptămâni care face trimitere 
la risipă. Acolo unde lucrurile nu pot fi rezolvate în noul ritm, cel al diminuării, 
există tendința de a suplimenta puterea, resursele, ambiția sau inițiativa pentru a 
obține un rezultat concret. De aici înțelegem că frica de eșec este una din 
preocupările importante ale acestui interval, la fel și teama de minciună sau teama 
de a fi descoperită o minciună. Dorințele neobișnuite, stranii, infantile sau 
neevoluate, ori poate chiar cele vulgare, sunt foarte vulnerabile în această zi, 
veritabile obstacole în calea simplității și a traiului frumos. 

Desigur, dacă este săptămâna diminuării nu înseamnă că lucrurile vor fi 
oprite, nu înseamnă că vom sta departe și vom vedea cum acțiunile se desfășoară 
de la sine. Diminuarea înseamnă și reducerea capacității de reacție, a puterii de 
apărare, ceea ce înseamnă că vom deveni puțin mai vulnerabili. Lucrurile acestea 
nu se întâmplă pentru a ne compromite sau pentru a distruge în mod intenționat 
anumite achiziții care au venit spre noi până acum sau pe care le-am construit 
singuri, ci pentru a ne atrage atenția asupra unor lucruri foarte importante care se 
vor desfășura în anul următor. Cu alte cuvinte, nu vom vedea vorbele capcană, 
amenințările agresive care ne vor da bătăi de cap în anul următor decât dacă ceva 
se diminuează. Asta înseamnă că avem nevoie să respectăm această diminuare 
pentru a ne înnobila cu ceea ce ni se dezvăluie. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne învinui 
pentru că nu avem ceea ce ne dorim de mult timp, de nerăbdarea pe care o dovedim 
acum în fața unor noi etape, de a nu-i învinui pe ceilalți că sunt săraci, neputincioși 
sau că nu au ceea ce-și doresc, ci de a fi înțelepți și mulțumiți cu ceea ce avem, cu 
ceea ce unii cred că ne prisosește. S-ar putea ca, unora, acest îndemn să li se pare 
straniu pentru că ceea ce prisosește nu poate fi bogăție, ci doar un “mai mult” 
neîncadrat sau încadrat greșit. Vor vedea de-a lungul acestei săptămâni că prin 
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diminuare ceea ce este bun devine mai evident sau se concentrează, deci își pot da 
seama cât de bogați sunt în realitate. 

 
Luni, 30 noiembrie 

Luni 30-11-2015  2:15     Sun (Sag) Con (Sag) Saturn 

Luni 30-11-2015  2:49    Luna(Can) --> Leo 

Luni 30-11-2015 16:52    Luna(Leo) Tri (Sag) Saturn 

Luni 30-11-2015 17:58     Sun (Sag) Tri (Leo) Moon 

Luni 30-11-2015 22:47    Luna(Leo) Sex (Lib) Mars 

Luni 30-11-2015 23:01    Luna(Leo) Sex (Lib) Lilith 
 

Responsabilitate. Voința devine mai puternică, dar e stânjenitoare pentru 
cei din jur. Ceea ce este construit de muncă are o mare trăinicie. Curajul este 
apreciat mult mai bine. Se caută gloria. Se obține beneficiu din orice lucru 
mărunt. Realizările de acum nu schimbă calitatea vieții. Se caută satisfacția. Este 
nevoie de noi cuceriri care să reconfirme puterea. Autoritate. 

 
Un aspect important ce se va consuma în această primă zi a săptămânii este 

conjuncția Soarelui cu Saturn. Este adevărat, aceasta nu s-a format peste noapte, ea 
a fost activă și în săptămâna anterioară. Acum se produce însă un fapt minunat. 
Când Soarele se află într-o conjuncția cu Saturn, Luna din zodia Leu, semn 
guvernat de Soare, trimite un trigon către această poziție de pe zodia Săgetător. 
Apoi, în a doua parte a zilei va intra în fereastra trigonului cu Mercur, ce se află și el 
de ceva vreme în tranzit prin această zodie. Asta înseamnă că lucrurile în prima zi a 
săptămânii par frumoase, interesante, dominate de realizări și menite să arate că 
eforturile din săptămânile anterioare pot fi încununate de succes. Deocamdată, 
momentul acesta de conjuncție a Soarelui cu Saturn este semnul de diminuare, iar, 
în cazul unora, va fi și de întârziere. Diferența între diminuare și întârziere este 
dată de intenția individului. Cei care sunt calculați atenți sau respectuoși se vor 
opri și se vor mai gândi o dată la ceea ce trebuie să spună sau să facă. Mulți vor 
vedea că sunt acum trași înapoi, obligați să-și revizuiască anumite declarații sau să 
facă din nou un lucru pe care l-au făcut în săptămâna anterioară și l-au făcut greșit. 
Pentru că Luna se află acum în zodia Leu intențiile individului sunt acelea de a 
lucra la un nivel superior sau de a se glorifica pe sine, de a se lăuda, de a se mândri 
chiar și cu ceea ce nu îi aparține. 

Unul dintre cele mai importante obstacole ale acestei zile vine să ridice o 
problemă a voinței. Așadar, chiar de la începutul acestei săptămâni vom observa că 
anumite forțe ne îndeamnă să ne diminuăm impulsurile. Unii vor considera că 
această diminuare este utilă, este necesară și trebuie abordată din când în când. 
Alții se consideră pedepsiți și insistă mult pe ceea ce vor să facă, distrug schema de 
care sunt mândri, cu care se laudă doar pentru că aceasta trece într-un alt ritm de 
lucru, își diminuează caracterul dinamic și cer o pauză. Această situație seamănă cu 
o forțare a unui aparat care refuză să mai funcționeze. Pentru că Luna se află în Leu 
este puțin probabil ca oamenii să fie calzi și liniștiți. Dacă mai luăm în calcul și 
faptul că în a doua parte a zilei, adică spre seară, Luna se va implica în două relații 
bune, una cu Marte și alta cu Luna neagră, a căror conjuncție se va împlini în 
dimineața zilei următoare, înțelegem că nerăbdarea primei zile a săptămânii 
constituie măsura cu care vom lucra până la finalul acestui interval. Dacă acum 
tendința astrală este aceea de a ne opri, de a diminua intensitatea de lucru, de a 
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schimba ritmul, a deveni interiorizat sau a renunța la o exprimare dinamică, poate 
chiar la o formă de revoltă, înseamnă un consum mult prea mare pentru un rezultat 
mult prea mic. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne atrage atenția asupra a ceea ce ar 
trebui să lăudăm sau asupra a ceea ce apreciem foarte mult la propria persoană, la 
propriul destin sau la grupul de apartenență. Nu ne-ar dăuna ca, pe această 
conjuncție între Soare și Saturn, să nu fim încrâncenați, să nu fim duri sau răi cu 
cei care greșesc, adică să nu folosim această diminuare a intensității împotriva lor 
și, considerând că facem dreptate, că e corect să îi inhibăm, să le distrugem elanul, 
să le tăiem aripile. Conjuncția aceasta a Soarelui cu Saturn, cumulată cu faptul că la 
puțin timp după ce acest aspect se consumă, Luna va trece pe zodia Leu și va aduce 
prea multă mândrie și fală, are menirea de a impune condiții proaste într-un mediu 
bun doar pentru că vrem mai mult de la viață, doar pentru că vrem mai mult de la 
colaboratori, doar pentru că ne așteptăm să primim mai mult de la cei pe care-i 
avem în preajmă. În acest moment în care corpul, mintea, sufletul cer relaxare, 
izolare sau desprindere de un ritm pe care nu-l mai poate întreține, a menține un 
ritm abuziv, a impune aceeași intensitate, deși toate lucrurile par că vor să se 
retragă în propriul bârlog, înseamnă a face totul cu mare efort, cu un consum 
intens. Pentru a optimiza valorile acestei zile, pentru a nu transforma o activitate 
obișnuită într-un mare efort, perioada de activitate trebuie să alterneze cu cea de 
relaxare și interiorizare, adică după fiecare oră de lucru să ne rezervăm 5-10 minute 
de pauză, așa, ca la școală, că nu degeaba Saturn, personajul principal de astăzi, și-a 
atribuit de multe ori în 2015 rolul de profesor. 

Gândul de revoltă nu ne duce astăzi spre trăinicie și nu obținem o construcție 
mai durabilă dacă cerem dreptate prin revoltă. Beneficiile obținute, prin aceste 
mijloace, sunt mărunte și greu de menținut. Din această cauză a ne interioriza, a  
căuta un răspuns în adâncul sufletului nu este totuna cu relaxarea, cu recuperarea 
energiei. Atunci când ne recuperăm energia sau când ne îndreptăm atenția către 
interior pentru a ne echilibra nu avem gânduri de genul acesta, nu avem gânduri ce 
țin de această lume, ci emanații care țin de planurile subtile cu care rezonăm și care 
sunt mai mult decât niște gânduri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu oferi tribut agitației. Dacă 
îndemnul este spre liniște și spre relaxare, să acceptăm acest nou ritm de viață 
pentru că el își are rostul său. 
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Marți, 1 decembrie 
Marti  1-12-2015  4:57    Mars (Lib) Con (Lib) Lilith 

Marti  1-12-2015  9:45    Luna(Leo) Tri (Sag) Mercury 

Marti  1-12-2015 10:32    Luna(Leo) Tri [Ari] Uranus 

Marti  1-12-2015 15:59 Mercury (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Marti  1-12-2015 18:01 Mercury (Sag) Squ (Pis) Chiron 
 

Supremație în fața unei minciuni. Adevărul iese cu bine din orice. Alungare. 
Scepticism. Potențialul este folosit greșit. Probleme de conduită. Densitate mare. 
Fericirea e o floare rară. Pasiunile comune sunt exagerate. Sacrificiu. Banul e 
obositor. Gândire puternică. Idei îndrăznețe. Memorie bună. Dorința este arma 
celor slabi. Profunzimea este arma celor puternici. 

 
Impulsul către diminuare, cel pe care l-am parcurs în prima zi a acestei 

săptămâni, se transformă în 1 decembrie într-un motiv de scandal. Nu tot ceea ce se 
întâmpla astăzi este motiv de scandal, ci anumite demersuri sociale în care 
persoane de proastă factură s-au implicat în săptămânile anterioare și acum își văd, 
încă de dimineață, încununate de succes toate aceste acțiuni. Așadar, prima zi a 
lunii decembrie este o zi de conduită, o zi în care observăm conduita celor sceptici, 
agresivi, duri, comportamentul celor care vor să intre în istorie, fără scrupule, fără 
să conteze în ce mod și cât de multe distrug. Conjuncția lui Marte cu Luna neagră 
de pe zodia Balanță nu este semn de echilibru, ci, dimpotrivă, este semn de 
spectacol ieftin, de informație folosită greșit care, în aparență, nu constituie niciun 
pericol, dar care poate duce la boală, la abuzuri sau la declanșarea unor evenimente 
în cascadă care să facă rău prin faptul că nu se mai opresc. Există o profunzime pe 
care am putea să o experimentăm astăzi ca urmare a căutărilor interioare. Ceea ce 
înțelegem acum ne duce spre sacrificiu, spre renunțare, spre a-i dărui mai mult și 
așteptăm mai puțin. Cine face lucrul acesta și se așteaptă la rezultate imediate sau 
măcar să îi fie apreciate eforturile va vedea că se înșală amarnic. Cu alte cuvinte, 
faptele bune pe care le facem astăzi nu vor putea fi analizate cu ceea ce se consumă 
acum, ci doar raportate la un sistem de valori consolidat, la ceea ce știm că 
reprezintă, nu la ceea ce vedem acum. Ceea ce vedem acum este greșit, prea dur, un 
kitsch, prea tendențios sau periculos. 

Pentru că întâlnirea lui Marte cu Luna neagră într-o conjuncție arată 
supremația minciunii, lupta surdă dintre vibrațiile care vin din zodia Leu, 
tranzitată de Lună, și cele din zodia Balanță, tranzitată de Luna neagră, Marte, 
Venus și Junon, dreptatea nu învinge azi, ceea ce se spune acum devine un element 
negativ, o formă de răzbunare, o valoare mult prea densă sau grosieră pentru a fi de 
căpătâi într-un demers bun. Practic, prima zi a lunii decembrie pune în valoare 
mult mai bine a doua parte a devizei aplicată acestei săptămâni, cea care se referă la 
vorbele-capcană, cele care vor inspira teamă tot anul 2016. Unora s-ar putea să li se 
pară puțin cam prematură trimiterea aceasta către vibrațiile anului 2016. Luna 
neagră va mai sta încă suficient de mult timp pe zodia Balanță, adică până spre 
finalul Lunii mai al anului următor, deci reușita rea de acum va fi o dovadă de 
mândrie, de fală, de aroganță sau de sfidare în următoarele șase luni. 

Prin urmare, prima zi a lunii decembrie nu ne aduce motive de bucurie, ci, 
dimpotrivă, motive să stăm deoparte, să nu ne amestecăm cu toți oamenii, să nu 
permitem atașarea ideilor proprii de concepte care nu au fost verificate sau care nu 
sunt corecte, deci să acceptăm că, poate, în momentul acesta cel mai mare bine pe 
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care universul ar putea să ni-l facă este să ne alunge. Alungarea dintr-un loc rău 
constituie un lucru foarte bun de care am putea să ne bucurăm acum. Pentru că 
lucrul acesta se produce prin combinații pozitive și negative ale energiilor astrale, 
există mult scepticism, poate prea mult pentru ce așteptăm de la această zi. Mulți 
vor dovedi că au o memorie buna, că pot să fie fericiți când toți din jur sunt 
deprimați, pot să fie echilibrați și știu cum să-și folosească mai departe potențialul 
pe care-l au. Vor vedea însă că obiceiuri banale, cele pe care și le-au propus în 
această zi consumă prea multă energie sau solicită peste așteptări. Până și 
conversațiile cu cei care până acum au dovedit înțelegere și acceptare, toleranță sau 
profunzime, devin o piatră de încercare. Dacă, în general, un om profund nu fuge 
de complexitate, de această dată complexitatea este obositoare, tendențioasă, 
diversitatea arată că până acum cei care o reprezintă se ocupă numai de lucruri 
proaste și se folosesc de acest prilej pentru a se ridica deasupra, precum gunoaiele 
deasupra apei. 

Orice activitate care duce spre atenție și înțelegere, orice procedeu care 
schimbă metoda de lucru, pune în practică o idee îndrăzneață, consolează sau 
protejează, îl situează pe cel în cauză în afara acestui haos, în afara pasiunilor care 
consumă, în afara demersurilor care folosesc în mod greșit un potențial bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de judecată. 
Nu este recomandat astăzi să judecăm nici măcar răul care ne agasează vizual, 
auditiv sau poate în alte moduri. Cel puternic își va căuta preocupări care să-i țină 
atenția pe lucruri bune pentru că astăzi lucrurile rele nu pot fi vindecate, nu pot fi 
înlăturate și nu li se poate închide acestora gura. Ele au nevoie să-și ducă la sfârșit 
rolul, să-și spună punctul de vedere să se consume până la ultima picătură. 

 
Miercuri, 2 decembrie 

Miercuri  2-12-2015  5:12    Luna(Leo) Sex (Lib) Venus 

Miercuri  2-12-2015  7:09    Luna(Leo) Sex (Lib) Juno 

Miercuri  2-12-2015 12:13    Luna(Leo) --> Virgo 
 

Intimidarea celui slab. Siguranță de sine. Acceptare necondiționată. 
Libertatea este îngrădită de o prea mare generalizare. Abis. Viciile arată ca 
patimile nu sunt controlate. Capriciile trec drept reguli personale. 

 
Luna își încheie astăzi tranzitul său prin zodia Leu, trecând în Fecioară în 

mijlocul zilei, nu înainte de a împlinit două unghiuri frumoase cu Venus și Junon. 
Pentru că ziua de marți, 1 decembrie, a fost dominată de aspectele greu de acceptat 
sau de înțeles pentru această săptămână, iar ziua de joi, 3 decembrie, va fi, de 
asemenea, dominată de unghiuri importante pentru această luna, dar și pentru 
perioada de acum, ceea ce se consumă în 2 decembrie devine un fel de ochi al 
furtunii, adică o intimitate care ar trebui să ne tempereze sau să ne liniștească, dar 
despre care vom ști clar că este doar o ipostază de moment. De fapt, ceea ce se 
întâmplă în această zi arată tot o lipsă de sincronizare. Intrăm în această zi cu 
tendința că ar trebui să rezervăm mai mult timp liniștii, izolării sau interiorizării, 
dar demersurile de acum arată că trebuie să ne pregătim pentru marele eveniment 
al zilei următoare, deci trebuie să ieșim din interiorizare. Cu alte cuvinte, numai ce 
ne-am obișnuit cu liniștea, cu detașarea sau cu un nou ritm de lucru că trebuie să îl 
și schimbăm. 
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Pentru mulți, 2 decembrie seamănă cu un abis unde găsesc doar vicii, unde 
se întâlnesc doar cu patimile celorlalți, doar cu vorbe spuse aiurea, cu capcane, cu 
capricii, cu o atracție către o zonă vulgară, în care oamenii, în loc să fie sinceri, își 
defulează față de cei din preajmă toate capriciile. Înainte de a considera că 2 
decembrie este ochiul furtunii, trebuie să considerăm că este o zi tampon între 
diminuare și acțiune, între a renunța și a o lua de la capăt. 

Dacă la nivel individual a trece prin relația de sextil dintre Lună și Venus 
înseamnă gânduri frumoase, comportamente exemplare, o intimitate trăită cu 
implicare și rafinament, grupurile sunt în impas. Relațiile dintre indivizi sunt 
frumoase, dar cele dintre forțele pe care le reprezintă indivizii sunt proaste. Asta 
înseamnă că în privința grupurilor, 2 decembrie devine o zi a conflictelor 
instituționalizate, a declarațiilor la scenă deschisă fără a fi respectate pe mai târziu, 
fără a fi luate în considerare, o zi în care funcțiile cer indivizilor o altă abordare, 
chiar dacă, în privința raporturilor personale, prietenia și buna înțelegere se 
mențin. Imediat ce Luna a intrat pe zodia Fecioară i-a îndemnat pe oameni să 
accepte această realitate pentru că așa se procedează, acestea sunt timpurile în care 
trăim, așa face toată lumea. Deja nu se vor mai gândi dacă e bine sau rău, dacă așa 
procedează toți, ci vor accepta. 

Prin urmare, 2 decembrie este o zi de graniță între certitudinea a ceea ce 
am parcurs în primele două zile ale săptămânii și furtuna care va veni spre noi 
începând cu ziua de mâine. Există o mare putere de care ne vom folosi în această zi 
pentru a merge mai departe sau pentru a transfera un mesaj. Am văzut de multe ori 
de-a lungul acestui an, în special în ultimele luni, că problema aceasta a mesajului 
este ușor de răstălmăcit. Din acest punct de vedere, ziua de 2 decembrie poate 
aduce un inventar a ceea ce nu am realizat în ultimele luni însă concluziile la care 
ajungem nu ne sunt pe plac, ni se vor părea obositoare, ciudate, orientate împotriva 
noastră sau lipsite de sens. Cu toate acestea, ne preocupă intens conținutul lor, ne 
consumă prea mult din energie, din timp. Asta înseamnă că momentul acesta ne 
lasă impresia că libertatea ne poate fi îngrădită. Există și o problemă legată de 
contactul cu viciile, cu acele defecte de caracter pe care am fi tentați să le prezentăm 
celorlalți ca fiind fapte bune, obiceiuri frumoase. Imediat ce Luna va intra în zodia 
Fecioară, în mijlocul acestei zile, mulți vor avea impresia că lucrurile acesta chiar 
sunt corecte. Pentru faptul că toată lumea face așa, consideră că e corect sau dacă le 
prezinte celorlalți și aceștia nu opun rezistență, nu le critică sau le tolerează, fie și 
numai din bun-simț, înseamnă că sunt corecte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne grăbi. Graba este ceea 
ce strică cel mai mult în această zi. 
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Joi, 3 decembrie 
Joi  3-12-2015  2:13    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 

Joi  3-12-2015  3:42    Luna(Vir) Squ (Sag) Saturn 

Joi  3-12-2015  8:43   Venus (Lib) Con (Lib) Juno 

Joi  3-12-2015  9:43     Sun (Sag) Squ (Vir) Luna(Half Moon) 

Joi  3-12-2015 16:22    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

Joi  3-12-2015 17:14     Sun (Sag) Sex (Lib) Lilith 

Joi  3-12-2015 22:04    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 
 

Se construiesc drumuri false. Persoanele puternice au dorințe stranii. 
Invidii. Ambivalența selectează valori. Sunt depășite obstacole de comunicare, 
înțelegere, relaționare. Se completează un deficit. Atitudine de superioritate 
gratuită. Tot ceea ce este tânăr atrage atenția. 

 
Astăzi Venus și Junon se întâlnesc într-o conjuncție, iar Soarele își 

definitivează sextilul cu Luna neagră, cel pe care-l formează încă din săptămâna 
anterioară. Abia astăzi ne dăm seama cât de intimidați ne-am simțit în ziua 
anterioară, cât de multe capricii a trebuit să suportăm sau cât de multe lucruri a 
trebuit să trecem cu vederea de dragul prieteniei, de dragul înțelegerii sau pentru 
că am promis că așa ne vom comporta. Faptul că Luna a intrat în zodia Fecioară 
înainte ca un eveniment nefericit să se consume, a fost de bun augur și va fi și în 
spațiul acestei zile tot de bun augur, chiar dacă oamenii vor arăta astăzi într-un 
mod absolut ciudat o atitudine gratuită de superioritate. Există o atracție teribilă 
față de gândurile și sentimentele necurate, față de vicii sau față de invidii în așa fel 
încât singura modalitate prin care putem merge mai departe sau să ne menținem 
într-o zonă a echilibrului este aceea în care negăm puterile sau acțiunile, ne oprim 
din desfășurare sau le diminuăm. 

Sunt multe încercări la care suntem supuși în această zi și toate acestea au ca 
scop principal o selecție a persoanelor care sunt mai puternice, mai inteligente sau 
mai rele, o selecție a celor care sunt performeri. De acest lucru vom fi conștienți 
atât în dimineața acestei zile, când se împlinește conjuncția lui Venus cu Junon și 
când se trezesc aspirații pe care nu ni le vom putea împlini nici anul acesta, cât a 
mai rămas din el, nici în anul următor, ci, poate, mult mai târziu, dar și în a doua 
parte a zilei, când Soarele se va afla într-un sextil cu Luna neagră. Oamenii vor 
judeca totul după atracție și nici nu-și vor da seama cât de importanți sunt, cât de 
atractivi devin, cât de valoroși sunt pentru cei care le dau impresia că nu vor să-i 
bage în seamă, pe motiv că trăiesc într-o altă lume, într-un al mediu, într-un alt 
plan, într-un alt univers. De aici putem înțelege că, la nivel interior, în 3 decembrie 
oamenii vor manifesta o atitudine de superioritate gratuită, iar la nivel profund vor 
înțelege că există o forță teribilă care îi ajută să se întâlnească, să coabiteze, să 
depășească limite de înțelegere, de educație sau limite sociale. Acest spațiu poate fi 
un sentiment, un tip de atracție, o modalitate de a observa sau interpreta lumea, 
viața, oamenii, relațiile, un anumit mod în care se poate spera. 

Prin urmare, 3 decembrie este o zi de mare intensitate. Astăzi avem 
puterea, prin ceea ce gândim sau prin ceea ce credem că ar trebui să ni se întâmple, 
să ne construim drumuri, trasee, noi orientări, să generăm atracții stranii față de 
persoane pe care le vedem altfel decât sunt în realitate. Trebuie să fim conștienți că 
a merge mai departe pe acest drum înseamnă a ne amplifica problemele. Atracția 
acestei zile este una tendențioasă și ea arată nu soluționarea problemei, ci 
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amplificarea ei. Ceea ce se întâmplă în zi de 3 decembrie seamănă cu dependența 
de o substanță care stimulează, de un drog, de cafea, de alcool, de dulciuri, de 
minciună sau de viciu. Faptul că omul dominat de aceste impulsuri se simte bine în 
momentul în care le folosește nu însemnă că sunt bune. Binele acesta aduce tristețe 
și un consum mai mare din putere. În felul acesta se poate traduce combinația 
neobișnuită între sextilul Soarelui cu Luna neagră și combinația interesantă între 
Venus și Junon.  

Trebuie să recunoaștem că există o șansă căreia trebuie să-i mulțumim 
pentru că multe lucruri din cele negative nu se împlinesc astăzi. Faptul că Luna se 
află în zodia Fecioară înseamnă să facem o retrospectivă importantă asupra multor 
situații care ni se par că seamănă cu ceea ce avem de traversat acum și care fac 
trimitere la dreptate, la justiție sau echilibru. Această evadare din intensitatea 
prezentului diminuează puțin din patima față de viciu sau față de greșeală și ne 
distrage atenția de la ceea ce am putea amplifica fără să vrem sau fără să știm unde 
vom ajunge. În 3 decembrie diminuarea are un efect pozitiv. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne mulțumi cu ceea ce avem, 
de a nu cere mai mult, de a nu pretinde nimic celorlalți și, nici într-un caz, de a nu 
ne lăsa pradă lăcomiei. Lăcomia este periculoasă pentru că ea umple de viciu orice 
ființă, oricât de înaltă ar fi din punct de vedere spiritual, moral, intelectual, 
educațional. 

 
Vineri, 4 decembrie 

Vineri  4-12-2015  5:53    Luna(Vir) Squ (Sag) Mercury 

Vineri  4-12-2015  7:00    Luna(Vir) Con (Vir) Jupiter 

Vineri  4-12-2015 14:52 Mercury (Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Vineri  4-12-2015 18:34    Luna(Vir) Con [Vir] North Node 
 

Nemulțumiri pe un raport. Ambiții care nu pot fi pusă în aplicare. Teatru. 
Se profită de naivitatea cuiva. Reputația afectată. Solitudinea sperie. Pierderea 
reprezintă o formă de pedeapsă. Valorile excepționale sunt puse la îndoială. Griji 
pentru ziua de mâine. Se vânează o recompensă. 

 
Există o formă de diminuare cu care vom lua contact în această zi de 4 

decembrie și care nu ne va plăcea. În primul rând, prin relația proastă dintre 
Mercur și Jupiter, prin această dispunere conflictuală între comunicare și justiție, 
se ajunge la un raport de forțe care va genera consecințe negative asupra celui slab. 
Desigur, fiecare se consideră slab în ceva, fiecare își atribuie circumstanțe 
atenuante de fiecare dată când nu reușește să își împlinească ceva. În momentul 
acela slăbiciunea pare să fie mai importantă decât puterea care i-a dus acolo. Ziua 
de 4 decembrie explorează cu precădere acele slăbiciuni care par mai importante 
decât puterile care i-au pus pe oameni în mișcare. Din această cauză soluția zilei de 
4 decembrie pare să fie solitudinea, izolarea sau acceptarea faptului că pierderea 
este un progres. Se va face astăzi o combinație între prezentul care nu simplifică 
lucrurile, ci le complică și viitorul care, în comparație cu ceea ce se întâmplă azi, nu 
mai pare atât de greu. Putem, așadar, trăi pe două fronturi, putem duce mai 
departe o situație conflictuală pentru care nu avem în acest moment o soluție, dar 
putem să și gândim care este cel mai important bine pe care ni-l putem oferi. A 
lucra pe două fronturi înseamnă a evita izolarea, a rămâne în activitate, deci a lucra 
în continuare cu forța care ne duce mai departe, dar și cu frica paralizantă care ne 
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spune că dacă nu obținem repede rezultatul înseamnă că puterea este falsă. A gândi 
în modul acesta careul dintre Mercur din Săgetător cu Jupiter din Fecioară 
înseamnă a înțelege că nu toate lucrurile pe care le putem face ne duc spre 
performanță. Nu degeaba Mercur, cel care este guvernatorul zodiei Fecioară, din 
această poziție în Săgetător, exilul său, trimite un unghi negativ către Jupiter, cel 
care guvernează Săgetătorul. Tot ceea ce ni se întâmplă astăzi pare a fi o lecție de 
viață, o mustrare de care ar fi să ținem cont, să nu ne îndoim de oamenii care ridică 
tonul, ne critică, ne fac observație sau ne spun că tot ceea ce am făcut până acum 
este greșit. Apoi, pentru cei care vor să judece în profunzime toată această situație, 
pentru cei care nu se mulțumesc deloc cu aceste observații, există mai mult de atât. 
Relația cu totul specială dintre zodiile Fecioară și Săgetător, în sensul că, după noile 
teorii ale astrologiei karmice, Săgetătorul este o Fecioară evoluată, deducem că 
momentul acesta de reținere, de întoarcere, de oprire este de fapt semnul unei 
evoluții, semnul unei înțelegeri de care în sfârșit ținem cont. De această dată, am 
putea să facem în așa fel încât vorbele să nu mai fie o capcană, iar diminuarea să 
fie, de fapt, o prudență absolut necesară în astfel de momente. Judecând după 
faptul că, în după-amiaza acestei zile, se va împlini conjuncția dintre Lună și Capul 
Dragonului, valorile acestea sufletești, morale par să fie de bază pentru ceea ce vom 
experimenta în următoarele patru săptămâni adică această prudență ne va fi foarte 
folositoare dacă o apreciem astăzi. Dacă nu o apreciem astăzi, dacă nu îi vedem 
acesteia adevărata măsură, atunci vom activa în următoarele patru săptămâni după 
măsura pe care o acordăm acestei prudențe. 

Prin urmare, 4 decembrie este o zi de înțelepciune, de atracție către lucruri 
prea mari pentru a putea fi înțelese în momentul acesta fără a face trimitere la o 
secvență a trecutului, o lecție foarte importantă ce se pare că s-a consumat în luna 
aprilie. Valorile excepționale ce sunt aduse acum din trecut par să fie privite cu 
reținere pentru că există prea multă îndoială, prea multă suspiciune sau o atracție 
către ceea ce nu este corect. Mulți își vor judeca puterea personală după cât de bine 
își înțeleg izolarea, după viziunea de ansamblu pe care simt că au pierdut-o. Jupiter 
din Fecioară nu poate avea acum viziune de ansamblu și din această cauză 
acționează în etape, pas cu pas, punctual, lăsând impresia că totul face parte dintr-
un mare plan. În realitate, totul este o mare inhibiție, nu un mare plan, o mare 
temere că o minciună este descoperită sau un plan ciudat este dezvăluit. Desigur, 
totul este posibil în anul secretelor dezvăluite. Oamenii care o viață întreagă și-au 
ascuns intențiile, în acest an s-au dezvăluit chiar împotriva voinței lor, chiar dacă s-
au ascuns foarte bine. 2015 a fost și este în continuare surprinzător la acest capitol. 
Nu ar trebui să ne surprindă dacă și vibrația zilei de 4 decembrie ne arată lucrul 
acesta. 

Desigur, ceea ce se consumă în preajma zilei de 4 decembrie nu este un caz 
izolat. Se urmărește un rezultat și din această cauză adevărul dezvăluit în 
momentul acesta reprezintă o mare atracție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu spera în lucruri 
imposibile. În timp ce visătorul se preocupă să deplaseze norii dintr-o parte într-
alta, pentru că este interesant și pentru că are impresia că poate, un șarpe se 
strecoară și îl mușcă de picior. Armonia înseamnă a fi conștienți de momentul 
potrivit când să mutăm norii adică atunci când șarpele doarme. Numai așa putem 
merge mai departe. Cel care neglijează acest îndemn, cel care se va revolta 
susținând cu aroganță că el nu ține cont de lucrurile mărunte și inferioare, va 
deveni vulnerabil față de aceste elemente și va trăi de-acum încolo cu veninul în 



Săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie 2015         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 26 noiembrie 2015, ora 7:21 

sânge și cu amintirea că și-a dorit cândva să mute norii, dar nu a mai putut din 
cauza unui șarpe pe care l-a subestimat. 

 
Sâmbătă, 5 decembrie 

Sambata  5-12-2015  0:33    Luna(Vir) --> Libra 

Sambata  5-12-2015  6:14   Venus (Lib) --> Scorpio 

Sambata  5-12-2015 17:05    Luna(Lib) Sex (Sag) Saturn 

Sambata  5-12-2015 23:44    Luna(Lib) Con (Lib) Lilith 
 

Critică nejustificată. Ambiția de a folosi relațiile celor din jur pentru 
interesul propriu. Dominare. Pasiune. Profunzimea vine prin autocontrol. 
Sensibilitate mare. Protecție prin impactul celorlalți. Tulburare. Creativitate 
specială. Moralitatea primește o atenție specială. Visul are o componentă 
practică. Onoare vândută scump. Mintea vrea să controleze prea mult. 

 
Astăzi Venus va intra în zodia Scorpion, îndemnându-i pe oameni să fie puțin 

mai rezervați, să nu se mai expună atât de mult interesului celorlalți, să nu mai fie 
atât de deschiși cu ceea ce știu să facă, cu ceea ce cunosc, cu interesul pe care îl 
arată bucuriei sau speranței de a trăi mai bine. Faptul că în zodia Balanța Venus a 
fost în domiciliu, iar în zodia Scorpion este în exil arată că schimbarea aceasta nu 
este deloc plăcută. Este adevărat, exilul lui Venus în Scorpion are drept reper 
domiciliul său în Taur, deci cele doua direcții, în privința evenimentelor, nu a 
reacțiilor personale, aparțin unor domenii diferite, nu se referă la o continuitate, 
dar trecerea de la această comunicare ușoară, de la această interacțiune, de la 
această plăcere de a relaționa frumos, de a trăi simplu și elegant, la spiritul critic, 
atracția către pasiuni neobișnuite, către emoțiile care domină, care impun sau care 
cer o plată, arată că obstacolele pe care le vom parcurge de acum încolo cer prea 
multă atenție, că visul copilăriei s-a cam terminat. 

Poziția aceasta a lui Venus în Scorpion poate impulsiona și creativitatea însă 
doar în cazul celor care au fost educați, doar în cazul celor care s-au autoeducat, 
care s-au preocupat să fie corecți și buni, să fie persoane care unifica, nu persoane 
care dezbină, doar ființele care au acumulat până acum pentru a avea ce 
administra. Poziția aceasta a lui Venus este însă complet nefavorabilă pentru cei 
visători. Persoanele care speră că toate reprezentările mentale pot deveni realitate, 
toți cei care se simt bucuroși pentru că își imaginează o viața mai bună chiar dacă 
deocamdată nu o trăiesc, se simt dintr-odată închiși într-un spațiu foarte îngust, 
limitați să trăiască într-un mod neatractiv, periculos sau lipsit de satisfacție. Aceste 
persoane vor avea în ultimele zile ale acestei săptămâni, adică astăzi și mâine, două 
zile ciudate, de durere și revoltă, de impulsuri, unele dintre ele chiar antisociale 
prin care se utilizează o calitate pentru a consolida o poziție. Dacă, în mod normal, 
trecerea aceasta a lui Venus de pe zodia Balanța pe Scorpion ar însemna evoluție 
prin experimentarea unui alt gen de interacțiune, acum, când nu există în jur o 
susținere în sensul acesta, totul va părea ca o cădere în gol. Persoanele raționale se 
vor învinui că vor să controleze mai mult, cele care sunt visătoare vor acuza mediul 
în care trăiesc de subminarea autorității, că se dorește compromiterea unui individ 
prin distrugerea visului său. Totul face parte însă dintr-o schemă care ne arată care 
este partea întunecată a firii. Luna acum se află în zodia Balanța, semnul care este 
tranzitat de ceva timp de Luna neagră. Ceea ce trăim astăzi nu este nou, ci doar 
mult mai intens. 
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Prin urmare, 5 decembrie este o zi de maximă duritate. Visele acum sunt 
zdrobite, sunt încuiate într-un spațiu foarte îngust și doar persoanele foarte 
flexibile se vor adapta imediat la această condiție apăsătoare. Astăzi nu doar că 
Luna trece în zodia Balanță și ar trebui să fim mai atenți la tipul de interacțiune pe 
care trebuie să-l abordăm, dar se vor împlini și două unghiuri interesante, un sextil 
între Lună și Saturn și o conjuncție între Lună și Luna neagră. Totul ține, așadar, 
de moralitate, iar această moralitate poate impune celorlalți reguli neobișnuite, 
despre cum să trăiască, cum să simtă, cum să se comporte sau ce anume să accepte 
individul pentru a nu fi compromis, pentru a nu pierde. Este însă puțin cam tardiv 
pentru că această preocupare față de o pierdere sau de un câștig ar fi trebuit să fie 
vizibilă în săptămânile anterioare, nu acum. Oamenii ar fi trebuit să se preocupe de 
armonie și echilibru când Venus din Balanță i-ar fi ajutat să vadă partea frumoasă a 
lucrurilor. Acum când Venus a intrat în zodia Scorpion, când îi face pe oameni prea 
senzuali și atenți la plăceri, la satisfacții sau la putere, este puțin cam tardiv. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne preocupa astăzi de 
vânătoare. Nu avem de ce să vânăm sentimente, idei, amintirile celorlalți, 
aspirațiile personale pentru a crede că trăim intens și frumos. Astăzi cădem în zona 
în care vom fi îndemnați să judecăm totul după satisfacție, dar viața înseamnă mai 
mult de atât. 

 
Duminică, 6 decembrie 

Duminica  6-12-2015  4:17     Sun (Sag) Sex (Lib) Moon 

Duminica  6-12-2015  4:35    Luna(Lib) Con (Lib) Mars 

Duminica  6-12-2015  5:27    Luna(Lib) Squ (Cap) Pluto 

Duminica  6-12-2015 10:35    Luna(Lib) Opp [Ari] Uranus 

Duminica  6-12-2015 12:13  Sun (Sag) Sex (Lib) Mars 

Duminica  6-12-2015 22:52 Mars (Lib) Squ (Cap) Pluto 
 

Curaj. Putere de a trece dincolo de problemele. Sublimare. Accidentele sunt 
privite ca reușite. Refuzul elementelor incomplete. Visul incită și mai mult. Viața 
este respirată altfel. Acolo unde scade ambiția crește frica. Duritatea trebuie să fi 
un semn al puterii. Este însușită realizarea celuilalt. Indiferența față de 
consecințele faptelor proprii. Nesiguranța este ascunsă și motivată prin faptele 
greșite ale celorlalți. 

 
Astăzi se împlinește unul dintre cele mai dificile unghiuri ale acestei 

săptămâni. Este vorba despre careul lui Marte cu Pluton, unghi destul de dificil 
pentru persoanele care au trăit până acum cu teamă, cu un sentiment de 
nesiguranța sau cu grija că tot ceea ce fac nu este apreciat sau nu este util. Curajul 
acestei zile vine dintr-o contracție puternică, poate chiar din agresivitate și dacă 
există o forță pozitivă la bază, dacă există un îndemn din a trece dincolo de 
problemele personale pentru a vedea esența, atunci agresivitatea aceasta înseamnă 
impuls pentru a ne apropia de victorie, nu de distrugere. În condițiile acestea, 
îndeplinind această solicitare astrală, se poate stabili încă de pe acum că ultima zi a 
săptămânii este o zi de glorie. Nu se știe dacă lucrurile care se consumă acum vin 
doar din impulsul de moment. Faptul că Luna se află acum în Balanță (semn că 
acțiunile pe care le determină au un trecut glorios), arată că forma aceasta de 
nesiguranță poate constitui, în mare parte, un resort teribil. Există însă și oameni 
care nu au prea multe lucruri frumoase în trecut deci apelul la experiențele solide 
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nu prea îi va ajuta. Pentru aceștia opoziția dintre Lună și Uranus înseamnă 
siguranță, iar relația proastă dintre Marte și Pluton înseamnă o răutate pe care o 
îndreaptă împotriva lor, împotriva propriei persoane sau împotriva a ceea ce au 
construit până acum. Dacă nu sunt prea răi vor distruge doar ceea ce au construit în 
această săptămână ca impresie, ca realizare sau chiar ca achiziție. Dacă sunt 
oameni răi, dacă sunt persoane care se revoltă prea ușor sau care văd doar răul din 
oameni atunci distrugerile lor sunt ample. Dacă în această zi s-ar fi consumat doar 
opoziția Lunii cu Uranus atunci aceste impulsuri antisociale dominate de 
nesiguranță sau de neputința de a accepta binele celuilalt, pentru că nu are 
echivalent în binele propriu, ar fi fost un episod pasager. Pentru că se interpune în 
această ecuație și careul dintre Marte și Pluton totul capătă o notă personală. 
Individul va face lucrul acesta pentru că i se cuvine, a fost rănit, cineva i-a declarat 
război sau merită. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne atrage atenția asupra unei 
agresivități pe care ar trebui să o ignorăm, căreia să-i acordăm atenție după cât de 
constructivă este sau după cât de util. Din această cauză mult mai important ar 
trebui să fie impulsul către transformare decât impulsul către distrugere. 
Distrugerea este tot o formă de transformare însă una incompletă. Relația bună 
dintre Soare și Marte ne vorbește despre transformare, în timp ce relația proastă 
dintre Marte și Pluton ne vorbește despre distrugere. Avem ocazia astăzi să alegem 
cum anume să acționăm. Dacă vom fi în continuare dependenți de frustrare, de 
nesiguranță sau de ceea ce nu ne convine la noi înșine sau la alții vom fi dominați 
de lucrurile acestea care nu se rezolvă de la sine și în loc să fim mai puternici sau 
mai buni, vom fi mai slabi, mai neputincioși sau mai indiferenți față de adevăratele 
valori ale celorlalți. 

De fiecare dată când Marte și Pluton se află într-o relație negativă există un 
impuls de reformare, o dorință de a transforma un lucru doar pentru că nu-l mai 
suportă. Nimeni nu se gândește dacă neputința de a suporta acel lucru nu este 
cumva cauzată de o limită personală. Toți consideră că lucrul respectiv dacă nu este 
suportat este neapărat rău. Avem ocazia acum să vedem dacă lucrurile nu cumva 
sunt invers. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi totul prin bunătate. 
Cine nu poate privi prin bunătate înseamnă că și-a folosit puterea pentru scopuri 
mai puțin corecte, poate chiar unele egoiste sau rele. 
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7 - 13 decembrie 2015 este săptămâna care scrie o pagină tristă în istoria 
individului și a patimilor sociale care nu au rezolvare. Acest interval va fi destul de 
apăsător pentru că reînvie o problemă personală pe care nu am reușit să o rezolvăm 
în ultimele luni și care își are originea în 2014, dar și anumite patimi sociale care nu 
au putut fi rezolvate prea curând, deci nici într-un caz acum. Faptul că impresia 
generală pe care o vom avea asupra acestei săptămâni este că suntem definiți de 
lucrurile rele pe care nu am reușit să le rezolvăm, de defectele de caracter sau de 
tristețile care, prin evenimentele ultimelor luni, ne-au intrat prea adânc în suflet, 
este o realitate pe care va trebui s-o acceptăm cel puțin față de noi înșine. Când 
lucrurile acestea se răsfrâng asupra evenimentelor sociale individul nici nu-și va 
mai da seama când va trece de la problemele din sufragerie la problemele din sala 
de ședințe. Aceasta va fi cea mai mare problema a acestei săptămâni. Celelalte 
elemente țin mai curând de administrarea unor valori legate de destin, de aspirații, 
de demersuri care nu se pot finaliza acum, dar vrem să le terminăm cât mai repede 
pentru că nu mai avem răbdare, pentru că vrem să renunțăm la o agitație socială 
pentru a ne ocupa de cele personale, de familie sau poate chiar de suflet, dar și de 
necesitatea de a ne abține din a nu porni un război. Nu ne referim aici la războiul 
dintre popoare, cel care este analizat și disecat de toată lumea în această perioadă, 
ci la războiul dintre individualități, dintre firi, dintre atitudini sau dintre averi. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală vor observa că, de fapt, lucrurile acestea triste și apăsătoare care vin spre 
noi în această săptămână ne ajută să trecem pe nivelul următor, să conștientizăm 
problema și, fără să avem așteptări nerealiste din partea celorlalți, ridicăm piciorul 
și trecem pe treapta următoare, atingem nivelul următor. Va trebui să facem lucrul 
acesta în orb, fără a avea vreun semn că s-a întâmplat această trecere, fără a avea 
vreun indiciu, fie el cât de mic, asupra faptului că această modificare importantă s-
a produs. Va trebui să avem încredere pentru că, de fapt, încrederea a fost cea care 
a declanșat trecerea. Deci fiecare va face un salt pe măsura încrederii pe care o are. 
Vom vedea de-a lungul acestei săptămâni că încrederea cu care lucrăm acum nu 
este cea pe care o știm de ani de zile, ci o forță misterioasă care ne îndeamnă să 
credem în existența binelui, a frumosului, a adevărului fără să-l atingem, fără să-l 
vedem și chiar fără să îl înțelegem în așa fel încât să-l putem explica mai departe. 
Desigur, acestea sunt lucruri complexe, destul de delicate ori de abstracte, încât să 
nu fie accesibile oricui. Cine va dori să lucreze cu ele va trebui să se implice și în 
modul acesta, nu doar ca ființă socială, nu doar prin statutul pe care-l are la un 
moment dat de copil, părinte, soț, angajat etc.. 

Cine va dori să impună, cu precădere spre finalul acestei săptămâni, o 
modificare în acest cadru, adică cel care este convins că dacă a văzut și înțeles poate 
să și facă, va vedea cât de ușor poate strica o armonie pe care nu o înțelege cum 
trebuie. De aceea, dacă vrea să nu strice, trebuie să țină cont de acest avertisment 
astral care ne zice că săptămâna în curs mai mult ne informează decât ne îndeamnă 
să reparăm ceva ce nu a putut fi reparat până acum. Singura acțiune care ne este 
permisă este saltul evolutiv, saltul de conștiință, dar despre acesta nu vom ști la 
modul concret nimic deocamdată, ci poate vom afla câteva lucruri începând cu 
săptămâna următoare. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne desprinde de 
încredere. Cine cultiva încredere culege credință. 
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Luni, 7 decembrie 
Luni  7-12-2015  4:01    Luna(Lib) Sex (Sag) Mercury 

Luni  7-12-2015 11:33    Luna(Lib) Con (Lib) Juno 

Luni  7-12-2015 13:23    Luna(Lib) --> Scorpio 

Luni  7-12-2015 19:23    Luna(Sco) Con (Sco) Venus 
 

Răbufnire. Căldura minții păcălește. Apare o nouă speranță. Risipă. 
Spontaneitatea este stimulată. Iubirea primită este apreciată mai mult decât cea 
dăruită. Dezvăluirile sperie. Suprafața atrage mai mult decât conținutul. Se 
întâmplă ceva cu atenția. 

 
Prima zi a săptămânii va face notă discordantă cu ceea ce trebuie să 

parcurgem de-a lungul acestei săptămâni. Cu toate acestea, pentru că Luna se află 
pe ultimul segment de tranzit prin zodia Balanță și are de împlinit un sextil cu 
Mercur și o conjuncție cu Junon, avem impresia că suntem în posesia unor soluții 
miraculoase și că nu trebuie decât să ne mobilizăm puțin pentru a le pune în 
aplicare. De aici survine și senzația că ne aflăm în fața unei speranțe, că risipa nu 
mai este de actualitate și că durerile s-au evaporat. Vom vedea începând cu ziua de 
mâine, 8 decembrie, când se va împlini, la intensitatea maximă, relația negativă 
dintre Mercur și Axa Dragonului, că lucrurile nu stau chiar așa. 

Astăzi, pentru că Luna în mijlocul zilei trece pe zodia Scorpion, suntem 
avertizați că o atitudine poate să declanșeze evenimente în cascadă. Desigur, vor 
lua în considerare aceste avertismente doar oamenii înțelepți, cei atenți la ceea ce 
trăiesc, doar ființele care nu se sperie de adevăr, care nu se sperie de conținutul 
unor mesaje doar de la primele cuvinte, care nici acestea nu sunt ascultate cum 
trebuie. Așadar, debutul săptămânii depinde foarte mult de ton, de atenție, de 
profunzime și de adevărata căldură sufletească, cea care în cazul unora ar putea să 
lipsească complet. 

Apoi, unul dintre cele mai stranii momente care ar putea să se consume, unul 
care ține de tranzitul Lunii prin zodia Scorpion, apare în seara acestei zile, când 
Luna se va afla într-o conjuncție cu Venus. Deși suntem într-un alt interval căruia i 
se atribuie un alt mesaj, unii chiar trăiesc în trecut, au reacții întârziate sau trăiesc 
într-un mediu care este deja depășit. Unii vor avea reacții întârziate pe un stimul 
care s-a consumat în săptămâna anterioară. Nu se poate stabili din această 
prezentare cu caracter general dacă acest stimul se referă la una din zile în mod 
special, însă va fi destul de ușor de indicat rădăcina momentului în funcție de 
mesajul clar care va fi exprimat. De aici mulți ar trebui să înțeleagă faptul că orice 
problemă de neatenție sau de atenție este sancționată sau este dezvăluită. 

Prin urmare, debutul săptămânii va face într-o notă discordantă cu ceea ce 
vom traversa de-a lungul acestui interval. Lucrurile vor fi diferite, atât prin 
conținut, cât și prin selecția pe care o vom face, prin ușurința cu care încercăm să 
simplificăm anumite demersuri dând vina pe alții, păcălindu-i sau făcând un arc 
peste timp pentru a-i zăpăci sau pentru a lua din spațiul săptămânii anterioare ceea 
ce, la momentul respectiv, nu a fost permis. Asta se întâmplă cu precădere după ce 
Luna va intra pe zodia Scorpion și ne va îndrepta atenția către un conținut. Știm 
din prezentarea generală a acestei poziții, că Luna nu are în acest semn o ipostază 
prea fericită. În momentul de față însă lucrurile sunt îndulcite sau sunt construite 
ca să pară așa pentru că trebuie să fie ascuns un adevăr, o intenție și, pentru a face 
lucrul acesta, trebuie spusă o minciună într-un mod convingător. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi onești cu cei din jur, 
sinceri cu oamenii care cer răspunsuri sau care au demonstrat până acum că pot 
aprecia informații cu caracter personal. Nu obosim dacă spunem adevărul și nici nu 
consumăm din lucrurile foarte importante, chiar dacă la prima vedere vom avea 
clar această senzație. 

 
Marți, 8 decembrie 

Marti  8-12-2015  3:38    Luna(Sco) Tri (Pis) Neptune 

Marti  8-12-2015  3:56 Mercury (Sag) Squ [Vir] North Node 

Marti  8-12-2015 17:46    Luna(Sco) Sex (Cap) Pluto 

Marti  8-12-2015 23:08    Luna(Sco) Tri (Pis) Chiron 
 

Reformele nu sunt iubite. Realizările umane am nevoie de un ritual. Accesul 
la tehnologii ciudate. Limitările lumii fizice pun la încercare spiritul. 
Comportamentul trebuie să sugereze protecție. Refuzul unei misiuni. 
Neîndeplinirea unei sarcini. Critica motivează spre a doborî bariere mari. 

 
Astăzi se împlinește careul dintre Mercur și Axa Dragonului, semn de 

îndoială și de suspiciune exprimate sau afișate în cel mai nepotrivit moment 
posibil. Pentru că avem proasta inspirație să spunem ceea ce nu interesează sau să 
oferim ceea ce nu a cerut nimeni avem neșansa să transformăm o situație 
favorabilă într-o ipostază de o mare tristețe. Acesta va fi practic debutul 
intervalului care se referă la acea pagină tristă a istoriei personale. Vom vedea că, 
până la sfârșitul săptămânii, se va împlini și partea a doua a dezideratului aplicat 
acestui interval. 

Acțiunile de acum nu sunt însă marcate de refuzul de a evolua pe motiv că nu 
am avut până acum nevoie de așa ceva, nu am avut de ce să ne implicăm în situații 
de genul acesta sau nu ne este util. Absența motivului evolutiv de până acum este 
însă o mare păcăleală pentru că el există și mesajul său a putut fi văzut, nu la modul 
general, într-o zonă care se adresează maselor și din care fiecare individ să-și 
extragă ceea ce are nevoie, ci a fost personalizat, după cum am constatat în ultimele 
două săptămâni. Așadar, motivul acesta de tristețe susține descurajarea și refuzul 
de a face mai mult, de a atinge performanța. Aceasta anulează înclinația către 
performanță ce vine din poziția lui Mercur pe zodia Săgetător. S-ar putea ca 
momentul acesta să le spună oamenilor că sunt mai singuri decât au crezut, că orice 
lucru pe care-l spun despre ei sau despre alții este ceea ce a fost cerut sau ceea ce se 
așteaptă de la ei. De aici o mare sincronizare poate să le creeze impresii greșite 
despre oameni sau să le încurajeze modificarea comportamentului pentru a 
supraviețui. Este însă un moment destul de prost să fie aleasă o astfel de abordare 
pentru că nu există nimic în jur care să fie orientat cu precădere împotriva 
individului, cel puțin deocamdată nu există. Vom vedea, începând de vineri încolo, 
după ce se va împlini opoziția lui Marte cu Uranus ca acestea ar putea să se 
concretizeze, dar nu la modul general, ci doar acolo unde oamenii sunt lacomi, 
unde cer mai mult, unde vor să vândă iubirea pe arginți. 

Cel care lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces de cercetare 
spirituală, ar putea să constate acum că orice formă de transformare trebuie să 
înceapă cu un refuz și având în vedere că nu se sincronizează cu cei din jur, vede că 
ea ar putea să vină după acest refuz. Din această cauză crede că refuzul este 
evenimentul în sine. 
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Prin urmare, 8 decembrie este o zi în care suntem invitați să depășim 
limite ale înțelegerii, cele care ne conving, încă de dimineață, că reprezintă singurul 
adevăr pe care-l avem în preajmă. Luna din Scorpion, chiar dacă tulbură conștiința 
oamenilor cu convingeri care nu sunt adevărate, cu lucruri care trebuie 
transformate urgent pentru a nu se preschimba în boală sau în răutăți gratuite, 
aduce și încredere în sine, convingere în observații, un spirit practic suficient de 
vizibil încât până și lucrurile rele să primească mai multă atenție decât merită. De 
aici înțelegem că refuzul de a iubi, neîncrederea în obiectivele pe termen lung, în 
evoluție sau în propria misiune nu este altceva decât o limitare pe care această lume 
fizică o impune spiritului. Putem merge puțin mai departe cu aceste conexiuni 
considerând că în relațiile dintre oameni, cel care este mic și rău trece înaintea 
celorlalți pentru că își formulează foarte clar ideile, pentru că acestea sunt 
prezentate celorlalți într-un mod accesibil și pentru că mesajul acesta nu lasă loc la 
interpretări. Cel care are câteva semne de întrebare față de el și față de misiunea sa 
va trece astăzi prin momente destul de neplăcute pentru că se va îndoi de sine, va 
crede că mesajul nu este atât de bun, că forța ideilor trece dincolo de negație sau de 
convingerile celorlalți, că nimic din ceea ce a făcut până acum nu îl duce spre 
realizare, ci spre eșec. Este de la sine înțeles, că această convingere este eronată și 
ea își va pierde din consistență chiar începând cu ziua următoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede în suferință, în rău 
sau în tristețe ca fiind scopul în sine al unor demersuri sau etapa finală a unor 
evenimente. Tristețea acestei zile nu reprezintă decât o simplă gară. Cine crede că 
drumul se termină, că nu mai are de parcurs nimic, coboară aici. Cel care vede 
departe, cel care dorește să vadă departe, nu va coborî aici. 

 
Miercuri, 9 decembrie 

Miercuri  9-12-2015  4:38     Sun (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Miercuri  9-12-2015  8:35    Luna(Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Miercuri  9-12-2015 12:03     Sun (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri  9-12-2015 18:11    Luna(Sco) Sex [Vir] North Node 
 

Mintea se luminează. Nevoile personale ating și zona spiritului. Proiectele 
pe termen lung sunt într-un impas. Se strică intenționat pentru a se construiri 
ceva mai bun tot intenționat. Elementele fundamentale au nevoie de o nouă 
definiție. Cultura înseamnă libertate a ideii. Oboseala este ascunsă prin 
reculegere. 

 
Schema care se aplică acestei zile este puțin mai accesibilă, mai 

încurajatoare, mai generoasă în aspecte frumoase, multe dintre ele neavând nicio 
legătură cu ceea ce înseamnă tristețe sau patimă. Se întâmplă lucrul acesta pentru 
că astăzi Soarele se află într-o dispunere pozitivă cu Uranus și ne încurajează 
procesele mentale, rememorările pozitive sau chiar accesul la resursele pozitive ale 
celorlalți pentru a ne simți bine sau pentru a relaționa în condiții optime. Pe lângă 
acest unghi frumos, Soarele împlinește și un aspect negativ cu Chiron. Ceea ce este 
frumos și ne eliberează de condiționări, se poate transforma în zilele următoare în 
condiționări, în definiții greșite aplicate achizițiilor de acum, în obsesii sau într-o 
încurajare a celorlalți pentru a ne trata cu duritate sau intransigență. 

Per total, combinația aceasta de bine și rău, ce are ca fundal tranzitul Lunii 
prin zodia Scorpion, element destul de apăsător în acest context, subliniază o 
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nevoie de a ne desprinde de gândurile de răzbunare. Lupta aceasta dintre bine și 
rău duce la oboseală, îi face pe oameni să se simtă agasați de metodele celorlalți, 
implicați în tot felul de revendicări cu care nu au nimic în comun sau exponenții 
unor mesaje cu care abia au intrat în contact și pe care nu prea știu cum să le 
susțină. Mulți vor considera că ceea ce se întâmplă acum este bine, dar binele 
acesta nu folosește la nimic adică nu poate interveni cu o soluție practică, una reală 
la problemele de natură relațională pe care le traversăm de ceva timp. Cei care au 
proiecte în derulare, care sunt implicați în demersuri publice care trebuie urgent să 
ajungă la destinație, la finalitate, au clar senzația că trebuie să schimbe ceva pentru 
a merge mai departe, adică să schimbe regimul alimentar, cercul de prieteni, 
autorul preferat, consilierul etc.. Este adevărat, această relație pozitivă dintre Soare 
și Uranus este mult mai puternică decât celelalte și la modul general schema pe 
care acest unghi o impune va fi mult mai vizibilă decât celelalte. La finalul zilei, 
când tragem linie și adunăm, când ne gândim care sunt evenimentele care s-au 
consumat de-a lungul zilei, nu ne vom aminti însă decât de lucruri rele, decât de 
ceea ce am încercat să facem bine, dar nu am reușit până la capăt, de momentele în 
care am încercat să fim foarte corecți și această corectitudine nu a fost apreciată, de 
secvențele în care am vrut să facem o faptă bună și aceasta a fost răstălmăcită, fiind 
acuzați de intenții obscure, de motive egoiste. 

Prin urmare, 9 decembrie ne pregătește pentru o transformare, despre 
care credem că este foarte bună în forma aceasta însă vom vedea abia din ziua 
următoare în ce mod se poate concretiza. Pentru că este legată de asteroidul 
Chiron, de Uranus, de crizele din relații și de efectele secundare ale acestor crize 
(unele dintre ele fiind chiar localizate pe segmentul sănătății), ziua de 9 decembrie 
poate veni cu un impuls spre vindecare însă el adâncește și mai mult tristețea 
individului sau ar putea să aducă o nouă etapă de complicații sociale. Cu toate 
acestea, mesajul său este unul foarte bun, de regenerare. Aici lucrurile sunt destul 
de delicate pentru că în momentul acesta, în săptămâna în curs, ne putem bucura 
doar pentru că lucrurile în viitor vor fi bune, deoarece în prezent nu vor fi. Asta 
înseamnă că omul profund, serios va lucra cu elemente fundamentale și nu se va 
teme să abordeze aceste situații ca pe niște bătălii pe care trebuie să le cucerească. 
Doar în această zonă se va exprima liber trigonul dintre Soare și Uranus, doar acolo 
mintea va fi iluminată, intenția va fi clară, iar forța dinamică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că speranța nu 
înseamnă iluzie, ci ea arată că suntem pregătiți să primim mai mult. Astăzi 
speranța într-un lucru rău îl poate aduce pe acesta mai aproape, la fel cum se poate 
întâmpla și cu speranța într-un lucru bun. 
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Joi, 10 decembrie 
Joi 10-12-2015  0:24    Luna(Sco) --> Sagittarius 

Joi 10-12-2015  3:14 Mercury (Sag) Sex (Lib) Juno 

Joi 10-12-2015  4:34 Mercury (Sag) --> Capricorn 

Joi 10-12-2015  9:51    Juno (Lib) --> Scorpio 

Joi 10-12-2015 14:02    Luna(Sag) Squ (Pis) Neptune 

Joi 10-12-2015 16:59    Luna(Sag) Con (Sag) Saturn 

Joi 10-12-2015 23:07    Luna(Sag) Sex (Lib) Lilith 
 

Criză în relații. Părerea celuilalt devine incomodă. Se adoptă un exemplu 
complicat de viață. Lumea se mișca altfel. Activitățile am nevoie de direcții noi. Se 
face apel la valori esențiale. Se invocă egalitatea. Disponibilitate pentru 
profunzime. Individualitatea este privită ca un mijloc de a progresa. Lumea 
aceasta dezamăgește. Fericirea vine din subtil. 

 
În noaptea de miercuri spre joi Luna va intra în zodia Săgetător și îi va 

pregăti pe oameni pentru întâlnirea cu un adevăr dur. Nu este singurul element 
astral care aduce ziua de 10 decembrie în pragul unei noi crize în relații. Acestuia i 
se alătură intrarea lui Mercur în Capricorn și a lui Junon în Scorpion. Este clar că 
acesta ni se va părea un moment de eliberare, unul în care se invocă egalitate între 
oameni, echidistanță, retragere într-un loc puternic și încărcat de semnificație sau 
poate chiar întâlnirea cu o persoană care să ne permită o astfel de evadare. Ceea ce 
se consumă astăzi nu ne aduce soluții spectaculoase, ci ne atrage atenția, la fel ca și 
în ziua anterioară, că intrăm într-o perioadă în care trebuie să lucrăm cu alte 
elemente. Pentru că aceste modificări de vibrație ce se consumă în această zi apar 
în aplicația opoziției dintre Marte și Uranus, element negativ care duce la 
comportamente antisociale, la revoltă, la intransigență sau la distrugere de bunuri, 
lucrul acesta care se modifică astăzi nu ne ajută să vedem foarte departe, poate și 
pentru că nu mai avem suficientă putere sau ne temem. Va trebui să credem în bine 
fără să-l vedem, să fim siguri pe o reușită fără ca aceasta să ne dea deocamdată 
vreun semn că are exista. 

Dacă în privința relațiilor pe care individul le are cu propriul ideal, cu 
demersurile în care este implicat lucrurile acesta par ușor de administrat sau ușor 
de înțeles, în privința relației dintre oameni, situația se complică. Este nevoie de 
încredere fără o dovadă, fără să fie cerută vreo susținere sau fără să existe vreun 
element care să încurajeze lucrul acesta. Individul, din proprie inițiativă și fără 
vreun ajutor, trebuie să aibă încredere în partenerul său de dialog. 

Apoi, privind strict la ceea ce se consumă în această zi, adică trecerea lui 
Mercur în zodia Capricorn, se poate stabili că acest caracter practic, dat de noua 
poziție a lui Mercur, ne poate ajuta în autoevaluare, meditații, în procedee care se 
aplică pe principiul transferului de energie, identificării cauzei subtile a problemei, 
în lucrul cu cuvântul. Toate aceste evenimente astrale au ca efect o ușoară stagnare. 
Ceea ce se întâmplă acum, în mijlocul acestei săptămâni, seamănă cumva cu ceea ce 
s-a consumat la începutul sau pe finalul săptămânii anterioare. Este adevărat, avem 
nevoie de direcții noi pentru ca aceste două modificări de poziții astrale, ce apar în 
cazul lui Mercur și, respectiv, Junon, la asta se referă, dar pentru că se trece de la 
zodie de foc sau de aer, la zodie de apă sau de pământ apare o concentrare a 
evenimentelor, o rigidizare a lor, o demotivare a individului și o încurajare spre 
stagnare. Celelalte aspecte, date de tranzitul Lunii prin zodia Săgetător, le vorbește 
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oamenilor despre progres prin constrângere. Luna din Săgetător le arată acum 
oamenilor că fericirea vine din subtil, deci oricât de mult ar fi căuta-o în obiectele 
comune, în evenimentele fizice, ea nu va putea fi găsită acum. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne invită să facem o schimbare în modul 
de a gândi, în timpul de reacție pe care îl avem în situații comune, dar ne spune și 
cum anume să facem lucrul acesta, când să ne oprim și față de cine. Este adevărat, 
poziția lui Mercur în Capricorn, din acest punct de vedere, pare superioară celei din 
Săgetător adică îl ajută pe om să gândească mai mult, să fie mai interiorizat și să 
privească viața mai mult prin spiritul practic decât prin cel filozofic. Junon pe zodia 
Scorpion este însă semn de slăbiciune în fața intrigilor și, ca o consecință, îl 
îndeamnă pe individ să se preocupe exclusiv de această latură a vieții. Apoi va pune 
problema de ce nu este fericit și, dacă va consult aceste previziuni sau dacă va 
consulta alte previziuni care fac trimitere la acest episod, va vedea că nu este 
altcineva de vina decât el, prin ceea ce a ales să facă, prin faptul că a dorit să 
folosească metoda cea mai simplă. Atracția către intrigă, către asocieri care să ducă 
spre intrigă pune o mare greutate pe deciziile acestei zile și urmele pe care le lasă 
asupra conștiinței sunt destul de adânci. 

Avem ocazia în această zi să punem în practică o atitudine cu care nu am mai 
lucrat în forma aceasta anul acesta deloc. Trebuie să credem în bine fără să-l 
vedem, să avem încredere în partener, în persoana cu care discutăm sau cu care 
realizăm un anumit schimb fără ca aceasta să ne ofere dovezi în sensul acesta, avem 
nevoie să facem fapte bune chiar față de cei care ne-au greșit. Din evenimentele 
acestei zile nu ne vom da seama care sunt greșelile celor din jur, însă am putea să 
conștientizăm lucrul acesta observând că nu ne va veni ușor să ne comportăm 
frumos față de anumiți oameni, că există o intuiție care se refer acum strict la 
relații, care tinde să preia controlul și aceasta ne ajută astăzi să facem diferența 
între oamenii care merită și cei care nu. Totuși, dacă aflăm lucrul acesta acum nu 
înseamnă că trebuie să ținem cont de el. Conjunctura acestei zile este atât de 
complicată, de neobișnuită încât ni se cere să facem fapte bune față de toți cei care 
ne-au greșit, să alegem fără nici un element concret menit să ne ajute, pentru că, se 
pare, această intuiție care ne-ar spune la un moment dat cine este vinovatul, dar și 
că trebuie să ne protejăm de el, chiar dacă este mai lucidă decât alte instrumente de 
lucru, este și ea supusă unor erori. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde liniștea. Dacă 
privim cu liniște tot ceea ce ni se întâmplă vom vedea că multe din episoade se 
selectează de la sine și vom fi de la sine protejați de anumite lucruri rele. 
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Vineri, 11 decembrie 
Vineri 11-12-2015  3:31    Mars (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Vineri 11-12-2015  7:57    Luna(Sag) Tri [Ari] Uranus 

Vineri 11-12-2015  8:10    Luna(Sag) Sex (Lib) Mars 

Vineri 11-12-2015  8:13   Venus (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Vineri 11-12-2015  8:38    Luna(Sag) Squ (Pis) Chiron 

Vineri 11-12-2015 12:25     Sun (Sag) Con (Sag) Luna(New Moon) 

Vineri 11-12-2015 18:03    Luna(Sag) Squ (Vir) Jupiter 
 

Racolare. Raportul de forțe se schimbă după greutatea iubirii. Faptei 
săvârșite în mister. Conflict puternic. Declarație de război. Hotărâre. 
Metamorfoză. Sentimentul curat stinge durerea. Pericolele par mai mari decât 
sunt. Se face apel la un nou ritm. Startul unui sfârșit. Autoritate. Reîntoarcere la o 
fază distractivă pentru a înțelege iertarea. Pregătire pentru a trece dincolo. Este 
așteptat un semn. 

 
În noaptea de joi spre vineri se va împlini opoziția lui Marte cu Uranus apoi, 

în dimineața acestei zile, Venus se va afla într-un trigon cu Neptun, iar în mijlocul 
zilei se va împlini Luna nouă, adică o conjuncție între Soare și Lună. Pentru foarte 
mulți, ziua de 11 decembrie reprezintă, așadar, sfârșitul unei etape. Rămâne de 
văzut, după horoscopul personal sau după cum își cunoaște fiecare din episoadele 
vieții, dacă acest sfârșit arată că s-a terminat ceva bun sau arată că s-a încheiat ceva 
rău. Cert este că pentru toată lumea se permanentizează acum un conflict printr-o 
declarație de război, se preschimbă o direcție bună într-un element confuz situație 
care ne poate spune că toate demersurile de care suntem legați sunt rele, toate 
reprezintă un semn de întoarcere, de disconfort, de involuție.  

Așadar, cea mai mare problemă a acestei zile este cea legată de iertare, nu 
pentru că opoziția lui Marte cu Uranus ar fi mai importantă decât trigonul lui 
Venus cu Neptun, ci pentru că întreaga săptămână, prin cumularea vibrațiilor celor 
șapte zile, înclină balanța către tensiune, către o formă de tristețe care spune 
oamenilor că nu sunt încă pregătiți să facă un salt atât de important, atât de 
puternic, atât de dur precum își doresc. Din nefericire, faptul că se împlinește Luna 
nouă în această zi în care lucrurile sunt la fel de confuze ca și în celelalte, arată că 
nu putem să sperăm într-o preschimbare pozitivă doar pe ceea ce s-a consumat în 
ultimele zile. Se poate stabili însă, pentru că Luna nouă, indiferent că suntem sau 
nu pregătiți, stabilește reperele pentru următoarele patru săptămâni, că putem opri 
anumite direcții pentru câteva zile în speranța că, începând cu săptămânile 
următoare, unele dintre ele vor dispărea de la sine sau măcar vor dispărea cele care 
nu ne permit să avem o viziune de ansamblu. 

Dacă opoziția lui Marte cu Uranus arată război, motiv de gâlceavă, declarații 
care pot fi interpretate ca fiind de natură conflictuală, trigonul lui Venus cu Neptun 
arată că pentru fiecare om, indiferent cât de agresiv sau trist se prezintă la un 
moment dat, există o șansă, există o oportunitate de salvare și fiecare dintre aceste 
persoane are în adâncul sufletului un motiv bun pentru care procedează așa. S-ar 
putea ca acest motiv bun să fie mult mai vizibil începând cu săptămâna următoare, 
însă acum lucrurile sunt mult prea confuze și riscante. 

Prin urmare, 11 decembrie, începutul celei de-a doua decade a lunii 
decembrie, arată că trăim cu mare implicare vremurile prezente, că suntem într-o 
perioadă în care foarte ușor se ajunge la confruntare, la dispută și că nu trebuie 
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decât să apară o simplă scânteie pentru ca focul să reînvie. Deocamdată nu se poate 
stabili că focul va reînvia în această zi, însă 11 decembrie este o zi în care scânteia, 
dacă este menținută, va duce la confruntare. Momentul acesta, în care Marte este în 
opoziție cu Uranus, ne arată că minciuna ne poate compromite autoritatea, ne 
poate face să ne reîntoarcem la o etapă distructivă, în care iertarea să nu ne mai 
poate ajuta chiar dacă și pe acesta o obținem foarte greu. 

Totuși, în toată această ecuație conflictuală, în toată această conjunctură 
riscantă și periculoasă există un semn, unul care nu vorbește despre posibilitatea de 
a schimba într-un mod cu totul aparte calitatea vieții pe care o trăiesc. Se întâmplă 
lucrul acesta pentru că trigonul Venus-Neptun arată că oricât de dificilă sau de 
conflictuală este atitudinea unui om, motivul care este ascuns în adâncul sufletului 
este unul foarte bun. Nu trebuie decât să țină cont de el ori să încerce să explice 
mult mai clar sau să mai explice o dată. Cei care vor reuși să facă lucrul acesta acum 
vor impune următorului ciclu lunar direcții foarte frumoase, misterioase, care, 
chiar dacă au în continuare o notă agresivă, pe mai târziu aceasta se va transforma 
în ambiție, în motiv pentru a merge mai departe, în autoritate. Acum autoritatea 
este o mare problemă, pe mai târziu ea nu va mai fi pentru că-și va pierde 
caracterul acid. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că binele nu este 
întâmplător și că de fiecare dată un om, care alege să facă o faptă bună, este mai 
conștient de sine decât cel care face rău. Faptele bune făcute în felul acesta sunt 
acum singurele care ne pot pregăti un sfârșit de an frumos și liniștit. 

 
Sâmbătă, 12 decembrie 

Sambata 12-12-2015  2:36    Luna(Sag) Squ [Vir] North Node 

Sambata 12-12-2015  8:43    Luna(Sag) --> Capricorn 

Sambata 12-12-2015  9:51    Luna(Cap) Sex (Sco) Juno 

Sambata 12-12-2015 15:39    Luna(Cap) Con (Cap) Mercury 

Sambata 12-12-2015 21:54Luna(Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Puritatea sufletului este sancționată. Progresul vine prin tăcere sau izolare. 
Se deschid noi uși. Salvare. Mintea lucrează mult mai bine. Acces la informații 
foarte utile. Gesturi radicale. Structura socială caută alte baze. Se face apel la o 
nouă ierarhizare. Îndrăzneala nu este dezvăluită. 

 
În noapte de vineri spre sâmbătă, Luna va fi în careu la Axa Dragonului și ne 

va aduce sentimente conflictuale. S-ar putea să fim protejați de caracterul negativ 
al acestei luni dacă ne petrecem noaptea odihnindu-ne. Orice formă de activitate 
conștientă atrage după sine un proces interior, un dialog interior epuizant care va 
complica tot ceea ce va atinge. Desigur, careul acesta la Axa Dragonului aduce o 
atitudine de indignare pe care individul ar putea să o alimenteze sau să o dezvolte 
față de cineva din preajma ori chiar față de comunitate, în general. În fata acestei 
atitudini individul se simte motivat să apeleze la gesturi radicale, unele dintre ele 
atât de categorice încât să nu trebuiască să mai ofere explicații suplimentare. 

În dimineața acestei zile, când Luna va intra în zodia Capricorn, aceste 
gesturi radicale vor fi justificate prin îndrăzneală. Ceea ce se întâmpla astăzi ne 
motivează să fim mai curajoși, mai îndrăzneți, mai duri pe motiv că dacă nu 
procedăm așa, dacă nu suntem foarte hotărâți în direcția aceasta pierdem tot ceea 
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ce am achiziționat de-a lungul acestei săptămâni sau am protejat cu atât de mult 
efort. 

Dacă în privința relațiilor dintre oameni lucrurile acestea sunt ușor de 
înțeles, deoarece a fi categoric presupune și avea un motiv, relațiile dintre grupuri 
sunt destul de delicate pe baza acestor atitudini. Reprezentanții grupurilor vor fi 
atât de implicați în propriile motive de duritate încât nu-și vor mai da seama când 
se va face trecerea din ipostaza în care se prezintă pe sine și ipostaza în care 
reprezintă instituția. Înțelegem de aici că momentul acesta arată o mare zăpăceală, 
o rătăcire ca și cum ni se cere progresul, dar suntem opriți din a-l atinge. În 12 
decembrie lumea parcă s-a oprit și își explorează propria dramă. Aceasta este 
secvența care face trimitere cel mai clar la partea a doua a devizei generale aplicată 
acestei săptămâni, cea care face trimitere la patimile sociale care nu au rezolvare. 
Patimile sociale, prin ecuația astrală aferentă zilei de 12 decembrie, nu au rezolvare. 

Seara, într-un cadru intim, pentru că Luna va avea de împlinit un unghi 
foarte frumos cu Neptun, fiecare se va simți bine cu ceea ce a reușit să obțină de-a 
lungul acestei zile adică a reușit să își consolideze o anume stare de confort care îl 
va pregăti pentru încercările zilei următoare. 

Prin urmare, 12 decembrie este o zi de conștientizare a unei probleme 
sociale. S-ar putea ca în acest proces de conștientizare să pornim de la o problemă 
personală, una de acceptare sau una în care imaginile care ne vin în minte, 
concluziile la care ajungem să ne motiveze atitudini radicale. Simplitatea este 
elementul care va fi cel mai mult agasat în această zi. Deși la simplitate vor să 
ajungă, oamenii au probleme pentru că își aleg cele mai complicate metode, cele 
mai periculoase și cele mai riscante. 

Elementul cel mai dificil al acestei zile va fi perceput de cei care au o 
implicare socială importantă și care trebuie ca în această zi să reprezinte o 
instituție, să stea drepți și să renunțe la imaginea personală pentru un grup. Va fi 
foarte dificil pentru că nici nu-și vor da seama când vor trece de la problemele 
personale la cele ale societății, ale grupului pe care-l reprezintă și invers, în așa fel 
încât structurile pe care le lucrează să devină mai puternice.  S-ar putea ca aceste 
motive cu care lucrează astfel de indivizi acum să devina mult mai clare începând 
cu săptămâna următoare. Acum ele sunt confuze, iar pentru a scăpat din această 
situație neobișnuită persoanele acestea vor invoca motive legate de sănătate, 
probleme relaționale personale, oboseala. Spre seară, lucrurile vor fi puțin mai 
clare, atât de clare încât să se poată vorbi acum de o oarecare stare de confort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi prezența celorlalți 
pentru a ne justifica atitudinea radicală, dură, intransigentă. Ea există independent 
de imaginea pe care o avem în minte, de oamenii pe care-i considerăm acum 
vinovați de ceva. 
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Duminică, 13 decembrie 
Duminica 13-12-2015  1:35 Luna(Cap) Sex (Sco) Venus 

Duminica 13-12-2015  6:58 Luna(Cap) Squ (Lib) Lilith 

Duminica 13-12-2015 11:00 Luna(Cap) Con (Cap) Pluto 

Duminica 13-12-2015 14:59Luna(Cap) Squ [Ari] Uranus 

Duminica 13-12-2015 15:45 Luna(Cap) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 13-12-2015 17:45 Luna(Cap) Squ (Lib) Mars 
 

Presiune prin gânduri rele. Neputința de a ține piept unei agresiuni. 
Renunțarea este deopotrivă semn de pedeapsă și de superioritate. Necazurile sunt 
interzise altfel. Contact cu repercusiuni ale abuzurilor din 2014. Tensiunile sunt 
minimalizate. Lumina de la capătul tunelului nu mai cere tribut, ci doar 
constanță. 

 
Astăzi se împlinește careul dintre Lună și Luna neagră și nu oricum, ci din 

postura în care Luna se află în conjuncție cu Pluton. Nu era nevoie de prezența 
Lunii în această zonă pentru a se activa careul în T pe semne cardinale, cu Pluton 
focar, dar dacă tot trece pe-acolo Luna atunci se va depăși această etapă a 
problemelor cunoscute lăsând impresia că totul este nou. Asta înseamnă că 
abuzurile vor fi mai intense, criticile vor fi mai dure, iar intransigența va face 
trimitere la anumite episoade care s-au consumat în anul anterior, în 2014, dar pe 
care le vom privi printr-un nou filtru. Pentru că există și unghiuri pozitive, spre 
exemplu sextilul dintre Lună și Venus sau sextilul dintre Lună și Chiron, momentul 
acesta trebuie sa aibă rol de eliberare, de conștientizare urmat imediat de o 
desprindere de această problemă care este conștientizată acum. 

Totuși, cu toate că există o bunăvoință din partea celor care sunt acuzați în a 
oferi explicații suplimentare, disponibilitate din partea celor care nu sunt vinovați 
în a-și justifica poziția sau în a o explica, întreaga zi se situează pe baze agresive și 
ar putea să fie, din acest punct de vedere, mult mai confuză decât ziua de marți sau 
mult mai dură decât ziua de vineri. Mulți, pentru că se traversează acum unghiuri 
negative de 90°, vor încerca să minimalizeze aceste tensiuni, să le pună pe seama 
stării de sănătate, pe seama stresului, pe seama oboselii. Nu vor reuși însă prea 
mult pentru că dacă un anumit semn de întrebare este menținut dacă anumite 
dileme nu se vor clarifica, acestea duc în mod indubitabil la explozii 
temperamentale, la agresivitate îndreptată împotriva celui slab sau la o presiune 
pusă pe un anumit grup, prin gânduri rele, prin amenințări. 

Nu trebuie însă să neglijăm faptul că toate aceste elemente agresive au și o 
zona de control adică prin folosirea acestora se poate atât de mult detensiona o 
zonă încât să se evite conflictul, chiar dacă nu sunt evitate divergențele de opinii. La 
fel ca și în ziua anterioară, momentul acesta lucrează mai curând cu partea a doua a 
devizei aplicată acestei săptămâni, cea care le vorbește oamenilor despre patimi 
sociale care nu au rezolvare. Dacă încercăm în mod abuziv sau, cum se spune în 
popor, cu forța, să impunem anumite rezolvării problemelor cu substrat social, cele 
legate de relaționare, de patrimoniu, de înțelegere, acceptare și toleranță, vom forța 
o zonă de armonie și în loc să facem bine, stricăm și lucrurile bune pe care am 
reușit cu mare efort să le păstrăm de-a lungul acestei săptămâni. 

Prin urmare, finalul săptămânii este unul foarte complicat. Dacă în mare 
parte ultimele săptămâni au fost dominate de direcții pozitive, atunci acest caracter 
complicat devine o susținere pentru oamenii aflați în necaz, adică va face un mare 
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bine. Dacă ultimele săptămâni a fost dominate de dureri, tristeți, dezamăgiri sau 
planuri de agresivitate îndreptate împotriva celor pe care-i consideră vinovați de 
ceva sau mai slabi, caracterul complicat al acestei zile va lucra cu lucruri rele, deci 
va deveni un exponent al răului. 

Astăzi ne dăm seama că problemele de limbaj, de atitudine, de comunicare 
nu sunt simple și, în plus, nu sunt întâmplătoare, ci își au originea în evenimente 
care s-au consumat la mare intensitate în 2014. Visul de a face o schimbare astăzi, 
pe motiv că ne-am săturat ca aceste probleme să se tot mențină de atâta vreme, ne 
poate duce la alte greșeli și în loc să rezolvăm, să stricăm mai mult. Avem însă 
datoria față de noi înșine să fim constanți în acest gen de practică, în această 
preocupare, în atitudinea generală pe care o tot avem de câteva luni. Cei care au 
impresia că prin ceea ce se întâmpla astăzi pot să modifice, să clarifice sau să 
rezolve, se înșală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita minciuna, dar nu 
neapărat cea care vizează relațiile dintre oameni, adică doar de a spune adevărul în 
fața cuiva, ci și în abordarea cu sine, adică de a spune adevărul față de noi înșine. 
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14 - 20 decembrie 2015 este săptămâna accentelor dramatice pentru care se 
găsesc soluții rapide și de durată, dar și a succesului pe care viața nu-l poate 
valorifica. Multe lucruri din cele care se vor consuma de-a lungul acestei săptămâni 
vor lăsa impresia că sunt de sine stătătoare, că se adresează doar acestei perioade, 
că au nevoie să li se privească doar derularea care se consumă în acest interval. În 
realitate, schema din care fac parte a fost inițiată în săptămânile din urmă, cele 
despre care știm că au avut un caracter dramatic intens. Accentele dramatice din 
această săptămână, cele care sunt definitorii pentru toată această perioadă, găsesc 
soluții pentru problemele de acum, dar nu și pentru cauzele care le-au generat. De 
aceea, succesul pe care-l obține acum individul nu poate fi valorificat pe o perioadă 
mare de timp pentru că viața sau demersurile mai mari au alte probleme, nu cele 
care vor striga mai tare în momentul acesta, ci cele care vor redeveni importante 
începând cu săptămâna următoare. Desigur, nu înseamnă că ceea ce parcurgem de-
a lungul acestei săptămâni nu este important. Este important doar pentru că face 
parte dintr-o schemă mai mare, doar pentru că se ocupă de maturizarea și testarea 
individului referitor la puterea de rezistență, la discernământul și spiritul său de 
observație. Cu alte cuvinte, nu este important ceea ce se consumă în această 
săptămână, dar este important că se consuma, ca în celebra vorbă de duh al lui 
Gandhi: "Nimic din ceea ce facem nu este important, dar este important că facem". 

La capitolul evenimente astrale, săptămâna aceasta aduce câteva unghiuri 
destul de importante ce ar putea, pentru omul profund, care dispune de o viziune 
ce depășește cadrul acestei săptămâni, să ofere răspunsuri valabile. Este vorba 
despre careurile Soare-Jupiter și Soare-Axa Dragonului, despre împlinirea 
sextilului dintre Venus și Pluton sau despre unghiurile bune și rele pe care Mercur 
le realizează cu Neptun, Pluton sau Luna neagră. 

Săptămâna aceasta este, așadar, dominată de un sunet de fond insolit, de o 
gălăgie ciudată pe care cu greu o vom reduce. Vor reuși să transforme acest interval 
într-unul folositor cei care țin cont de faptul că această săptămână, singura din an 
de această factură, ne trimite din nou la școală, ne păcălește că este un joc, dar la 
final nota pe care obținem este decisivă și în funcție de ea vom fi încadrați în 
anumite categorii sociale începând cu săptămâna următoare. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a trăi cu implicare 
fiecare eveniment, dar de a nu ne atașa nici de elementele bune și mici de 
elementele rele care derivă din traversarea acestor experiențe. Cine va reuși să facă 
lucrul acesta va vedea că săptămâna aceasta este un fel de lac în care nu se îneacă, 
ci pe care plutește ca o lebădă din celebrul balet a lui Ceaikovski. 
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Luni, 14 decembrie 
Luni 14-12-2015  1:06    Luna(Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Luni 14-12-2015  8:47    Luna(Cap) Tri [Vir] North Node 

Luni 14-12-2015 14:56    Luna(Cap) --> Aquarius 

Luni 14-12-2015 17:01     Sun (Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Luni 14-12-2015 17:16    Luna(Aqu) Squ (Sco) Juno 

Luni 14-12-2015 21:40 Mercury (Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

O formă de răutate prinde viață. Injustiție. Apel la un arhivar. Modificări în 
conduită. Se răspunde cu rău la un alt rău mai mare. Obsesia controlului. 
Neglijență. Noile dezvoltări sunt foarte fragile. Bogăția este o tentație pentru cel 
slab. Adâncimea gândirii este preferată de cel puternic. 

 
Astăzi se împlinește careul dintre Soare și Jupiter și multe din demersurile 

care au așteptat până acum un moment prielnic, multe dintre cele care au fost 
amânate cu intenția ca, în această săptămână, să fie așezate pe făgașul normal sau 
măcar să fie rezolvate într-un mod foarte frumos, trec într-o nouă etapă, deși nu 
sunt rezolvate. Momentul acesta în care Soarele și Jupiter se află într-un unghi 
negativ arată refuzul unui bine, fie pentru a controla ceea ce urmează să facem de-
acum încolo, până la finalul acestei săptămâni, fie pentru că nu suntem în stare să îl 
vedem așa cum este într-un cadru mult mai mare. Dar ziua aceasta nu conține 
numai unghiuri negative, ea nu este dominată în totalitate de relația proasta 
Soarelui cu Jupiter, ci avem de parcurs și unghiuri care pot tempera anumite 
porniri, dacă ele nu sunt menținute cu încăpățânare.  

Spre seară, se va împlini un sextil dintre Mercur și Neptun, semn de intuiție, 
de protecție, iar de aici înțelegem că oamenilor le va face plăcere să se implice în 
evenimente complicate, în multe dintre ele cu titlu gratuit, fără a înțelege multe din 
ceea ce li se întâmplă, nici prin ceea ce se consumă și nici prin ceea ce le spune 
acum că ar putea să obțină. Unii se vor preocupa astăzi de avere, de bani prin 
numărul lor, nu prin valoarea necesară, de banii altora și vor fi lipsiți de scrupule 
încercând să impună celorlalți propriul mod de a vedea lucrurile, propria viziune. 
Drept suport astral, nu avem pentru acest moment doar relația proastă a Soarelui 
cu Jupiter, ci și tranzitul Lunii prin zodia Vărsător, semn în care intră imediat ce se 
trece de mijlocul zilei. Până atunci, Luna devine prietenă cu Jupiter și cu Axa 
Dragonului (unghiuri pozitive) și va putea chiar să medieze tendința Nodurilor 
(sextil cu Coada Dragonului pe sensul direct de deplasare). Asta înseamnă că ceea 
ce vedem și înțelegem de dimineață este bun, este corect, dar până după-amiază ne 
schimbăm opinia, schimbăm planul de lucru, oamenii cu care ar fi trebuit să ne 
întreținem toată ziua și în această modificare stă toată greșeala zilei. Cei care, de 
felul lor, sunt instabili vor vedea că ziua de 14 decembrie îi ajută să se exprime în 
modul acesta neobișnuit, să aibă un comportament și mai ciudat decât până acum, 
să-i zăpăcească și mai tare pe cei din jur considerând că, procedând așa, fac parte 
dintr-o justiție divina care le este aplicată celorlalți. Cu alte cuvinte, dacă ei îi 
pedepsesc atunci o mână nevăzută a destinului îi pedepsește pe aceștia și se simt 
foarte importanți atribuindu-și rolul acesta. În realitate, relația aceasta proastă 
dintre Soare și Jupiter arată că suntem într-un moment de maximă neglijență. Fie 
că este vorba despre neglijență față de limbaj, față de atitudine, față de noi înșine 
sau față de anturaj, fie că această neglijență se referă la corp sau la suflet, se duce o 
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luptă teribilă între superficial și profund, între ceea ce este cu adevărat important și 
lucrurile lipsite de valoare. 

Prin urmare, 14 decembrie ne introduce într-un sector ciudat. Cei care, de 
felul lor, sunt echilibrați și puternici vor simți, încă de dimineață, că lucrurile sunt 
prea intense, tulburătoare, că devin mult prea vizibile sau sunt construite în așa fel 
încât să nu pară adevărate, ci doar prea vizibile, prea strălucitoare și prea 
zgomotoase. Cei care, în general, oscilează, mint, care nu au fost sinceri până acum 
și care au urmărit tot timpul să trăiască pe seama celorlalți, vor avea astăzi obsesia 
controlului. Această oscilație nu va detensiona, ci va produce o și mai mare 
nesiguranță. Nu se întâmplă în cazul lor așa cum știm că se întâmplă atunci când 
un individ se întâlnește cu negația negației, adică procedeu prin care un element 
rău, când se raportează la o structură similară, devine bun, ci se creează o și mai 
mare agitație. Desigur, există forțe care ne atrag atenția că s-ar putea ca momentul 
acesta să fie marcat de o dezordine atât de mare încât să nu ne mai revenim până la 
finalul săptămânii, dar acestea vor fi văzute doar de cei care sunt interesați de 
lucrul acesta. Soarele în Săgetător are tendința de a lucra cu valori situate pe poziții 
extreme, îi îndeamnă pe oameni să atingă performanța dacă au cu ce, dacă au 
conținut sau să trăiască dezordonat, la limita normalității, dacă viața lor nu are 
conținut. Cunoaștem deja foarte bine cele două tendințe care vin din zodia 
Săgetător. Aceste caracteristici, dependente de expansiune, când trebuie să judece 
pe baza unor reguli, pe baza unor dispuneri clar stabilite din timp, atunci când 
trebuie să țină cont, nu de intensitate sau de atingerea performanței, ci de 
disciplină, metodă, precizie, conduită dependentă de valori tradiționale (Jupiter în 
Fecioară), adică relația de careu dintre Soarele din Săgetător și Jupiter din 
Fecioară, apare o dezordine și mai mare. De aceea aici nu se poate vorbi despre 
negația negației așa cum o știm din alte unghiuri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă răul 
făcut este neintenționat gravitatea acestuia trebuie trecută cu vederea. Este mult 
mai important să fim atenți în a nu strica scara de care ne folosim pentru a ne 
ridica până în înaltul cerului, decât să visăm cum am povesti celorlalți ce vedem de 
sus. Fiecare etapă are nevoie de respectul cuvenit. Dacă suntem pe scară, să 
respectăm scara. Dacă suntem în vârf, să respectăm vârful. 

 
Marți, 15 decembrie 

Marti 15-12-2015  7:20    Luna(Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Marti 15-12-2015 12:24    Luna(Aqu) Squ (Sco) Venus 

Marti 15-12-2015 12:57    Luna(Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Marti 15-12-2015 20:18    Luna(Aqu) Sex [Ari] Uranus 
 

Risipă. Alungarea gândului de teamă împreună cu persoana care îl 
sugerează. Tentațiile sunt văzute ca pe niște privilegii. Inspirație genială. Soluții 
neobișnuite. Compromisul are rolul său important. Binele se întoarce. 
Disconfortul este planificat pentru viitorul apropiat. Se face abuz de cuvinte. 

 
Luna se află deja în zodia Vărsător și astăzi are de împlinit patru aspecte, din 

care doar unul este negativ, careul cu Venus, celelalte sunt foarte bune, adică două 
sextile, unul cu Saturn și altul cu Uranus, și un trigon cu Luna neagră. Momentul 
acesta le vorbește oamenilor despre o formă de inspirație pe care cu greu ar putea 
să o valorifice. Este posibil ca lucrul acesta să se întâmple pentru că informația cu 
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care intrăm în contact să ni se pară prea abstractă, mult prea aproape de 
imposibilitatea de a fi pusă în aplicare pentru a crede că trebuie să ne mobilizăm în 
sensul acesta. Cu alte cuvinte, 15 decembrie este o zi de credință, de acceptare a 
sensibilității celuilalt, de toleranță față de valorile cu care lucrează un colaborator, o 
persoana pe care o întâlnim pentru prima dată sau cineva cu care interacționăm 
absolut întâmplător. 

Ne întâlnim, astfel, cu idei neobișnuite, cu o formă de libertate cu care nu 
știm ce să facem și din această cauză 15 decembrie, deși nu înclină spre asta, poate 
deveni o zi de risipă. Se poate face abuz de aspirație, de vise, de cuvinte, de 
curiozități sau chiar de vicii. Vom fi circumspecți față de binele care vine spre noi 
acum pentru că suntem într-o perioadă în care Soarele ține activ careul cu Jupiter 
de pe zodia Fecioară, dar aproape de Jupiter se află și Capul Dragonului, deci 
Soarele ține activ și careul său la Axa Dragonului. S-au întâmplat prea multe lucruri 
în ultimele săptămâni pentru a mai crede în binele ce este lansat acum, fie el și din 
sextilul Lunii cu Saturn, adică un bine stabil și de durată. 

De aici înțelegem că 15 decembrie accentuează disconfortul pe care individul 
îl are față de propria viață, față de propriul destin, încercând să-și creioneze 
următoarele săptămâni sau chiar următorii ani, fără să înțeleagă prea multe lucruri 
din ceea ce dorește să-și spună, din speranță pe care o accesează, din credința care 
este absolut necesară acum. Binele se întoarce în această zi, dar are alt chip, nu 
seamănă cu binele de altădată și mulți nu-l vor recunoaște. 

Prin urmare, 15 decembrie devine reprezentativă pentru individul care 
luptă cu răul, care luptă cu fricile, cu ceea ce nu este util, nu este folositor sau cu 
ceea ce îl îmbolnăvește. Soluțiile de acum sunt neobișnuite însă cu greu vor fi puse 
în aplicare pentru că se face apel prea mult la ceea ce trăiește la periferie, cu ceea ce 
este mult prea aproape, cu ceea ce este mult prea intens. Din această cauză, se 
poate face abuz de termeni, de cuvinte, de înțelesuri sau de o formă de inspirație pe 
care individul nu o înțelege foarte bine. Accente dramatice ale acestei zile ne 
îndeamnă să ne aducem aminte din ultimele săptămâni doar de lucrurile dureroase 
care s-au consumat doar pentru că liniștea de acum ne oferă o stare de confort încât 
să ne implicăm în această rememorare fără să o retrăim cu implicare, ci să o privim 
ca și cum ne uităm la un film. 

Abia acum ne va fi foarte clar că suntem în săptămâna accentelor dramatice 
pentru care se găsesc soluții rapide și de durată însă succesul pe care îl obținem 
acum va avea soarta indicată în deviza generală adică nu va putea fi valorificată așa 
cum ar trebui. Se poate totuși câștiga ceva din ceea ce trăim în momentul acesta 
dacă acordăm atenție acestei călătorii în trecut, acestei rememorări cu scopul de a 
nu confunda tentațiile cu privilegiile, de a nu considera că dacă suntem invitați să 
depășim o limită avem și dreptul să o facem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la emoții. Emoțiile 
ne arată pe ce drum am pornit și prin corectarea lor, prin canalizarea lor pe traseul 
corect, facem un mare bine întregii ființe. 
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Miercuri, 16 decembrie 
Miercuri 16-12-2015  1:23    Luna(Aqu) Tri (Lib) Mars 

Miercuri 16-12-2015  9:14     Sun (Sag) Sex (Aqu) Moon 

Miercuri 16-12-2015 19:43    Luna(Aqu) --> Pisces 

Miercuri 16-12-2015 23:10    Luna(Pis) Tri (Sco) Juno 
 

Schimbări radicale. Trecerile acceptă participarea celor slabi. Apar noi 
organisme. Îndrăzneala pune o mare presiune pe acumulările celorlalți. Apel la 
credință. Iertarea este semnul acceptării unei educații superioare. Transă. 
Prieteniile sunt ținute în secret. 

 
Momentul acesta, în care Luna se pregătește să-și încheie tranzitul prin zodia 

Vărsător și intră în zodia Pești, este o invitație la iertare. De fiecare dată când se 
pune problema iertării avem în față o persoană care a greșit, de un motiv care să 
declanșeze această stare sufletească. Nimic din ceea ce se consuma astăzi nu ne 
vorbește despre o greșeală a celuilalt, nimic din ceea ce ne iese în întâmpinare nu 
ne arată de la sine erorile celorlalți, deci va trebui să le vedem singuri, cu judecata 
pe care o avem, cu disponibilitatea pe care suntem acum invitați să o arătăm 
profunzimilor sufletești. Moralitatea este acum ascunsă prin gesturi care sunt de 
asemenea abordate la extrem. Nu doar în primele două zile ale acestei luni, ci și 
acum Soarele se află într-o dispunere negativă față de Jupiter și Axa Dragonului. 
Asta înseamnă că binele acesta cere efort, cere sârguință, adică o mare contracție 
interioară pentru a-l conștientiza sau pentru a-l aprecia mai mult. Când Luna se 
află în zodia Vărsător, a aprecia binele prin această contracție înseamnă a face ceva 
neobișnuit care să ceară întoarcerea la binele de altădată. Când iubești, adică în 
seara acestei zile, a aprecia binele înseamnă a nu-l expune factorilor corozivi care se 
află în exterior. Dacă trigonul Lunii cu Marte, care va fi activ în noaptea de marți 
spre miercuri, dar și în dimineața acestei zile, justifică ieșirile din ritm, lucrurile 
neobișnuite pe care suntem îndemnați să le facem, trigonul Lunii cu Junon, care se 
va împlini când Luna se află deja în Pești, adică în seara acestei zile, susține aceste 
prietenii secrete, această tendință de a ascunde lucrurile frumoase și de a le trăi 
într-un mod complex, dar departe de factorii corozivi care se află acum în jur. 

În niciuna dintre cele două direcții nu putem fi ajutați de nimeni din exterior, 
dar vom vedea că dacă suntem atenți și conștientizăm că, în prima parte a zilei nu 
avem de ce să intervenim cu acest contrast abuziv, iar în a doua parte a zilei nu 
avem de ce să ne izolăm pentru a proteja un bine, vom înțelege care sunt forțele 
care ne îndeamnă să acționăm în direcția aceasta și vom vedea și care sunt oameni 
care ne fac probleme. Aceștia sunt vinovații, iar după ce am identificat persoana 
este foarte simplu să stabilim care este tipul de relație pe care o vom întreține de 
acum încolo, dar și care sunt faptele care cer o astfel de abordare acum. 

Prin urmare, 16 decembrie iese cumva din ritmul acestei săptămâni lăsând 
impresia că putem trăi foarte simplu dacă băgăm capul în nisip, precum struțul. Cei 
care procedează în felul acesta se vor expune pericolelor acestei zile, cele care vin 
din supradimensionare, din efort sau din cele două tendințe pe care le-am indicat 
mai sus: abordarea extremelor, a contrastului și izolarea. Există o forță care merge 
în propriul tempo, una care domină tot spectrul percepțiilor și care ne spune că este 
mult mai simplu să nu facem nimic din ceea ce ar putea să ne ducă spre efort fizic, 
mental, afectiv sau de altă natură. Ceea ce este esențial în această zi cere iertare, iar 
iertarea are nevoie să treacă dincolo de aparențe, să identifice care sunt forțele 
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ascunse care, la vedere, vorbesc frumos și se erijează în protectori, iar în spate 
erodează sau devin factori de distrugere. 

Lipsa de atenție nu creează complicații în această zi însă nu oferă nici 
satisfacția unui trai încărcat de semnificații. S-ar putea ca oamenii care nu sunt 
atenți să nu aprecieze la justa valoare semnificațiile evenimentelor majore pe care 
le traversăm în momentul acesta. Dacă au un salariu, dacă au un confort acasă, 
dacă mai au câțiva prieteni în jur cu care să se întrețină nu-i interesează ce se 
întâmplă în jur, nu se preocupă deloc de perspectiva tristă a evenimentelor. Cu 
toate acestea, dacă se preocupă de ceea ce se află dincolo, de caracterul evident al 
evenimentelor înseamnă că trebuie să le amplifice ori să le judece. Ceea ce se 
descoperă ca fiind rău dincolo de caracterul vizibil al evenimentelor cere astăzi 
iertare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa astăzi înșelați de 
aparente doar pentru că ne tulbură cu ceea ce este trist și ascuns. Ceea ce se 
întâmplă astăzi ne învață să iertăm. 

 
Joi, 17 decembrie 

Joi 17-12-2015  8:18    Luna(Pis) Con (Pis) Neptune 

Joi 17-12-2015 12:11    Luna(Pis) Squ (Sag) Saturn 

Joi 17-12-2015 13:19   Venus (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Joi 17-12-2015 15:22    Luna(Pis) Sex (Cap) Mercury 

Joi 17-12-2015 20:57    Luna(Pis) Sex (Cap) Pluto 

Joi 17-12-2015 21:39    Luna(Pis) Tri (Sco) Venus 
 

Raporturile sociale sunt regândite. Se încearcă prea mult și se reușește prea 
puțin. Se modifica viteza de lucru. Idealizare. Impuls. Secretele hrănesc 
senzualitatea. Izolarea incită imaginația. Experiența personală hrănește ceea ce 
este mai prețios. Capcană. Furia se dezlănțuie ca un semn al coborârii nivelului de 
vibrație. Viziune stranie. 

 
Unghiurile care se împlinesc astăzi le vorbesc oamenilor despre o formă de 

putere care vine din schimb de experiență, din cultivarea sentimentului de 
apartenență la un grup, din idealizare. Pentru că Venus din Scorpion trimite acum 
un unghi foarte frumos către Pluton din Capricorn senzualitate are și ea un rol 
foarte important în această zi ca și cum rolul ei este să împlinească, să dezbine, să-l 
ducă pe individ către superficialitate sau promiscuitate. 

Este posibil ca din această combinație instinctul să iasă învingător, adică 
impulsul de a reuși să se bazeze mult pe ceea ce îi vine individului să facă, pe ceea 
ce crede că poate face foarte bine ca și cum la altceva nu se pricepe. Abia acum, în 
mijlocul săptămânii, în ziua pe care o analizăm aici, oamenii vor conștientiza că 
sunt victimele unor accente dramatice și că doar instinctul îi poate ajuta să își 
depășească o limită a interacțiunii sau chiar a înțelegerii despre care vor crede în 
acest moment că este, de fapt, cauza tuturor problemelor.  

Relația aceasta interesantă dintre Venus și Pluton le mai vorbește oamenilor 
și despre raporturi sociale care nu s-au rezolvat de la sine. Este posibil ca această 
formă de idealizare să facă trimitere la ceea ce partenerul și-a imaginat la celălalt, ci 
a dorit să investească sau a crezut că simte. Din această cauză accentele dramatice 
ale acestei zile ar putea să acapareze ceea ce pare prețios, ceea ce pare foarte 
valoros sau puternic. Această capcană îl face să se enerveze din lucruri lipsite de 
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importanță și prin ceea ce observă, înțelege sau constată și ajunge să-și 
construiască o viziune stranie asupra problemei pe care o analizează sau a relației 
pe care o traversează. În felul acesta, mulți constată că și 18 decembrie poate să fie 
o zi de senzație, o zi în care izolarea ar putea să li se pară oamenilor o soluție însă 
unii idealizează prea mult, adică o văd foarte valoroasă și foarte importantă tocmai 
pentru că nu o pot aborda. Avem nevoie astăzi să ne situăm la jumătatea distanței 
dintre bine și rău, adică să le vedem pe amândouă luptând pentru interesul 
propriu, dar să facem în așa fel încât să nu ne lăsăm transformați, modelați de 
forțele care vin din partea acestora acum. 

Prin urmare, 17 decembrie le vorbește oamenilor despre reușite sociale, 
însă le lasă pe acestea în voia întâmplării, nu-i ajută să le selecteze valorile, nu-i 
ajută să înțeleagă ceea ce trăiesc. Astăzi oamenii văd binele și răul ca fiind părți 
egale și au tendința de a alege una dintre cele două. Pierd din vedere că impulsurile 
care îi duc spre postura în care să vadă binele sau răul sunt extrem de subiective și 
poartă amprenta experiențelor din ultimele săptămâni. Având în vedere că 
vibrațiile ultimelor săptămâni nu au fost chiar atât de fericite și că puțini au fost cei 
care nu au fost afectați în mod direct și cu implicare de magnetismul astral, 
experiențele anterioare pot ajuta să ne situăm pe calea de mijloc. Cu alte cuvinte, 
este foarte ușor astăzi să cădem pradă unor atracții neobișnuite, să cădem într-o 
capcană. Atât starea de bine, cât și starea de agitație, sunt emanații ale unor forțe 
care au fost create pentru a întruchipa egoismul și lipsa de viziune. Din această 
cauză momentele benefice ale acestei zile par să accentueze aceleași direcții 
dramatice ca și elementele negative. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne construi mental realizări 
și de a avea încredere că numai în modul acesta putem să modificăm o structură 
care în momentul de față pare să fie definită doar de bine și de rău și care ne 
permite să vedem că există ceva și dincolo de acestea. Realitatea prezentă este 
confuză pentru că este emanație a unor impulsuri egoiste, chiar și în cazul celor 
bune. 

 
Vineri, 18 decembrie 

Vineri 18-12-2015  1:21    Luna(Pis) Con (Pis) Chiron 

Vineri 18-12-2015 10:40    Luna(Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Vineri 18-12-2015 14:36 Mercury (Cap) Squ (Lib) Lilith 

Vineri 18-12-2015 16:01Sun (Sag) Squ[Vir]North Node 

Vineri 18-12-2015 17:07Luna(Pis) Opp[Vir]North Node 

Vineri 18-12-2015 17:12     Sun (Sag) Squ (Pis) Luna(Half Moon) 

Vineri 18-12-2015 23:26    Luna(Pis) --> Aries 
 

Minciuna vrea să înlocuiască adevărul. Oameni se împotrivesc propriului 
destin. Se reeditează o eroare de gândire din trecut. Rușine. Indiferență față de 
suferința celorlalți. Se ripostează prin vorbe. Sedimentare stranie. Sfaturile 
celorlalți sunt refuzate. Contact cu o pedeapsă. Superioritatea este impusă. 
Rezultatele nu satisfac. Dorință de stăpânire. Se vrea prea mult și se face prea 
puțin. 

 
Luna astăzi parcurge ultimul segment de tranzit prin zodia Pești și participă 

la aceste evenimente astrale cu intenția de a răstălmăci adevărul, de a face rău, de a 
spune că binele este construit din altceva și că de fapt răul este expresia unor 
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limitări pe care individul care îl simte trebuie să îl accepte așa cum este și să 
trăiască cu el. Astăzi Mercur se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră, iar 
Soarele va împlini careul cu Axa Dragonului. În plus, se va atinge și faza de Primul 
Pătrar, după care până aproape de miezul nopții Luna se va afla în Perioada fără 
direcție. Ziua de vineri, 18 decembrie pare să fie una dintre cele mai complicate și 
mai intense zile ale acestei săptămâni în care suntem îndemnați să facem foarte 
multe lucruri, dar să nu reușim până la urmă să împlinim nimic. Noi, pentru că 
studiem astrologia, știm că expresia acestei zile nu reprezintă decât vârful unor 
demersuri ale căror caracteristici au fost definite anterior. Dacă ne trezim de 
dimineață și credem că așa cum le stabilim așa vom face, ne vom înșela amarnic. 
Astăzi facem după cum ne-am programat încă din săptămânile anterioare și, oricât 
de mult am încercat, nici în primele patru zile ale acestei săptămâni nu am reușit să 
aducem programului de lucru modificări esențiale încât acestea să declanșeze 
evenimente în cascadă și să schimbe ordinea programată deja pentru această zi. 
Mulți vor trăi ziua de 18 decembrie cu rușinea că nu au ceea ce le trebuie, că sunt 
acuzați pe nedrept, că se străduiesc să convingă oamenii care nu merită, că sunt 
oameni buni, că au calități și trebuie să fie observați, analizați sau criticați după 
aceste calități, nu după cele câteva derapaje pe care le-am arătat în săptămânile 
anterioare. 

Dacă opoziția Lunii cu Jupiter arată că se face o greșeală pe seama noastră, 
cineva își dezvăluie o atitudine negativă ce se transformă în opinie de grup, relația 
proastă dintre Mercur și Luna neagră, cea care atinge acum momentul de 
maximum, arată că există un mare impact asupra vieții personale pe baza acestor 
opinii care vin din exterior. Deși avem în jur oameni care ne demonstrează de 
fiecare dată, prin respectul lor, că nu suntem așa cum credem acum, pentru că și 
Soarele trimite un careu către Axa Dragonului nu vom accepta opiniile lor, vom 
considera că sfaturile acestora nu mai sunt utile, iar sentimentele confuze devin o 
pătură caldă cu care ne învelim. Nici nu mai trebuie să specificăm cam care sunt 
vibrațiile care se vor sedimenta prin forma aceasta de neîncredere. 

Dacă am sta strâmb și am judeca drept nu am fi atât de revoltați pe 
evenimentele zilei de 18 decembrie, nu am lua din ceea ce ni se întâmplă acum doar 
lucrurile rele pentru a defini statutul și rolul pe care-l avem în grupul de 
apartenență, ci am căuta să vedem un progres, o evoluție, adică ce s-a întâmplat, de 
fapt, de am ajuns în punctul acesta. 

Prin urmare, 18 decembrie le vorbește oamenilor despre efort. Unii vor 
pierde din vedere că schema aceasta, care le vorbește despre efort, face trimitere de 
fapt la ceea ce au făcut cu bună știință, la energia pe care și-au consumat-o pentru a 
împlini idealul de acum. Dacă ar observa lucrul acesta nu ar mai fi atât de 
nemulțumiți pentru că au primit în sfârșit ceea ce au cerut. Dacă nu au știut să 
ceară deja este o altă discuție, o altă problemă pe care ar trebui s-o rezolve 
începând cu săptămâna următoare. 

Momentul zilei de 18 decembrie ridică semne de întrebare față de 
sinceritatea individului în raport cu grupul de apartenență, critică lipsa de 
profunzime sau profunzimea ciudată, negativă sau inversată pe motiv că îi agasează 
individului dreptul la viață. Dacă individul și-ar fi definit corect dreptul la viață, ar 
vedea că nimeni din jur nu are timp să se ocupe de dreptul său la viață pentru că, 
fiind cu toții sub imperiul aceluiași for astral, fiecare își agasează propriul drept la 
viață, deci fiecare este deja prea ocupat cu ce-i al lui ca să-l mai vadă pe celălalt. În 
felul acesta se traduce combinația aceasta ciudată între două relații negative: prima 
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ce apare între Mercur cel profund din Capricorn cu Luna neagră cea intrigantă și 
fățarnică din Balanță, iar a doua dintre Soarele cel obsedat de performanță din 
Săgetător cu Axa Dragonului de pe axa Fecioară-Pești, cea care îi îndeamnă pe 
oameni să renunțe la mofturi, la pretenții și să se ocupe de purificarea propriei 
structuri, pentru a deveni mai puternici, nu de acumulări. Înțelegem de aici că 
ideea de pedeapsă pare să fie explorată într-un mod negativ și, de altfel, pare să fie 
cea mai aproape de cauza a ceea ce ni se întâmpla astăzi. Fie că am considerat că 
suntem pedepsiți pe nedrept, fie că noi înșine ne-am cerut o formă de pedeapsă 
pentru că suntem în perioada în care am activat un program negativ, tot ceea ce 
trăim astăzi ne aduce rezultate care nu ne satisfac. Adevărata experiență este cea 
care ne spune cum am ajuns în momentul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a practica astăzi iertarea ca o 
formă de terapie. De fiecare dată când simțim că emoțiile, gândurile sau anumite 
impulsuri ne trag într-o anumită direcție să ne iertăm pentru că am cerut lucrul 
acesta și nu ne-am dat seama ce reprezintă, să ne iertăm pentru că ne-am pedepsit 
cerând așa ceva. Nu trebuie să uităm că și îndemnurile acestei zile au amprenta 
accentelor dramatice, deci iertarea este un adevărat balsam. 

 
Sâmbătă, 19 decembrie 

Sambata 19-12-2015 16:00    Luna(Ari) Tri (Sag) Saturn 

Sambata 19-12-2015 17:26   Venus (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Sambata 19-12-2015 20:56 Mercury (Cap) Con (Cap) Pluto 

Sambata 19-12-2015 21:23    Luna(Ari) Opp (Lib) Lilith 
 

Dificultăți în a înțelege educația. Se caută noi resurse. Creativitatea are 
justificare practică. Jocuri periculoase. Se pornește o afacere. Apel la 
inconștientul colectiv. Întunericul ascunde natura fundamentală. Evaziune. 
Vindecare prin încălcarea unor reguli. Tabloul simptomatic este neobișnuit. 
Privire dincolo de conflicte. Interpretarea realistă a simptomelor. Evenimentele 
dramatice sunt reprimate. 

 
O mare dificultate a acestei zile vine din faptul că vom înțelege destul de greu 

cum dintr-odată lucrurile par liniștite. Atât relația lui Venus cu Chiron, cea care le 
vorbește oamenilor despre creativitate, despre jocuri frumoase, despre vindecare, 
dar și conjuncția lui Mercur cu Pluton care face trimitere la înțelegere și toleranță, 
indică faptul că se accesează din subconștientul colectiv acele valori care sunt foarte 
frumoase, foarte plăcute și de maximă necesitate în perioada aceasta. Puțini vor fi 
cei care vor înțelege că, de fapt, valorile acestea simplifică doar accentele dramatice 
ale acestei săptămâni, fac trimitere către ceea ce se accesează din subconștientul 
colectiv, adică nu fac trimitere la existența individului în ansamblu, chiar dacă prin 
relația proastă a Soarelui cu Axa Dragonului din această perioadă se lucrează și 
asupra problemelor existențiale majore. Acestea cu care lucrăm în 19 decembrie au 
menirea de a ne păcăli că lucrurile sunt vindecate, că dacă ceva care ne-a durut 
toată săptămâna nu ne mai doare acum înseamnă că s-a vindecat, nu doar prin 
simptomul de acum, ci s-a vindecat și cauza care a generat acum aceste simptome. 
Aceasta este o eroare și ideal ar fi să ne lăsăm în voia conjuncției Mercur-Pluton, 
cea care conferă evenimentelor de acum o anume profunzime. Există însă o mare 
tentație de a trăi superficial sau de a ne lupta cu ceea ce ni se pare că este în 
momentul acesta slab sau în curs de diminuare. Opoziția Lunii cu Luna neagră are 
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această influență asupra ecuației astrale aferente zilei de 19 decembrie și prin 
aceste impulsuri dure, care vin pe o agresivitate cultivată sistematic în săptămânile 
anterioare, pot să impună un mare dezechilibru acestei zile deși în mare parte este 
bună și liniștită. Vom vedea că atracția către lucrurile acestea neobișnuite, către 
evenimentele dramatice, reprimate în săptămânile anterioare, accentuează această 
latură agresivă, pune o mare greutate pe hotărârea individului de a merge mai 
departe, pe decizia sa de a combate impulsurile negative, angajamentul sau de a 
face doar fapte bune. Cu alte cuvinte cu cât avem impresia că nu trebuie să facem 
lucrul acesta pentru că nu ne este permis, cu atât mai tare ne vom tulbura. Avem 
alternativă, dar trebuie să o vedem și să fim hotărâți în a o aborda. 

Prin urmare, 19 decembrie ne oferă îndemnul la a înfrunta întunericul pe 
care l-am alimentat în săptămânile anterioare și care dă semne că se diminuează 
acum. Unii s-ar putea să trăiască cu confuzia că diminuarea de acum lucrează și 
asupra cauzei însă vor vedea în special în a doua parte a acestei zile că se înșală. 

Pentru a depăși această situație conflictuală sau situație marcată de 
contradicții, unii vor apela la adjuvante. S-ar putea să simtă nevoia să coboare 
nivelul, să privească superficial viața sau să renunțe complet la ceea ce înseamnă 
interacțiuni superficiale considerând că doar din abordarea profundă a vieții le vine 
vindecarea. În realitate, schema aceasta încalcă niște reguli, sfidează problema în 
ansamblu, adică vindecă un simptom care poate fi în multe din cazuri absolut 
banal. 19 decembrie nu renunță la caracterul dramatic al vieții, doar se ocupă de 
ceea ce face ca întreaga schema cu care lucrează individul să fie mai puțin 
dureroasă. Din această cauză mulți au impresia că și-au rezolvat problemele, că de-
acum încolo așa va fi, dar vor vedea că bucuria acestei zile este mult mai scurtă 
decât cred. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de ceea ce ne oferă 
această zi, dar de a nu ne face planuri mărețe pe baza bucuriilor de-acum pentru că 
vom fi luați pe nepregătite atunci când bucuria de acum se va termina brusc. Să ne 
facem planuri, dacă simțim că asta ne echilibrează acum, dar acestea nu ar trebui 
să depășească câteva săptămâni. 

 
Duminică, 20 decembrie 

Duminica 20-12-2015  0:18    Luna(Ari) Squ (Cap) Pluto 

Duminica 20-12-2015  0:41    Luna(Ari) Squ (Cap) Mercury 

Duminica 20-12-2015  3:34 Luna(Ari) Con [Ari] Uranus 

Duminica 20-12-2015 12:49    Luna(Ari) Opp (Lib) Mars 
 

Puteri stranii. Mintea lucrează la un nivel scăzut. Agresivitatea motivează 
reîntoarcerea. Reinventare. Diversitatea atenuează nemulțumirea. Combinații 
diverse. Investitură. Principii noi. Se ține cont prea mult de prestigiu. Umilința nu 
interesează. Mobilizare totală. 

 
Ultima zi a acestei săptămâni ne pune în fața unor încercări care creează un 

contrast atât cu ziua anterioară, cea care a fost destul de ciudată prin combinațiile 
de bine și rău la care ne-a supus, dar și cu celelalte zile ale acestei săptămâni, 
arătându-ne că, de fapt, caracterul dramatic al evenimentelor trebuie văzut dintr-
un alt unghi. Momentul acesta seamănă cumva cu schimbarea unui diagnostic, cu 
schimbarea tratamentului, cu schimbarea abordării psiho-terapeutice, cu 
modificarea completă a principiilor de viață pentru un rezultat care nu întârzie să 
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apară. Nu trebuie să uităm că nici ultima zi a acestei săptămâni nu se separă de 
accentele dramatice, adică șarpele acestei săptămâni se mai zvârcolește puțin, chiar 
dacă mișcarea sa seamănă acum cu un dans, chiar dacă mișcările acestea au în 
sfârșit un înțeles. Ceea ce se consumă în această zi este clar, atât prin caracterul 
neobișnuit, dar și prin caracterul conflictual, ceea ce nu s-a întâmplat în zilele 
anterioare. 

Dacă vom reuși să privim vibrațiile acestei zile prin schema aceasta, nu 
separat de accentele dramatice și nu separat de succesul pe care ni-l poate oferi deși 
nu suntem încă în măsură să-l valorificăm, atunci multe din cele care se consumă 
acum vor fi încadrate corect. Asta înseamnă că răspunsurile pe care le primim vor fi 
înțelese cum trebuie, principiile vor fi abordate cu atitudinea cuvenită, iar umilința 
nu va fi ignorată, tocmai pentru că nu va fi privită ca o pedeapsa, ci ca o virtute. 
Există o mare mobilizare pe care individul simte nevoia să o abordeze în momentul 
acesta și aceasta vine tocmai pentru că individul caută să se reinventeze. Pentru că 
lucrurile sunt clare are impresia că ceea ce a parcurs până acum a fost confuz și din 
această cauză a suferit sau a trecut prin ipostaze conflictuale. Reinventarea de-
acum se adresează, în viziunea sa, doar conflictelor de acum, doar celor care sunt 
clare. De aici înțelegem cât de ușor își poate îngropa individul problemele și cât de 
ușor se poate păcăli considerând că dacă nu le mai vede în față ele s-au rezolvat. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne arată că suntem în posesia unor puteri 
cu totul stranii. Ceea ce se întâmplă acum tocmai pentru că ni se pare clar are darul 
de a ne răstălmăci experiențele pe care le-am parcurs de-a lungul acestei săptămâni 
și, în consecință, are darul de a ne reformula ceea ce se leagă de momentul prezent, 
de săptămâna în curs. Ca o consecință a acestei atitudini individul va simți nevoia 
să se reinventeze, va considera că are nevoie acum de principii noi, de un nou mod 
de a interacționa, de combinații diverse, de puteri suplimentare pe care le-a deținut 
tot timpul, dar pe care nu le-a observat pentru că nu a văzut pădurea din cauza 
copacilor, a considerat că elementele de detaliu sunt de fapt expresii ale întregului, 
ceea ce acum constată că este greșit. Duritatea cu care vede lucrurile în ultima zi a 
acestei săptămâni face trimitere însă doar la diversitate, doar la ceea ce a rămas 
nerezolvat după ce conflictele primelor șase zile ale săptămânii s-au consumat. 
Dacă primele șase zile ale săptămânii nu ar fi avut caracterul apăsător dur sau 
delicat, pentru cei care sunt într-adevăr profunzi și care se detașează ușor de orice 
situație conflictuală, ultima zi a săptămânii nu ar fi putut lansa adevăruri atât de 
clare, nici în aspectul bun și nici în cel rău. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu renunța la motivațiile pe 
care le-am avut active de-a lungul acestei săptămâni. Le putem menține pentru a le 
putea valorifica mult mai bine pe viitor atunci când contextul astral nu va mai fi 
ambiguu. A ne păstra motivațiile și a avea susținere prin claritate și lucruri spuse 
direct, înseamnă acum a experimenta o formă de putere. 
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21 - 27 decembrie 2015 este săptămâna puterii de a răzbate prin foc și sabie, 
dar și a blândeții care ne învață să iubim frumos și cald. Aceasta este ultima 
săptămână întreagă ce se întinde pe spațiul acestui an, urmând ca, spre finalul 
săptămânii următoare, să trecem în anul 2016. Acum suntem pe final de etapă și 
deviza generală aplicată acestei săptămâni arată, la modul concret și simplu, pentru 
ce ne-am luptat tot anul, de ce a fost nevoie ca anumite elemente personale, unele 
dintre ele chiar intime, să fie dezvăluite, să fie aflate de ceilalți, să ne desfășurăm 
așa cum suntem în interior. Poate s-au aflat lucruri care nu au fost știute, unele 
dintre ele foarte frumoase sau foarte urâte, important este că aceste elemente, ce 
tocmai au fost descoperite, în ultima perioadă au devenit reprezentative pentru cei 
din jur și acum fac parte din ceea ce înseamnă războiul individului cu propriul 
destin, lupta pe care acesta trebuie să o ducă cu anumite obstacole personale, nu 
doar cu ceea ce reprezintă defectul de caracter sau neputința de a reuși. Există și 
alte forțe decât acestea, precum răutatea celorlalți, ignoranța lor, timpul sau 
timpurile, absența unei susțineri sau incapacitatea celor din jur de a formula clar o 
nevoie pentru care anumite calități, pe care le are un individ, să fie mobilizate. 

Această săptămână ne aduce conștientizarea unei forțe care a fost de-a lungul 
acestui an ascunsă în tot felul de evenimente, unele dintre ele chiar foarte rele, dar 
care au constituit un veritabil motor, un argument teribil, o forță care a animat 
motivația sau rezistența. În această săptămână, după ce o conștientizăm, va trebui 
să o punem la lucru. Nu doar acum vom beneficia de aceste rezultate, ci și o parte 
din săptămâna următoare, însă acum înțelegem că ele nu se suprapun peste alte 
devize, așa cum vom vedea pe finalul săptămânii următoare când începutul anului 
următor va tinde să lucreze cu o altă amprentă. Acum suntem întru totul animați de 
această tendință care ne-a dominat tot anul de a afla adevărul, de a afla secrete, de 
a beneficia de dezvăluiri spectaculoase. 

La capitolul evenimente astrale această săptămână este destul de generoasă, 
chiar din prima zi beneficiind de unghiuri importante în care vedetă este planeta 
Mercur. Apoi, marți, 22 decembrie, Soarele va trece în zodia Capricorn și va încerca 
să ne schimbe optica, atitudinea, calitatea gândurilor sau chiar motivațiile. În 
această săptămână se va împlini și o Lună plină, pe 25 decembrie, apoi, în 26 
decembrie, Uranus, după o lungă retrogradare, își va reveni la mersul direct. 

Respectul va fi elementul care ne va oferi un înțeles aparte, care ne va ajuta 
să ne valorificăm trăsături care țin de respect, de profunzimea cu care am privit 
oamenii sau faptele lor, despre teama cu care am abordat proiecte noi sau despre 
dragostea pe care am purtat-o celor din jur și pe care, de multe ori, nu am fost în 
stare să o formulăm pe măsura intensității sale. Din această cauză fiecare zi este 
reprezentativă și are un mesaj clar în această demonstrație, în această 
experimentare, în această luptă a individului pentru a descoperi frumusețea de 
dincolo de război. În tipul de analiză pe care-l abordăm aici nu ne preocupă 
războiul fizic, aceasta este preocuparea altora. Pe noi ne preocupă efortul interior 
de a deveni mai buni, iar acum observăm că a fi mai bun și mai frumos înseamnă a 
fi blând. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că florile nu 
sunt mai frumoase dacă au mai mulți admiratori. Calitatea lor vine din interior și 
nu doresc să demonstreze nimănui nimic. A trăi prin bunătate înseamnă a nu simți 
nevoia ca în această săptămână să demonstrezi ceva anume, ci pur și simplu 
înseamnă a trăi frumos și cald, adică prin blândețe. 
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Luni, 21 decembrie 
Luni 21-12-2015  0:00     Sun (Sag) Tri (Ari) Moon 

Luni 21-12-2015  2:12    Luna(Ari) --> Taurus 

Luni 21-12-2015  5:09Mercury(Cap)Squ[Ari] Uranus 

Luni 21-12-2015  7:39    Luna(Tau) Opp (Sco) Juno 

Luni 21-12-2015 14:29    Luna(Tau) Sex (Pis) Neptune 

Luni 21-12-2015 15:41Mercury(Cap)Sex (Pis) Chiron 
 

Disconfort. Judecată pe greșeli recente. Nu se ține cont de simptom. Se 
merge prea repede înainte. Pistă falsă. Dificultăți în a contura un portret. Puterile 
de bază sunt incinerate. Victoria este posibilă prin controlul reacțiilor. Atribute 
noi. Dezvoltarea minții individuale este o mare încercare. 

 
Debutul săptămânii se face cu un unghi destul de complicat, careul dintre 

Mercur și Uranus, dar și cu un unghi blajin, care ne atrage atenția că valorile cu 
care am lucrat până acum sunt foarte bune, selecția pe care am făcut-o în ultimele 
săptămâni este de bun augur și ne ajută să ne cultivăm puteri noi și, prin 
intermediul acestora, să obținem beneficii noi. Faptul că Luna își încheie în 
noaptea de duminică spre luni tranzitul prin zodia Berbec este de un mare 
beneficiu pentru oamenii care vor să ducă mai departe un proiect. Este adevărat, 
apar acum anumite complicații în transmiterea unui mesaj, că nu degeaba trecem 
prin careul Mercur-Uranus. Victoria pe care o obținem însă împotriva acestor 
tulburări de comunicare seamănă cu cea pe care liderii din vechime o obțineau în 
bătălii. Această victorie nu este însă obținută ca urmare a unor reacții agresive, ci ca 
urmare a unor reacții speciale, unele marcate de curaj și îndrăzneală. 

Pentru că această relație negativă dintre Mercur și Uranus se realizează când 
Uranus este în continuare în mers retrograd prin zodia Berbec, unii au impresia că 
merg prea repede înainte, că se află pe o pistă falsă, că tot ceea ce li se întâmpla 
astăzi este marcat de disconfort, că nu le ajunge timpul, că nu au putere, că nu mai 
tolerează anumite alimente sau că va trebui să schimbe tot ceea ce au gândit că ar 
trebui să facă în această săptămână. Pe careul dintre Mercur și Uranus se produc 
multe schimbări, însă acestea au ca scop identificarea acelor vise haotice, a 
fantasmelor care ar fi invadat complet psihicul individului și l-ar fi păcălit că 
mesajul pe care-l conțin este cel real. Din această cauză, ziua de 21 decembrie este 
marcată de dezvăluiri, control al minții prin impulsuri care nu au fost apreciate 
până acum, au fost observate și, nici într-un caz, nu a fost utilizate. Pe baza 
acestora, victoria este o altă încercare ce ar trebui să-l ducă pe individ spre partea a 
doua a devizei aplicată acestei săptămâni, cea care îi îndeamnă pe oameni să 
descopere blândețea care îi învață cum să iubească frumos și cald. Așadar, cel mai 
mare pericol al zilei de 21 decembrie este risipire. Cei care prefera să vad această 
formă de risipire ca pe o încurajare către activități dinamice, puternice ce ar putea 
să-i ducă către realizări sociale importante, vor vedea că se înșală. Ea nu este decât 
o explozie, un consum, o risipire. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne pune în fața unei confruntări pe 
care trebuie în mod obligatoriu să o abordăm cu maturitate și înțelepciune, dacă 
vrem să mergem mai departe către o realizare, către o soluție bună, către o linie. 
Victoria zilei de 21 decembrie arată că putem controla defectele de caracter, putem 
să facem față unor dificultăți care ne-au fost până acum lipite pe chip, ca un 
portret, ca o etichetă. Nu se știe dacă, apelând la puterea de bază, reușim sa 



Săptămâna 21 – 27 decembrie 2015           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 17 decembrie 2015, ora 6:15 

depășim obstacolul care strigă mai tare. De altfel, doar cei care lucrează cu energia 
sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor reuși să meargă pe 
două fronturi, adică să rezolve ceea ce așteaptă să fie rezolvat în această zi și să facă 
față și problemelor care sunt răscolite prin apelul la puterea de bază. Atunci când se 
adâncește în propria memorie, individul trebuie să se aștepte că de-acolo ar putea 
să-i vină doar lucrurile bune pe care le-a depozitat. Atributele noi ale primei zile ale 
acestei săptămâni lucrează cu simplificarea acestora. Deci dacă din a folosi una 
dintre cele două părți sau poate chiar pe amândouă nu obținem mai puține 
probleme, mai multă claritate mentală, multă înțelegere înseamnă că am răscolit 
ceea ce nu putem controla și că războiul nu s-a terminat. Până la finalul săptămânii 
vor vedea dacă războiul pe care l-au declanșat este o ipostază de o zi sau de o 
săptămână ori o ipostază mai mare, de un an sau poate de câțiva ani. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda agresivitatea cu 
curajul. Dificultățile acestei zile nu trebuie să ne îndemne să fim răi, să fim agresiv 
sau distrugători de valori, ci rezistenți la efort, ființe care îndură, care se mențin pe 
calea de mijloc în pofida atacurilor agresive ce vin din partea celor două extreme. 

 
Marți, 22 decembrie 

Marti 22-12-2015  2:52    Luna(Tau) Tri (Cap) Pluto 

Marti 22-12-2015  6:47     Sun (Sag) --> Capricorn (Winter Solstice) 

Marti 22-12-2015  7:04    Luna(Tau) Sex (Pis) Chiron 

Marti 22-12-2015  8:43    Luna(Tau) Tri (Cap) Mercury 

Marti 22-12-2015 12:36    Luna(Tau) Opp (Sco) Venus 

Marti 22-12-2015 16:26    Luna(Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 22-12-2015 21:57 Luna(Tau) Tri [Vir] North Node 
 

Nu este nevoie de susținere. Fuziuni neobișnuite. Interese pentru un serviciu 
religios sau pentru un ritual. Întorsături neobișnuite. Apel la rădăcinile grupului. 
Imaginea societății ne vorbește despre o proiecție negativă. Nevoie de a avea 
încredere. Credința. Loialitate. Factorii structurali sunt la îndemâna spițelor 
combative. 

 
Astăzi se împlinește solstițiul de iarnă, adică Soarele trece pe zodia 

Capricorn. Din momentul acesta nopțile încep să scadă, iar ziua să crească, deci 
natura se reîmprospătează, ființa, prin profunzimile pe care le-a atins de la 
echinoxul de toamnă până acum, dă semne că dorește să se reîntoarcă la o 
exprimare deschisă, arată că dorește să se ridice de la nivelul rădăcinii spre tulpină, 
să iasă la lumina, să creeze. La nivel individual, schema aceasta are un impact 
binefăcător asupra a ceea ce înseamnă curajul de a vedea adevărul în față, de a-l 
cunoaște, de a-l spune mai departe sub forma unei opinii proprii, de a depăși o 
constrângere personală, una care în săptămânile anterioare i-a creat individului 
stări sufletești negative. Pot să apară astfel modificări de atitudine și tendința de a 
accepta o propunere doar pentru că aceasta promite că îi conferă individului 
puterea pe care a pierdut-o în mai multe rânduri de-a lungul acestui an. Ceea ce se 
întâmplă pe 22 decembrie seamănă cumva cu reinventarea individului sau cu 
redobândirea unei poziții sociale importante. Pentru unii asta înseamnă a construi 
din nou imperiu, însă sunt avertizați că totul se face acum doar prin speranță, doar 
prin reprezentare, nu și la modul concret. Asta se explică din punct de vedere astral 
prin relația bună a Lunii cu Axa Dragonului prin care se poate media tendința 
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Nodurilor. Toată această poziție reprezintă o direcție pozitivă însă, după cum am 
văzut anterior, fără perspectivă. Cu alte cuvinte, ziua de 22 decembrie ar trebui să 
devină o zi de rememorare a ceea ce am reușit să obținem de-a lungul acestui an 
pentru a ne spori încrederea, credința, loialitatea. Soarele din Capricorn le conferă 
oamenilor rezistență și tărie de caracter, le aduce încăpățânarea sau duritatea ca 
defecte de caracter, dar și rezistența la efort, profunzimea în gândire sau 
seriozitatea ca elemente pozitive. Prin această nouă poziție fiecare individ va simți 
că are ceva în forul personal pe care se poate sprijini, care poate reprezenta un stâlp 
de susținere. Momentul în care va conștientiza acest stâlp de susținere va vedea că 
se poate orienta către a doua parte a devizei aplicată acestei săptămâni, cea care ne 
vorbește despre blândețe, și care, de fapt, nu este specifică zodiei Capricorn. De 
această dată, în prima zi de tranzit al Soarelui prin zodia Capricorn, tot ceea ce este 
văzut ca element stabil ne îndeamnă să fim blânzi și încrezători în forțele proprii. 

Prin urmare, 22 decembrie aduce o schimbare de vibrație astrală, o 
întoarcere la izvoarele personale, la puterile personale cele care au fost utilizate în 
diverse moduri de-a lungul acestui an pentru un rezultat pozitiv. Dacă la momentul 
la care s-au produs acel eveniment rezultatul pozitiv a părut mic, în comparație cu 
cât de mare a fost eșecul, avem ocazia acum să întoarcem această viziune, această 
observație și să dăm mai multă credibilitate lucrurilor bune. 

Ceea ce se consumă pe 22 decembrie este în mare parte corect, bine, 
constructiv și are menirea de a ne schimba o imagine negativă pe care ne-am creat-
o despre sine sau despre cineva din jur. Desigur, pentru că Luna neagră se află în 
continuare în plin tranzit prin zodia Balanță, s-ar putea ca lucrul acesta să nu le 
convină, să facă trimitere la factori care nu structurează, ci destructurează, care să 
țipe foarte tare prin minciună, indolență sau prefăcătorie. Este un beneficiu că 
vedem lucrurile aceste atât de clar pentru că trebuie să nu facem niciun efort în a le 
căuta, ci le putem rezolva imediat. Nu ar trebui să fim surprinși dacă 23 decembrie 
duce spre seninătate, chiar și atunci când valorile care sunt utilizate acum, și pe 
baza cărora atingem această stare, sunt atât de mari, atât de puternice sau de 
impresionante. Se întâmplă lucrul acesta pentru că avem față de acestea o idee 
greșită. De-a lungul anului când ne-am mai întâlnit cu ele acestea au părut mici în 
comparație cu cât de mari erau problemele și am rămas cu această impresie. Acum 
putem s-o schimbăm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne fixa clar în minte care 
sunt atitudinile, stările sufletești, dovezile de încredere sau motivele de iertare 
pentru că acestea vor fi instrumentele de lucru până la finalul acestui an și, în cazul 
multora, chiar pe începutul anului următor. 

 
Miercuri, 23 decembrie 

Miercuri 23-12-2015  4:31    Luna(Tau) --> Gemini 

Miercuri 23-12-2015 16:55    Luna(Gem) Squ (Pis) Neptune 

Miercuri 23-12-2015 21:45    Luna(Gem) Opp (Sag) Saturn 
 

Rutina enervează. Experiențele se deplasează lent. Vitalitatea nu învață de 
la ego. Probleme cu autocontrolul. Se face un inventar al făpturilor primitive. 
Intonație în cor a unei solicitări. Sporirea unei puteri prin parțialitate. 

 
În dimineața zilei 23 decembrie Luna intră în zodia Gemeni și oamenii își 

modifică limbajul și, prin acest limbaj, își modifică și atitudinea față de semeni, față 
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de viață, față de proiectele de viitor. Imediat ce a intrat în zodia Gemeni va trebui să 
treacă printr-o relație negativă cu Neptun și Saturn. Se activează, astfel, într-un 
mod negativ o axă a comunicării, deci oamenii vor fi înclinați să vorbească, dacă tot 
despre lucruri rele, despre ceea ce i-a enervat anterior, despre ceea ce nu pot 
rezolva altfel, decât prin vorbe . 

Se încearcă astfel minimalizarea unor probleme și explorarea lor doar prin 
intermediul cuvintelor. În realitate, ceea ce suntem îndemnați să facem în această 
zi ține mai curând de autocontrol. Primul impuls este acela de a formula, de a 
aduce în zona cuvintelor ceea ce trebuie să rămână în zona faptelor, dar vom vedea, 
dacă suntem înțelepți sau măcar atenți, că nu ne trebuie mult efort pentru a le opri, 
pentru a nu le spune, pentru a-l înțelege mai bine, mai profund sau mai corect. În 
felul acesta, se poate constata că puterea personală crește prin această 
conștientizare, iar acesta este beneficiul cel mai mare al zilei de 23 decembrie. 

Dacă în privința problemelor personale lucrurile acestea sunt destul de clare, 
ușor de gestionat, în privința relațiilor sociale se constată accentuarea unor procese 
de conștiință care mobilizează activități destul de periculoase pentru grupul de 
apartenență. Prin această dizarmonie se explorează un interes social care nu mai 
este de actualitate, dar care este adus în centrul atenției din orgoliu, din vanitate. În 
felul acesta, prima zi de trecere a Lunii prin zodia Gemeni poate aduce clipe de 
groază sau momente în care îngrijorarea sa atingă cote destul de mari. Știm că între 
zodia Capricorn și zodia Gemeni nu există o compatibilitate decât când tipul de 
interacțiune este definit clar, când fiecare îi respectă celuilalt dreptul la spațiul pe 
care-l ocupă. Când apare o invadare a spațiului celuilalt, când energia din Gemeni 
nu are libertatea să facă de toate, poate chiar să și greșească, iar cea din Capricorn 
nu este respectată, se naște conflictul. Soarele din Capricorn va genera acum un 
conflict destul de greu de controlat cu Luna din gemeni, adică ceea ce trebuie să 
facem se va situa într-un dezacord ușor cu ceea ce ne vine să facem. Cu alte cuvinte, 
23 decembrie pare să fie o zi a conflictului între necesitate și plăcerea de a sfida, de 
a consuma, de a acuza sau de a pedepsi. 

Prin urmare, 23 decembrie ne ajută să sacrificăm lucrurile prin înțelegere. 
Este adevărat, experimentarea a ceea ce se construiește ca predispoziție astrală în 
ziua de 23 decembrie enervează. Trebuie însă să nu ne pierdem cu firea, nici atunci 
când traversăm o stare de iritare. Prin ceea ce vedem și nu ne place facem un 
inventar al elementelor primitive, ceea ce nu a fost încă rafinat și trebuie 
transformat în altceva. 23 decembrie poate fi o zi de angoasă, de mulțumire, o zi în 
care s-a declanșat un conflict de la lucruri banale și care ar putea să ia proporții, să 
fie duse dincolo de o limită a respectului sau a bunului simț. În realitate, tot ceea ce 
se consumă acum ține doar de autocontrol. Problema autocontrolului nu mai este 
însă de actualitate, este un element perimat, nu ține de deliciile societății de 
consum, deci mulți s-ar putea să cadă la testul acestei zile. 

Nu va trebui să explorăm prea mult vibrațiile negative ale acestei zile pentru 
că rolul lor este acela de a ne informa ce trebuie să devină bun, nu de a ne culca în 
pat cu dușmanul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne proteja astăzi de regrete. 
Cine trăiește prin regretul că nu a făcut ce trebuia, nu mai are timp și nici energie să 
se ocupe de ceea ce ar trebui să facă în momentul acesta. Să avem, desigur, respect 
față de cei care au reușit, să conștientizăm că poate ar fi trebuit să facem mai mult, 
dar a regreta înseamnă a trăi în miezul acelui eșec, ceea ce nu ne va fi deloc util. 
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Joi, 24 decembrie 
Joi 24-12-2015  3:05    Luna(Gem) Tri (Lib) Lilith 

Joi 24-12-2015  8:29    Luna(Gem) Sex [Ari] Uranus 

Joi 24-12-2015  9:40    Luna(Gem) Squ (Pis) Chiron 

Joi 24-12-2015 12:02   Venus (Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Joi 24-12-2015 19:17    Luna(Gem) Squ (Vir) Jupiter 

Joi 24-12-2015 22:04    Luna(Gem) Tri (Lib) Mars 
 

Evoluție gradată. Unitatea se lărgește prin toleranță. Relații socio-culturale 
noi. Factorul psihic înnobilează gândirea. Activități plăcute. Nu mai este respins 
un ordin. Subiectivitatea este tolerată mai bine. Participare la activități colective. 
Ghidare. Dezvoltare. Valorificare. Procesele vitale sunt intensificate. Omisiune. 

 
Astăzi se împlinește sextilul dintre Venus și Jupiter, semn de evoluție și de 

liniște. Deși nici Venus și nici Jupiter nu se află în zodii care să le avantajeze, Venus 
se află în exil, iar Jupiter în exilul nocturn, se poate vorbi acum despre o experiență 
aparte, unele foarte importante, pe care dorim să le adunăm într-un singur loc, să 
le reinventăm, să le explorăm, să le savurăm la o intensitate maximă. Momentul 
acesta este unul de deschidere, de desprindere de acea formă de subiectivitate pe 
care nu o mai putem tolera și care poate schimba balanța valorilor, tipul relațiilor 
în care suntem implicați acum prin apropierea de un înțeles particular care nu este 
subiectivate, dar care ar putea să fie văzute în formă aceasta. Schimbarea unui rău 
care s-a întins de-a lungul întregului an cu un bine care se așază acum într-un loc 
mic, îngust, după mărimea sa, este pentru foarte mulți un semn de progres. 

Binele care se conturează în 24 decembrie nu este însă de perspectivă. Vor 
constata lucrul acesta persoane care se implică în activități sociale și cei care au 
funcție, renume, cei care au meserii ce le permit să decidă pentru alții. Faptul că 
explorează și că acolo nu găsesc lucruri bune, ci semne de boală, de consum sau 
chiar motive de îngrijorare față de starea de sănătate sau de patrimoniu, este de 
fapt o invitație la conștientizare. Pentru că suntem în săptămâna puterii de a 
răzbate prin foc și sabie, informațiile acestea proaste reprezintă de fapt inventarul 
rău pe care trebuie să îl transformăm într-un inventar bun. Cei care lucrează cu 
energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală se pot ghida 
singuri, ceilalți însă am nevoie de îndrumare, au nevoie să li se arate cum să 
procedeze, cum să facă, ce să aleagă ca fiind prioritar din tot ceea ce le este așezat 
acum la picioare. 

De fiecare dată când Venus și Jupiter se află într-o asemenea dispunere 
oamenii găsesc soluții, chiar dacă uneori fac lucrul acesta prin compromis, dar sunt 
bucuroși cu rezultatele. În momentul de față să facem o retrospectivă a ceea ce am 
traversat în ultimele luni, nu asupra întregului an, acest lucru îl vor face mâine, pe 
Luna plina, și vom extrage de-acolo situațiile în care ne-am implicat în activitățile 
colective și am obținut rezultate importante. Pentru că este un unghi care se 
consumă într-o săptămână de analiză vom observa cu atenție ce am pierdut 
anterior și vom dori să umplem acest gol. În afara acestor investigații, în afara 
acestei liste cu defecte sau eșecuri, ziua de 24 decembrie este liniștită, frumoasă și 
ne ajută să tolerăm și să transformăm o subiectivitate negativă într-un mare 
beneficiu personal. 

Prin urmare, 24 decembrie este o zi de reorientare. Multora nu le va face 
plăcere ceea ce vor observa din călătoria mentală sau emoțională pe care o vor face 
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în activitățile ce s-au consumat în ultimele luni, dar chiar și pentru aceștia 
rezultatul este foarte bun. Ziua este dominată de activități frumoase, plăcute, 
deconectante, cele care îi duc pe oameni spre unitate și spre înțelegere. Orice formă 
de subiectivitate ce ar putea fi susținută atât de poziția lui Venus în Scorpion, dar și 
de poziția lui Jupiter în Fecioară, transformă elementele sociale, negative în valori 
personale pozitive. Este posibil ca unele persoane în acest proces să aibă nevoie de 
ghidare, de o îndrumare, dar aceasta nu va fi o problemă pentru că vor găsi în jur 
tot ceea ce au nevoie. 

Va fi însă o zi în care mulți ar putea să refuze părerile celorlalți pe motiv că se 
pricep mai bine la ceea ce văd, înțeleg sau cunosc. Această formă de egoism 
disimulat ar putea să fie vizibilă în special în a doua parte a zilei când se va împlini 
trigonul dintre Lună și Marte. Orgoliul va arăta că zăpăceala este mult mai 
profundă, superficialitate este mult mai adâncă pentru a fi rezolvată cu ajutorul 
norocului de astăzi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni cu ceilalți precum 
suntem buni cu noi înșine. Cel care nu este bun cu el însuși nu mai știe cum anume 
să fie bun cu ceilalți și va cădea ușor în greșeala de a le impune, de a le pretinde ce 
nu pot da ușor sau de a-i constrânge să facă ceva, până și lucruri bune. 

 
Vineri, 25 decembrie 

Vineri 25-12-2015  0:32Luna(Gem)Squ[Vir]North Node 

Vineri 25-12-2015  7:29    Luna(Gem) --> Cancer 

Vineri 25-12-2015 13:15     Sun (Cap) Opp (Can) Luna(Full Moon) 

Vineri 25-12-2015 15:12    Luna(Can) Tri (Sco) Juno 

Vineri 25-12-2015 20:19    Luna(Can) Tri (Pis) Neptune 

Vineri 25-12-2015 22:20 Mercury (Cap) Tri (Vir) Jupiter 
 

Abuz de o oportunitate. Forță psihică foarte mare. Comunitatea ilustrează 
slăbiciunile individului dezorganizat. Calea evoluției trece prin interiorul 
fiecăruia. Decizii traumatizante. Personalizare. Subiectivismul exprimă noile 
secvențe însușite. Tipare noi. Sămânța puterii nu a murit. 

 
În noaptea de joi spre vineri se va împlini careul Lunii la Axa Dragonului, 

apoi în dimineața acestei zile Luna va trece în domiciliu și în mijlocul zilei se va 
împlini faza de Luna plina. Apoi, în a doua parte a zilei va ajuta la răspândirea unui 
mesaj interesant, cel care este tutelat de trigonul dintre Mercur și Jupiter. 25 
decembrie devine, astfel, o zi de evoluție însă pentru a ajunge acolo trebuie să 
trecem printr-o explozie. Explozia vine în două etape, prima prin careul Lunii la 
Axa Dragonului, iar a doua prin Luna plină. Ceea ce se consumă în ziua de 25 
decembrie seamănă cumva cu o formă de abuz care nu are nevoie de susținere, nu 
are nevoie de laude, de aprecieri și nici nu dorește să atingă zone dureroase pentru 
persoana în cauză, nu dorește să trezească forțe pe care nu le poate controla. Din 
acest punct de vedere 25 decembrie este o zi paradoxală, una care lucrează cu 
traume, dar care nu permite ca aceste elemente să intre în forul intim, să producă 
efecte, să rănească sufletul celui care se folosește de ele. 

Din punctul de vedere al celor care lucrează cu energia sau care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală, ziua de 25 decembrie este încărcată 
de minciună, de fățărnicie, este o zi care-i pune pe oameni în război, îi îndeamnă să 
lupte cu adversari pe care știu sigur că nu-i pot învinge, să treacă prin foc și sabie, 
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pentru a ridica stindardul păcii. Iată un paradox! Nu poți lupta pentru așa ceva, 
pentru că pacea nu se impune, ea este promovată prin puterea exemplului, prin 
persuasiune. 

Un alt aspect important ce derivă din ecuația astrală aferente zilei de 25 
decembrie vine din faptul că slăbiciunile pe care se insistă prin faza de Lună plină, 
cele care vizează echilibrul emoțional, sinceritatea, administrarea bunurilor 
celorlalți, atașamentul față de trecut, familie, evenimente cunoscute și înțelese, par 
în ochii celor care poartă stindardul păcii elemente de ordine și precizie. Nu se 
poate vorbi acum de lucruri foarte puternice, de elemente care ar putea să ducă la 
progres sau la elevare decât respectând diversitatea, iar cel care respectă 
diversitatea va alege să procedeze în așa fel încât să nu impună nimănui nimic, ci 
doar să se prezinte, doar să se desfășoare, doar să se explice. Astfel, ceea ce va trece 
dincolo de acest paradox va fi doar sensibilitatea și numai prin această sensibilitate, 
care nu distruge și nu impune nimănui nimic, se poate descoperi o altă formă de 
putere. 

Prin urmare, 25 decembrie este o zi care ne trezește la realitate. În primul 
rând, ne arată demonii cu care lucrăm, forțele de care ne atașăm, pasiunile 
bolnăvicioase pe care le hrănim cu propria energie, cu propriile convingeri. Apoi, 
ne arată cât de traumatizante pot fi aceste atașamente și ne îndeamnă să simțim 
frumos, constructiv, să ne apropiem de tipare noi, fără a le distruge pe cele vechi, 
fără a-i agasa pe cei care sunt purtătorii tiparelor vechi. 

Din acest punct de vedere, ziua de 25 decembrie pare să fie una dintre cele 
mai complexe ale săptămânii în curs, una dintre cele mai ciudate ale lunii 
decembrie. Ea se află în postura de a fi ultima etapă a retrogradării lui Uranus, cel 
care din vară tulbură sentimentul de libertate și ne îndeamnă să credem mai mult 
în ceea ce strică, decât în ceea ce clădește. Cel care are această atitudine, care este 
convingător atunci când strigă și îngrozit sau temător când tace sau când iubește, 
arată că nu este încă maturizat, că nu are un sistem propriu de valori și din această 
cauză îi vine foarte ușor să strice. Deși cei care sunt în vârstă, persoanele mature au 
ușor tendința de a-i învinui pe cei tineri de această atitudine distrugătoare, nu tot 
ceea ce este tânăr este imatur. Uranus în Berbec impulsionează această forță a 
elanului, a tinereții, a prospețimii, și are tendința ca, în perioadele sale de 
retrogradare, să creeze față de aceste forțe impresii negative. 25 decembrie pare să 
fie ultima etapă într-o luptă declanșată împotriva a ceea ce este mult prea 
vulnerabil pentru a riposta. De aici putem înțelege cât de penibilă este forța celui 
care se îndreaptă ca uraganul împotriva elementului despre care știe clar că nu se 
poate apăra. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a iubi simplu, de a iubi 
obiectele simple, obiceiurile simple, de-a simți bunătatea celor din jur, oricât de 
ascunsă este ea. Dacă ne hrănim cu această multitudine de elemente bune și mici, 
ne vom construi într-un bine mai mare, matur și de necombătut. 
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Sâmbătă, 26 decembrie 
Sambata 26-12-2015  5:52  Uranus <Ari> S/D 

Sambata 26-12-2015  7:15    Luna(Can) Squ (Lib) Lilith 

Sambata 26-12-2015  9:25    Luna(Can) Opp (Cap) Pluto 

Sambata 26-12-2015 12:26Luna(Can) Squ <Ari> Uranus 

Sambata 26-12-2015 13:46    Luna(Can) Tri (Pis) Chiron 

Sambata 26-12-2015 23:31   Venus (Sco) Sex [Vir] North Node 

Sambata 26-12-2015 23:51Luna(Can) Sex (Vir) Jupiter 
 

Seninătate. Dinamismul forțelor interioare se exteriorizează brusc. 
Amețeală. Urcare bruscă. Apel la simboluri. Recuperare. Lăcomia stârnește 
ilaritate. Forță spirituală întărește simțul social. În grup oamenii devin mai 
puternici. Viața personală capătă sens. Dezvoltare. 

 
Unele dintre cele mai dificile zile din an sunt cele în care Uranus intra în 

mers retrograd sau își revine la mersul direct. În 26 decembrie Uranus își revine la 
mersul direct și prin această ipostază statică ar trebui să sublinieze o formă de 
seninătate, ar trebui să le arate oamenilor cum este să fii dinamic și să nu distrugi 
nimic. Din nefericire, pentru că în această dimineață se va împlini careul dintre 
Lună și Luna neagră, dar și opoziția dintre Lună și Pluton apoi în mijlocul zilei se 
va împlini și careul Lunii cu Uranus, întreaga schemă activă în prima jumătate a 
zilei va fi una agresivă care ne îndreaptă atenția mai mult către recuperare, către 
lăcomie sau către acțiuni care să provoace amețeală. De aici înțelegem că ritmul de 
lucru va fi prea alert sau va fi nepotrivit cu starea în care vom fi la momentul 
respectiv. 

Elementul decisiv care va fi activ mai mult decât schimbarea de vibrație 
susținută de revenirea lui Uranus la mersul direct, este sextilul dintre Venus și 
Capul Dragonului, aspect care de această dată nu mai poate media tendința 
Nodurilor și nu mai poate aduce atât de multă dezinvoltură și atât de mult succes. 
Aduce însă o exprimare la un nivel superior ca și cum ne mobilizăm suficient de 
bine încât să facem o impresie bună, să ieșim din ritmul alert sau obositor în care 
ceilalți activează. Din această cauză mulți se vor simți puternici, deși nu au niciun 
motiv în sensul acesta, pentru că fac lucruri banale, se implică în evenimente 
asemănătoare cu cele de care s-au ocupat în zilele anterioare. 

Ceea ce este reprezentativ și care ar putea să rămână în memoria colectivă 
vine din faptul că cei care sunt lucizi lasă impresia că își unesc forțele, că devin 
puternici, că sunt prea flexibil în comparație cu marea masă de oameni din jurul lor 
care privesc totul într-un alt ritm. Astfel, 26 decembrie devine o zi complicată 
pentru cei care au un simț social aparte, care nu se implică de regulă, în acțiuni 
comunitare, care nu sunt sensibilizați la problemele sociale și care nu se preocupă 
decât de binele personal. Pentru aceștia, dezvoltarea înseamnă un beneficiu pe care 
și-l procură acum. S-ar putea ca unii dintre cei vizați, pur și simplu să întindă mâna 
și să-și ia, să pretindă celor mai slabi de înger sau care nu pot opune acum 
rezistență, să le ofere ceea ce ei solicită. Dacă pe o altă conjunctură situația aceasta 
ar fi fost foarte bună, acum își arată lăcomia, faptele greșite, abuzul, rătăcirea. 

Prin urmare, 26 decembrie are statut de zi de revenire, însă, în cea mai 
mare parte a sa, ea se va ocupa de recuperare a aceea ce ne-a fost interzis până 
acum, ceea ce nu am avut posibilitatea să ne procurăm, să obținem sau să 
cumpărăm. Prima jumătate a zilei va fi destul de obositoare, încărcată de un mare 
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risc, de schimbări bruște sau de acțiuni tendențioase care duc foarte ușor la 
scandal. Nu este ușor să treci prin opoziția Lunii cu Pluton când această relație 
creează împreună cu Uranus și cu Luna neagră o cruce cosmica pe semne cardinale. 
Momentul acesta subliniază o prea mare agitație care nu a avut soluție de-a lungul 
acestui an, cel puțin în ultimele luni când ea s-a acutizat. Vom vedea că această 
opoziție a lui Uranus cu Luna neagră va fi activă și în anul următor însă pe baza 
altor direcții și slujind alte percepte. 

Cei care sunt foarte îndrăzneți și care consideră că dacă nu li se opune 
rezistență atunci merită, vor întinde o mâna și își vor lua și pentru că vor proceda în 
felul acesta se vor simți puternici. Faptele pe care le vor face acum vor deveni 
veritabile etichete pe corpul lor de lumină și în loc să scoată în evidență calități 
arată defecte. Aceste fapte le vor arăta celorlalți de acum încolo care sunt 
elementele de caracter de care trebuie să se ferească la acești oameni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta astăzi ritmul care 
ne vine din interior. Dacă din interior îndemnul este spre relaxare, atunci să ne 
odihnim, iar dacă simțim că trebuie să facem ceva ce nu am mai făcut până acum, 
să ascultăm acest îndemn pentru a descoperi ceea ce pe alte conjuncturi, când am 
simțit la fel, nu am cunoscut. 

 
Duminică, 27 decembrie 

Duminica 27-12-2015  0:56  Sun (Cap) Sex (Sco) Juno 

Duminica 27-12-2015  2:22    Luna(Can) Opp (Cap) Mercury 

Duminica 27-12-2015  5:00    Luna(Can) Squ (Lib) Mars 

Duminica 27-12-2015  5:04    Luna(Can) Sex [Vir] North Node 

Duminica 27-12-2015  5:39 Luna(Can) Tri (Sco) Venus 

Duminica 27-12-2015 12:35    Luna(Can) --> Leo 

Duminica 27-12-2015 21:50 Luna(Leo) Squ (Sco) Juno 
 

Experiența suferinței este uitată. Sugestiile romantice sunt niște bizarerii. 
Proiectele pe termen lung au soluții. Istoria se schimbă. Oportunitate. 
Comunitatea solicita capacitățile naturale ale individului. Patimă. Schimb 
reciproc. Vederea este întărită. Raporturile sociale se bazează prea mult pe 
instinct și dominare. Binele este ținut la suprafață de cel slab și împărtășit de cel 
puternic. 

 
Ultima zi acestei săptămâni ar trebui să ne avertizeze asupra faptului că 

poate de-a lungul acestei săptămâni dacă ne-am îndreptat atenția către lucruri prea 
grave sau prea agresive am pierdut din vedere ceea ce era cel mai important. În fața 
acestei constatări mulți consideră că și-au pierdut timpul, că au fost zăpăciți, că nu 
au fost atenți, că au acordat importanța lucrurilor trecătoare sau care nu le-au 
oferit niciun beneficiu. 

În felul acesta, ultima zi a săptămânii devine o zi de regret, o zi în care istoria 
acestei săptămâni se poate schimba pe baza unor simple impresii. Unii au acum 
oportunitatea de a atrage atenția asupra unor lucruri personale, asupra a ceea ce nu 
au putut să facă de-a lungul acestei săptămâni deși nu au fost opriți de la nimic. 
Comunitatea i-a solicitat și nu au fost în stare să răspundă pe măsura cunoștințelor 
pe care au pretins ca le au, pe măsura abilităților cu care s-au lăudat. Astfel, în timp 
ce pentru unii este cea mai fericită zi a săptămânii, pentru cei care au greșit și și-au 
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supraevaluat capacitățile, 27 decembrie devine una dintre cele mai triste zile ale 
acestei săptămâni și, implicit, a lunii decembrie. 

Pentru că în prima jumătate a zilei Luna ocupă ultimul segment al zodiei 
Rac, relația aceasta interesantă dintre Soare și Junon care se împlinește în noaptea 
de sâmbătă spre duminică va avea o expresie emoțională, va fi transformată în 
amintiri și din aceste amintiri să fie extrase înțelesuri care ni se vor părea 
reprezentative pentru anul care în curând se va încheia. 

Astfel, ceea ce vom traversa prin opoziția Lunii cu Mercur sau prin careul 
Lunii cu Marte, aspecte care se vor consuma în noaptea de sâmbătă spre duminică, 
vizează mai curând o experiență pe care am dorit să o uităm, evenimente ciudate 
care nu au avut înțeles, dar care mi-au rămas adânc întipărit în memorie prin 
caracterul lor agresiv sau prin ceea ce nu au permis să se întâmple. În felul acesta, a 
înțelege ceea ce s-a întâmplat, a înțelege neînțelesul, este o formă de curaj. 

Prin urmare, finalul săptămânii ar trebui să ne aducă o idee reprezentativă 
despre ceea ce a fost pentru noi săptămâna în curs. Că am trecut prin foc și sabie 
sau că ne-am ocupat de blândețe, schema acestei zile ar trebui să ne scoată în 
evidență calitatea pe care am utilizat-o cel mai mult, ceea ce a fost reprezentativ 
pentru noi, fie că a fost putere sau slăbiciune. Momentul zilei de 27 decembrie vine 
și cu evenimente ciudate, cu o formă de rememorare pe care am dorit-o uitată, 
rămasă într-un colț al memoriei, rătăcită printre amintiri pentru că la momentul la 
care s-a produs ni s-a părut că nu am avut înțeles. 

Deși lucruri ar trebui să fie foarte frumoase, 27 decembrie poate fi dominată 
de instinct, de vedere îngustă asupra evenimentelor personale, atât de îngustă încât 
să ajungem la proiecții, să credem că toți sunt așa, toți gândesc sau se comportă 
după cum observăm sau înțelegem în momentul acesta, pierzând din vedere că 
poate această înțelegere este la fel de îngustă sau delimitată precum am dovedit în 
trecut când s-au consumat evenimente pe care acum nu dorim în mod concret să ni 
le amintim. 

Cel care se situează dincolo de această predispoziție îngustă, față de acest 
magnetism care constrânge, își va folosi libertatea pentru a se apropia de oameni. 
Momentul acesta pregătește un sentiment frumos care poate fi transpus printr-o 
vorbă, printr-o promisiune sau prin fapte ce vor fi eșalonate, în etape clar 
delimitate, în zilele următoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea tăria de caracter de a 
privi adevărul în față. A recunoaște că ceea ce vedem este ceea ce suntem nu este 
astăzi decât un început, nu adevărul în ansamblu. Prin ceea ce vedem și înțelegem 
astăzi nu cunoaștem adevărul, ci cunoaștem calea care ar putea să ne ducă acolo. 
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28 decembrie 2015 - 3 ianuarie 2016 este săptămâna întâlnirii cu factorul 
invincibil care simplifică lucrurile și ne conferă un start bun, dar și a îndoielilor 
complicate. Această săptămână are darul de-a face practic legătura între vibrațiile 
anului secretelor dezvăluite și vibrațiile anului următor, cel care se ocupă de alte 
idealuri. Nu este deloc o săptămână simplă, ci, mai curând, un interval care ne 
atrage atenția asupra faptului că efortul anului 2015 nu a fost în zadar. Dacă unii 
iau în ușor ultimele zile ale anului 2015 și, implicit, primele zile ale anului următor, 
atunci își merită soarta. Săptămâna aceasta este foarte generoasă în a ne oferi 
repere esențiale care pot deveni elemente de bază ale unui comportament matur, 
înțelept, puternic ce ne va fi foarte util de-a lungul următorului an. 

Nimic din ceea ce se prefigurează a se consumam încă de la începutul acestei 
săptămâni nu ne spune că lucrurile sunt atât de importante, ci ne spune că înțelesul 
a ceea ce am trăit de-a lungul anului 2015 ar putea să fie foarte important. Mercur 
va media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului și are această calitate specială 
de a combate, prin înțelesuri profunde, obiceiuri proaste, de a clarifica lucruri care 
tot anul ne-au fost ascunse. Apoi, după ce reziduurile primei zile ale săptămânii vor 
fi explorate într-un mod necuviincios sau prea intens, în ziua de marți, pe 30 
decembrie, Venus va intra în Săgetător și vom vedea cu toții că darurile destinului 
sunt generoase. Înțelesul zilei de 30 decembrie, pentru că generozitatea la asta se 
refera, ignora tot ceea ce este rău și creează emoții pozitive pe un beneficiu, pe o 
dorință împlinită, desigur, asta pentru cei care sunt în stare să vadă lucrul acesta. 
Ziua de 30 decembrie, pentru că are de explorat și opoziție între Lună și Neptun, le 
poate crea oamenilor senzația că binele pe care-l văd este o mare iluzie și de aceea 
ar putea să-l respingă. Nu le poate spune nimeni că lucrurile stau altfel, ci ei înșiși 
trebuie să vadă lucrul acesta prin maturitatea pe care o dețin, ca o condiție, ca o 
cheie care ne spune că anul 2015 nu ne-a distrus prin secretele sale, ci ne-a făcut 
mai puternici. Apoi, vom trece în anul următor cu speranța că lucrurile ar putea să 
fie puțin mai bune, deși, vom vedea din analiza generală a lui 2016, că nu va fi chiar 
așa cum sperăm acum. În 2 ianuarie Mercur va intra pe zodia Vărsător și vom 
idealiza prea mult, atât de mult încât ultima zi a acestei săptămâni să fie percepută 
ca un fel de cădere în gol, ca o atracție bolnăvicioasă către ceea ce este practic. Nu 
înseamnă că elementele abstracte trebuie ignorate, ci înseamnă că experiența 
anului 2015 va fi testată chiar de la începutul acestui an, chiar din primele zile când 
trebuie să găsim echilibrul între abstract și practic, între pasiunile personale și 
necesitățile sociale. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne gândi că unul 
dintre cele mai frumoase achiziții care ne-au fost date prin naștere este să iubim 
oamenii. Iubind oamenii, pentru că pe aceștia îi recunoaștem cel mai ușor, putem 
trece la etapa următoare, să iubim viața pe care o reprezintă și, prin intermediul 
acesteia, se descoperim viața și din celelalte ființe. Acum, în această săptămână, 
nimic nu poate fi mai frumos. 
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Luni, 28 decembrie 
Luni 28-12-2015  8:21    Luna(Leo) Tri (Sag) Saturn 

Luni 28-12-2015  8:23 Mercury (Cap) Tri [Vir] North Node 

Luni 28-12-2015 14:15    Luna(Leo) Sex (Lib) Lilith 

Luni 28-12-2015 19:16    Luna(Leo) Tri (Ari) Uranus 
 

Înțelepciune. Faptele bune sunt vândute scump. Trofeu. Tradiția își 
urmează propriul traseu. Obiceiurile sunt combătute dur. Conștiința își extinde 
câmpul către comunități inaccesibile până acum. Rezolvări surprinzătoare. 
Împăcare cu trecutul. Conștientizare. Apărare prin mediere. Se atinge un punct 
important al respectului și aprecierii activității. Ajutor. 

 
Ecuația astrală aferentă primei zile ne pune deja în temă cu deviza generală 

aplicată acestui interval, făcând apel la o formă de înțelepciune pe care nu am mai 
cunoscut-o în maniera aceasta de-a lungul acestui an. Mercur se află acum într-o 
relație foarte bună cu Axa Dragonului și va media tendința Nodurilor prin Coada 
Dragonului, iar asta înseamnă că avem deja conștiința lucrului făcut până la capăt, 
avem respect față de cei din jur, avem curajul să spunem lucruri chiar și atunci 
când situația cu pricina nu ne avantajează. 

Faptul că Luna, în prima zi a acestei săptămâni, se află în zodia Leu, ea 
intrând în zodia Fecioară în seara zilei următoare, există o atenție deosebită pe 
faptele proprii. Vom fi generoși în această primă zi, dar o vom face pentru că vrem 
să vedem cum este să privești lumea de la înălțime, cum este să trăiești pe picior 
mare, să te bucuri de faptul că ai reușit să rezolvi multe probleme într-un timp 
scurt sau ai reușit să construiești lucruri remarcabile. 

Pentru că Mercur din Capricorn realizează medierea tendinței Nodurilor cu 
Coada Dragonului, contactul cu trecutul poate să ne aducă și o formă de tristețe, și 
întâlnirea cu persoane care ne-au jignit, și rememorarea unor întâmplări triste, 
multe dintre ele atât de apăsătoare și de dureroase încât să ne trezește un 
sentiment de teamă. Contactul cu lucrurile acestea este însă eminamente pozitiv și 
ajutorul pe care îl primim în această zi vine din faptul că merităm mai mult, pentru 
că am reușit să depășim o limită a puterii personale, am reușit să facem mai mult 
pentru a primi mai mult. 

Există însă o greșeală pe care am putea s-o facem în această primă zi a 
săptămânii, iar ea vine din faptul că vom fi tentați să credem că momentul de față, 
că înțelepciunea de acum se poate aplica și-n cazul celorlalți. Bucuriile de-acum, 
cele pe care le descoperim prin efort personal, cele pe care le cumpărăm sau pe care 
le primim sub forma unui trofeu, sunt adresate doar celui care le primește și nu pot 
fi raportate la ceilalți. Dacă din relația lui Mercur cu Coada Dragonului unii 
descoperă că, de-a lungul acestui an, au depus un efort mult prea mare, că au 
muncit prea mult sau au muncit în condiții vitrege, că au cultivat un sentiment trist 
sau că toate eforturile pe care le-au făcut de-a lungul anului nu au fost încununate 
de succes pentru că au greșit, au evaluat eronat persoanele sau situațiile, vor vedea 
că prima zi a acestei săptămâni le aduce un răspuns adaptat înțelegerii și acceptării 
pe care le au în momentul acesta, dar nu pentru a demonstra ceva, ci, pur si simplu, 
pentru a se împăca cu trecutul. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton foarte plăcut și 
interesant. Pentru că deviza aplicată acestei săptămâni face trimitere la un factor 
invincibil care ne ajută să privim evenimentele viitoare cu mai mult optimism, să 



Săptămâna 28 decembrie 2015 – 3 ianuarie 2016        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 24 decembrie 2015, ora 7:00 

fim mai încrezători în forțele proprii, dar și în ceea ce merităm, momentul în care 
Mercur mediază tendința Nodurilor cu Coada Dragonului poate fi privit ca o 
dovadă vie a faptului că eforturile pe care le-am făcut până acum au fost orientate, 
în marea majoritate, împotriva obiceiurilor proaste. Ceea ce ne apăra acum ne ajută 
într-o mediere interesantă, cea care, prin soluționare, ne ajută să înțelegem și de ce 
trebuie să facem un anumit lucru. Mulți vor resimți ziua de 28 decembrie ca o 
eliberare de o mare constrângere, ca o încheiere a unei etape destul de încărcată, de 
apăsătoare și de complicată care a fost regăsită sub diverse chipuri de-a lungul 
întregului an. Desigur, multe din caracteristicile anului în curs, cel pe care credem 
că îl încheiem, ca înțelegere și introspecție, cu ziua de 28 decembrie, se vor regăsi și 
în luna ianuarie, dar lucrul acesta îl vom vedea în săptămânile următoare sau în 
analiza generală aplicată anului 2016. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta invitația de a ne 
împăca cu trecutul. Nu se știe astăzi de ce trebuie să facem lucrul acesta sau dacă 
avem impresia că știm vom vedea până la finalul acestei săptămâni sau chiar în 
săptămânile următoare că această idee se va schimba. Împăcare cu trecutul trebuie 
abordată din punct de vedere practic. 

 
Marți, 29 decembrie 

Marti 29-12-2015 15:17   Sun (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Marti 29-12-2015 15:36    Luna(Leo) Sex (Lib) Mars 

Marti 29-12-2015 17:22 Mercury (Cap) Squ (Lib) Mars 

Marti 29-12-2015 19:40    Luna(Leo) Squ (Sco) Venus 

Marti 29-12-2015 21:00    Luna(Leo) --> Virgo 
 

Randamentul de lucru scade. Polaritate. Proiecții. Sensibilitatea este 
accesibilă doar celor care o respectă. Eliberare. Se face un anunț. Ceea ce este 
veridic este pus la îndoială. Societatea nu și-a spus încă ultimul cuvânt. 
Întârzierile enervează. Acces la lucruri esențiale prin izolare sau interiorizare. 

 
29 decembrie este o zi destul de rea pentru că ne aduce întâlnirea cu anumite 

reziduuri care au scăpat înțelegerii în ziua anterioară. Chiar dacă astăzi Soarele și 
Neptun se află într-o relație bună, chiar dacă avem impresia că inspirația nu ne-a 
părăsit, că vedem lucrurile la fel de clar și că putem face față oricăror probleme care 
vin spre soluționare, descoperim astăzi că ceva ne-a scăpat, că bucuria zilei 
anterioare a fost prematură. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că momentul zilei de 29 decembrie aduce o 
eliberare de o tensiune. Se face lucrul acesta printr-un anunț, printr-un cuvânt 
lansat, printr-o dezvăluire, printr-o informație care enervează pentru că vine prea 
târziu, nu ajută cu nimic acum, ba, dimpotrivă, ar putea să ducă la izolare sau la 
înțelegeri eronate asupra realității sociale. În cazul în care am uitat că 2015 a fost 
anul secretelor dezvăluite, vom avea ocazia să ne reamintim lucrul acesta în 29 
decembrie, când această informație eliberată ar putea să arate că suntem tot timpul 
vulnerabili față de secretele pe care am dorit să le ținem departe de privirile 
curioase ale celorlalți. Și pe zona socială se vor întâmpla lucruri care creează 
anumite semne de întrebare, anumite animozități lăsând impresia că cei care au 
fost răi și puternici devin pe finalul acestui an și mai răi și mai puternici. 

Desigur, careul dintre Mercur și Marte nu poate scăpa de sub control pentru 
că există acest sextil între Soare și Neptun care supervizează tot acest randament 
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pozitiv pe care l-am constatat în prima zi a acestei săptămâni și care nu se pierde. 
Asta înseamnă că lucrurile acestea bune sau rele sunt fiecare puternice și active pe 
tronsonul specific. Nu se face acum o amestecare a valorilor, ci ele au tendința de a 
explora eficiența, profunzimea sau puterea în zona în care activează. 

În seara acestei zile, când Luna va intra în zodia Fecioară, semn care 
găzduiește de ceva timp planeta Jupiter și Capul Dragonului, vom înțelege de ce 
anumite lucruri rele s-au consumat acum. Unii s-ar putea să pună la îndoială aceste 
observații. Vor prefera neîncrederea pe care au explorat-o de-a lungul acestui an, 
vor alege suspiciunea, pe care au savurat-o de-a lungul lui 2015, în defavoarea 
certitudinii de acum, doar pentru că aceasta amplifică amarul, doar pentru că li se 
pare că le cunosc mai bine. 

Prin urmare, 29 decembrie reprezintă punctul cel mai trist, cel mai 
nefericit sau apăsător al acestei săptămâni. Cu toate că avem la dispoziție toate 
lucrurile bune pe care le putem face sau pe care le înțelegem, există o atracție către 
rău, către ceartă, către a înțelege greșit intențiile celorlalți, către a răspunde 
obraznic la anumite întrebări care sunt de-a dreptul nevinovate. Se întâmplă lucrul 
acesta pentru că există suspiciunea că lucrurile rele de acum vor să invadeze 
lucrurile bune, iar cele bune nu sunt pregătite să facă față unei asemenea bătălii. 
Aceasta este o impresie eronată și vine ca urmare a unor experiențe nefericite care 
s-au consumat de-a lungul acestui an și care se regăsesc în subiectele acestei zile 
sau în evenimentele care se consumă acum. Totuși, momentul acesta trebuie să ne 
ofere un exemplu de putere, nu de amestecare, nu de autodistrugere și nu de 
întârziere. Dacă se obțin aceste lucruri rele, se întâmplă pentru că nu am făcut nici 
cel mai mic efort, nici de-a lungul lui 2015, dar nici acum, pentru a păstra binele 
acolo unde este sau pentru a-l înnobila. Cu alte cuvinte, la judecată, ne lăsăm luați 
de val, nu ne gândim deloc la reacții și greșim proiectând o sensibilitate imatură 
sau nerafinată asupra celor nevinovați. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa lucrurile în voia lor, de a 
ne propune să fim ultimii care să participăm la evenimentele care strigă mai tare. 

 
Miercuri, 30 decembrie 

Miercuri 30-12-2015  8:12    Luna(Vir) Sex (Sco) Juno 

Miercuri 30-12-2015  9:16   Venus (Sco) --> Sagittarius 

Miercuri 30-12-2015 11:43    Luna(Vir) Opp (Pis) Neptune 

Miercuri 30-12-2015 13:32  Sun (Cap) Tri (Vir) Moon 

Miercuri 30-12-2015 18:35  Luna(Vir) Squ (Sag) Saturn 
 

Revoltă pe o nedreptate. Surprindere în zona ingeniozității și a emoțiilor. 
Confruntări stranii din cauza propriilor achiziții. Destinul dă un semn. Gust 
pentru frumosul ignorat până acum. Repetare. Ascundere disperată a suferinței. 
Decizie importantă. Reorientarea sugerează progres. Putere de concentrare 
folosită pentru împlinirea unei dorințe concrete. 

 
Momentul în care Venus va intra pe zodia Săgetător și când Luna se va afla în 

zodia Fecioară, după ce în zilele anterioare am văzut că Mercur a mediat tendința 
Nodurilor cu Coada Dragonului, reprezintă pentru mulți o mare încercare de 
destin, o formă de revoltă împotriva unei nedreptăți însă nu în mod agresiv, ci prin 
puterea exemplului. Ceea ce se întâmplă în 30 decembrie seamănă cumva cu 
evenimente care s-au mai consumat de-a lungul vieții, poate chiar în anul care 



Săptămâna 28 decembrie 2015 – 3 ianuarie 2016        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 24 decembrie 2015, ora 7:00 

tocmai se încheie și care, de fiecare dată, au oferit semnale bune. În această zi 
frumosul se ridica la un înalt nivel, rafinamentul, de asemenea, și deciziile acestei 
zile, dacă sunt adoptate cu gustul amar al celui înfrânt, transformăm puterea de 
decizie în putere de dezamăgire. Binele domină acum, se impune prin exemplul 
său, prin strălucirea sa și pentru o scurtă perioadă de timp se va putea ascunde 
suferința cea mai mare, poate chiar efortul pe care oamenii l-au depus în ultima 
perioadă să facă ceva important, să înțeleagă sau să accepte o realitate dureroasă. 

Momentul zilei de 30 decembrie aduce însă și o confruntare stranie. Venus 
din Săgetător devine exponentul binelui, al rafinamentului și al dreptății care se 
impune prin sine, iar Luna din Fecioară face trimitere la achiziții mai vechi, la 
perioade sângeroase, dureroase sau încărcate de tristețe și de boală în așa fel încât 
totul să devină un fel de luptă între bine și rău. Prin ceea ce se prefigurează în 30 
decembrie binele învinge, dar această victorie nu va ține mult. Nu trebuie să uităm 
că suntem în săptămâna îndoielilor complicate și ceea ce se ascunde prin fapte 
bune își va cere drepturile spre finalul săptămânii, însă deja vom fi într-un alt an, 
cel care va fi plasat sub o altă deviză, după cum vom vedea în analiza generală 
aplicată anului 2016. 

Ceea ce este amplu, puternic și ingenios va fi, în egală măsură, și foarte 
simplu. Asta înseamnă că momentul zilei de 30 decembrie este unul de destin care 
ne ajută să asimilăm mult într-un timp scurt, să putem să facem lucruri 
impresionante cu resurse minime. Cu toții vom avea pe 30 decembrie un semn și de 
gradul de deschidere, de înțelepciunea pe care o avem sau de sensibilitatea de care 
dispunem depinde dacă vom putea integra acest semn în viața proprie. Acest semn 
este însă destul de concentrat și reprezintă o dorință împlinită însă ea este 
asemenea unui fruct foarte bun, foarte gustos și foarte sănătos care, deloc 
întâmplător, s-a format în vârful pomului. Ne trebuie experiență, curaj și pasiune 
pentru a ajunge la el. 

Prin urmare, 30 decembrie este o zi de deschidere către un bine despre 
care am crezut tot anul 2015 că nu ne este accesibil. Trecerea planetei Venus în 
Săgetător arată că scăpăm de o problemă conturată foarte clar și intrăm într-o zonă 
în care binele este posibil. Dacă Venus în Scorpion are o calitate clară, de exil, una 
de suferință, una de eroare îndreptată împotriva celorlalți, în Săgetător ea devine 
prietena tuturor, chiar cu riscul ca această naivitate să o compromită iremediabil. 
Zona aceasta ne aduce emoții ingenioase, puterea de a privi dincolo de durere și 
capacitatea de a ne detașa de elementele rele care s-au tot repetat de-a lungul 
anului 2015. A ne reorienta acum către ceea ce se află în fața noastră, către ceea ce 
dintr-odată a renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenușă arată că putem 
progresa. Vor exista, desigur, și oameni care nu vor accepta să facă acest pas. 
Aceste persoane au fost de-a lungul anului 2015 factori de stres, ființe care au făcut 
rău în mod intenționat, care au luat decizii proaste pentru a coborî nivelul celorlalți 
ca să nu sufere singure. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a găsi cel puțin un cuvânt de 
mulțumire pentru ceea ce avem sau descoperim acum. Dacă ceea ce avem este un 
bine meritat, ceea ce descoperim acum este o dorință împlinită. 
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Joi, 31 decembrie 
Joi 31-12-2015  2:32    Luna(Vir) Tri (Cap) Pluto 

Joi 31-12-2015  7:25    Luna(Vir) Opp (Pis) Chiron 

Joi 31-12-2015 18:51    Luna(Vir) Con (Vir) Jupiter 

Joi 31-12-2015 23:48    Luna(Vir) Con [Vir] North Node 
 

Improvizație. Hotărâri marcate de teamă. Se împărtășește un secret. 
Progresul rămâne doar în suflet. Măreția îndeamnă la admirație. Lupta dintre 
lumină și întuneric arată probleme nerezolvate. Emoția negativă este dizolvată 
prin protecție. Se apelează la ceea ce este natural. Putere de anticipare susținută 
pe suferință, durere, lecții învățate corect. 

 
În ultima zi a anului lucrurile nu sunt ieșite din comun, nu avem impresia că 

trebuie să facem o analiză strictă a ceea ce am avut de parcurs de-a lungul acestui 
an, ci ne vom ocupa de ceea ce ar trebui să reprezinte o achiziție, poate chiar cea cu 
care am intrat în contact în ziua anterioară, prin trecerea planetei Venus pe 
Săgetător. Acum, când Luna din Fecioară este prietena cu Pluton, hotărârile pe care 
le luăm trebuie să fie de durată. Desigur, nu pentru toată lumea hotărârile de 
durată sunt și bune. Schema care activează în momentul acesta face cumva 
trimitere la o formă de recompensă, la o analiză pe care individul nu o va împărtăși 
celorlalți, ca și cum constată acum cât combustibil mai are în rezervor, câte 
motivații i-au mai rămas din lista pe care și-a făcut-o la începutul anului, cât de 
mult a progresat și constată, pe baza acestora, dacă anul următor îl găsește sau nu 
pregătit pentru a face o nouă listă. 

În ultima zi a anului se va împlini conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, deci 
se va iniția un nou ciclu draconitic, ceea ce va face ca acest moment să se adreseze 
cu precădere valorilor sufletești, educației morale sau măreției spiritului, aceea care 
provoacă de-a lungul acestei săptămâni mari valuri de admirație. Foarte curând și 
Mercur va ieși din zodia Capricorn, adică, în limita toleranței admisă pentru acest 
unghi, va media tendința Nodurilor dintr-o altă poziție, din exaltare, din zodia 
Vărsător. Asta înseamnă că aceste impresii pe care le avem în ultima zi a anului 
2015, dar și în prima zi a anului 2016, au ca principal scop dizolvarea unei emoții 
negative și transformarea ei într-o formă de protecție. Dacă, în general, ideea de 
protecție reprezintă pentru omul comun a primit ceva din partea unui factor 
exterior, a fi susținut din afară, ceea ce se consumă în ultima zi a anului arată ca 
această formă de protecție vine din interior. 

Prin urmare, ultima zi a anului ar putea să fie o zi de joc. Ceea ce 
constatăm acum reprezintă un secret, nu neapărat cel mai mare pe care l-a conținut 
anul 2015, însă în mod sigur este unul care ne va impresiona puternic. S-ar putea 
ca acest secret să fie în legătură cu ceea ce am observat sau am descoperit în ziua 
anterioară, fie ca Lucrare, fie ca persoană, fie ca demers. 

Există o mare presiune pe vibrația ultimei zile a anului în așa fel încât un om 
profund să distrugă o achiziție pe care a comportat-o de-a lungul anului, să se 
piardă cu firea, să rămână prizonier într-o emoție negativă și să nu descopere că, de 
fapt, evoluția înseamnă a descoperi că protecția vine din interior, nu din exterior, 
nu de la un factor aflat în afară. 

Cel care va înțelege foarte bine aceste vibrații astrale, se va lăsa în voia 
acestor îndemnuri și va transforma ultima zi a anului într-o ipostază a deciziilor 
magice. Peste timp își va aminti că ultima zi a anului 2015 a fost încărcat de o 
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luciditate atât de mare, atât de profundă și de valoroasă cum nu au avut parte de-a 
lungul întregului an al secretelor dezvăluite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți. Atenția ne va duce 
astăzi către admirație, iar admirația către calitățile care ne vor fi foarte utile în 
zilele următoare, în săptămânile următoare. 

 
Vineri, 1 ianuarie 

Vineri  1- 1-2016  7:32    Luna (Vir) Tri (Cap) Mercury 

Vineri  1- 1-2016  8:41    Luna (Vir) --> Libra 

Vineri  1- 1-2016 14:06    Luna (Lib) Sex (Sag) Venus 
 

Curaj în exprimare. Deschidere față de informații noi. Accident. Inteligență 
practică. Idealuri prea îndrăznețe. Semnul unei schimbări se ascunde. Averea este 
cântărită după relații. 

 
Fără a anticipa ceva din ceea ce este deja inserat în analiza generală aplicată 

anului 2016, putem spune că prima zi a anului este o zi de curaj. Deja debutul 
acestui an se face cu Mercur pe zodia Capricorn, semn că toate informațiile pe care 
le oferim celorlalți sunt gata elaborate, sunt atent selectate, nu sunt expresia unui 
accident de înțelegere sau de observație. Asta înseamnă că debutul anului va excela 
la capitolul inteligență practică, dar și, în a doua parte a zilei, după ce Luna va ieși 
din zodia Fecioară și va intra în zodia Balanță, la capitolul echilibru, rafinament sau 
eleganță. Deja mulți nu se vor mai gândi la ceea ce a însemnat anul secretelor 
dezvăluite, la anul 2015, ci se vor gândi la ceea ce vor avea de parcurs de-a lungul 
acestui an, deși se cam grăbesc. 

Așadar, prima zi a anului nu excelează la niciun capitolul, nu este cu nimic 
diferită față de celelalte zile ale acestei săptămâni, în sensul că nu face notă 
discordantă cu acestea, nu iese din schema generală explicată prin deviza acestei 
săptămâni. Știm, astrologii cu legitimații de serviciu își excelează deja “vastele” 
cunoștințe într-ale astrologiei prezentând o presupusă analiză (!!) a anului 2016 
după astrograma pe care o ridică la ora 0:00 a acestei zile. Trecerea dintre ani este 
doar o barieră psihologică, importantă doar în statistică, nu în a stabili reperele 
următorului interval de 12 luni. Analiza unui interval presupune alte instrumente, 
dar, neștiind, scriu și ei despre ceea ce… știu! 

În felul acesta, înțelegem că prima zi a lunii ianuarie aduce semnul unei 
schimbări care ascunde planuri ciudate. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 
Mercur, în cea mai mare parte a zilei de 1 ianuarie, se află pe ultimul grad al zodiei 
Capricorn și își amintește de lucruri pe care nu le-a rezolvat și vrea să le pună dintr-
odată în aplicare. Asta nu înseamnă că face o retrospectivă a anului anterior, ci va fi 
suficient de egoist încât să se gândească doar la ceea ce a pierdut. 

Succesul acestei zile va fi savurat cu o mai mare intensitate în a doua parte a 
sa, adică după ce Luna va intra în zodia Balanță și va definitiva sextilul cu Venus. Se 
va vorbi în această primă zi a anului despre achiziții, despre evenimente triste care 
s-au consumat în această săptămână, despre bani, despre ceea ce am putea obține 
în acest an, doar îndeplinind anumite condiții. Doar în acest registru se poate vorbi 
de o zi de curaj, de îndrăzneală, de exprimare pe un nivel superior. 

Prin urmare, prima zi a anului 2016 ne ajută să ne deschidem către 
informații noi, dar deocamdată nu ne ajută să participăm la niciun eveniment atât 
de important și care să fie în consonanță cu deviza generală a acestui an și pe care o 
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putem consulta din prezentarea generală a lui 2016, publicată aici, pe blog, în 30 
decembrie 2015. 

Există însă toate premisele ca în prima zi a anului, chiar dacă reprezintă doar 
o barieră psihologică, nu una astrologică, să aducă împlinirea unui eveniment 
nefericit ca o ultimă etapă a unor demersuri care au debutat în zilele anterioare. 
Nimic din ceea ce reprezintă ecuația astrală aferentă acestei zile nu susține însă 
acest accident. Împlinirea sa reprezintă doar etapa finală a ceea ce s-a programat 
sau s-a declanșat anterior. Asta înseamnă că în prima zi a anului s-ar putea ca mulți 
să constate că au cheltuit prea mulți bani pentru a se simți bine, pentru a petrece, 
pentru a-și menține statutul până în ultima zi a anului anterior, pentru a fi, de ce 
nu, precum sunt caprele, cu coada sus, chiar dacă uneori este legată cu sârmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite nicio formă de 
tristețe. Prima zi a anului trebuie să fie o zi de optimism și tot ceea ce înseamnă 
întâmplări neprevăzute sau atracție către evenimente practice, către o inteligență 
practică sau către schimbări care ar trebui să ducă în direcția aceasta, trebuie să 
poarte amprenta speranței. 

 
Sâmbătă, 2 ianuarie 

Sambata  2- 1-2016  4:49 Mercury (Cap) --> Aquarius 

Sambata  2- 1-2016  7:30 Sun (Cap) Squ (Lib) Luna (Half Luna) 
Sambata  2- 1-2016  7:35    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Sambata  2- 1-2016 14:01    Luna (Lib) Con (Lib) Lilith 

Sambata  2- 1-2016 15:22    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Sambata  2- 1-2016 18:23    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
 

Deschidere către noi valori. Ceartă. Atitudine negativă față de sine. 
Inteligența practică este dovedită față de cei care au o mare înțelegere. Opțiuni 
noi. Tentație. Răutate cauzatoare de răni fizice. Comportament straniu. 
Agresivitate. Strategiile pe termen lung sunt amânate. Se caută un confort 
personal. Minciunile sunt ascunse cu mare grijă. Prea multă încredere în sine. 
Autodistrugerea devine foarte periculoasă. 

 
Mercur va trece în dimineața acestei zile în zodia Vărsător și ne va ajuta să 

privim mai mult către viitor, să folosim informațiile pe care le avem în acest 
moment cu mai multă înțelepciune, dar nu ne ajută să le încadrăm pe acestea în 
contextul prezent. Se întâmplă lucrul acesta pentru că imediat ce Mercur va intra 
pe zodia Vărsător se va consuma faza de Ultimul Pătrar, adică un careu între Soare 
și Lună, semn de tensiune, de instabilitate sau de nervozitate. 

Prin aceste raporturi astrale oamenii caută tot felul de justificări pentru a se 
evidenția, pentru a se ridica deasupra celorlalți, pentru a arăta că ei sunt factorii 
invincibili de care trebuie să se țină cont, că ei sunt cei care au soluții la toate 
problemele, cei care se pricep la tot ceea ce există în jur, că sunt buni la toate. Ziua 
este însă dominată nu doar de careul dintre Soare și Lună, ci și de careul dintre 
Lună și Pluton. Asta înseamnă că deja, încă de pe acum, se poate vorbi despre o 
conjuncția Soarelui cu Pluton pe zodia Capricorn (unghi care se va definitiva pe 6 
ianuarie), cea care ar trebui să întărească rezistența la efort, puterea de regenerare, 
înțelegerea profundă a problemelor existențiale sau capacitatea de a rezista la o 
mare presiune socială. În momentul acesta însă nu se poate vorbi de o conjuncția 
Soarelui cu Pluton, pentru că se poate vorbi de o conjuncție a Lunii cu Luna neagră. 
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Înainte să descoperim că ne putem regenera, că putem privi cu maturitate asupra 
problemelor proprii, dăm de o tentație, ne aflăm în fața unui obstacol peste care 
unii vor trece mințind, denaturând adevărul, lucrând alături de ceilalți la un proces 
de distrugere sau participând într-un mod periculos la compromiterea unei 
persoane care s-a remarcat, nu doar de-a lungul acestei săptămâni, ci și în 
săptămânile anterioare, într-un mod frumos. 

În felul acesta, se poate stabili încă de pe acum, că 2 ianuarie este o zi în care 
efortul pentru a rezista unei presiuni bune sau rele este unul reprezentativ pentru 
ceea ce ni se întâmplă acum. Unii au clar senzația că rezistă pentru că strategiile lor 
de viitor sunt diferite față de invitațiile care vin din planul social. Alții, consideră că 
rezistența în sine reprezintă o dovadă clară că după ce această presiune va dispărea 
lucrurile se vor rezolva de la sine. Desigur, este de la sine înțeles, cu toții se vor 
înșela. 

Prin urmare, 2 ianuarie reprezintă o încurajare față de un balans pe care 
individul ar trebui să-l facă între bine și rău, între tentația de a participa la o lucrare 
mincinoasă, periculoasă sau compromițătoare și suspiciunea că binele care vine 
acum s-ar putea să fie prea frumos pentru a fi adevărat. Nu se poate însă ignora 
faptul că trecerea lui Mercur pe zodia Vărsător este o dovadă de progres. Oamenii 
vor gândi mai simplu, mai rapid, vor înțelege lucrurile cu o mai mare ușurință însă 
nu pentru mult timp, pentru că în săptămâna următoare Mercur își va iniția o 
deplasare retrogradă care va ține aproximativ trei săptămâni, deci concluziile 
acestea minunate vor fi răstălmăcite. Acum însă oamenii se pot bucura de savoarea 
unor înțelesuri profunde, de dovezile de prietenie, de sinceritate sau de 
înțelepciune. Cu acestea vor putea să se apere împotriva minciunilor celorlalți care 
sunt pe cât de răutăcioase, pe atât de penibile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că un factor 
invincibil este și fericit. Caracterul invincibil al unui factor vine din flexibilitate și 
din creativitate. 

 
Duminică, 3 ianuarie 

Duminica  3- 1-2016 16:32    Mars (Lib) --> Scorpio 
Duminica  3- 1-2016 21:35    Luna (Lib) --> Scorpio 

Duminica  3- 1-2016 21:50    Luna (Sco) Con (Sco) Mars 

Duminica  3- 1-2016 23:11    Luna (Sco) Squ (Aqu) Mercury 
 

Duritatea este înțeleasă greșit. Se participăm la o mare descindere. Faptele 
sunt cântărite greșit. Nu se cercetează cauza lucrurilor. Rămân multe lucruri 
nespuse. Agresivitate verbală. Incendiu. Sentimentele sunt supuse unor interese 
obscure. Se lasă impresia că se face un pas înapoi. Sacrificiul este necesar. Se rupe 
o înțelegere. Puterea este dovedită. Prin sacrificiu suntem mai aproape de cer. 
Vorbele sunt importante. Revoltă împotriva unor decizii vechi care sunt încadrate 
în tradițional. 

 
Din capul locului primul mare eveniment al anului 2016 este intrarea lui 

Marte pe zodia Scorpion, eveniment care se va consuma în a doua parte a acestei 
zile. Până atunci, oamenii își vor deforma unii altora adevărul, adică vor explora 
trecerea lui Marte pe ultimul grad al zodiei Balanță care întreține pasiunea pentru 
fățărnicie, pentru minciună, pentru o dreptate abuzivă orientată împotriva cuiva ca 
o formă de pedeapsă. 
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Trecerea lui Marte pe zodia Scorpion este însă un element de o senzualitate 
aparte. Oamenii au acum puterea să treacă dincolo de aparențe, să simplifice 
lucrurile și dacă dincolo de aparențe nu găsesc ceea ce caută să nu fie prea 
tulburați, să nu fie supărați pe destin, pe colaboratori, ci să privească totul din 
punct de vedere practic. Momentul acesta a lui Marte din Scorpion face cumva 
trimitere la ceea ce am parcurs în prima parte a acestei săptămâni, adică inclusiv la 
anumite vibrații ce țin de finalul anului 2015. Marte din Scorpion are într-un fel o 
anume afinitate cu Mercur din Capricorni pentru că, până la un punct, idealurile 
strict practice par să semene. În momentul acesta însă Mercur se află pe zodia 
Vărsător și întreaga greutate a spiritului practic revine planetei Marte, adică nu 
putem să fim foarte eficienți decât dacă ne dorim lucrul acesta, adică nu se mai 
poate vorbi în momentul acesta de o recompensă practică venită din partea 
destinului. Dorința, cu Marte din Scorpion, are în mod indubitabil o componentă 
dramatică. Se va vorbi începând cu 3 ianuarie despre sacrificiu, despre regenerare, 
despre a lăsa în urmă ceea ce nu ne este util, poate chiar unele sentimente care sunt 
frumoase, rafinate, dar care nu mai sunt compatibile cu un ideal practic. 

Tot ceea ce va veni spre noi în special în a doua parte a zilei de 3 ianuarie, 
după ce Marte va intra în Scorpion și după ce Luna îl va urma, cere o dovadă de 
putere, o explicație a revoltei pe care am parcurs-o în ultima parte a anului 
anterior, adică în zilele din 2015 încadrate în această săptămână. Pentru că înainte 
ca ziua să se încheie Luna are de împlinit o relație negativă cu Mercur din Vărsător, 
schema aceasta practică ni se va părea atât de utilă și de necesară încât să creeze un 
contrast teribil cu idealul atât de frumos, atât de rafinat și de plăcut al zilei 
anterioare. În momentul acesta vedem mult mai clar tentația zilei anterioare decât 
invitația la progres sau la evoluție rafinată. 

Prin urmare, 3 ianuarie este o zi dificilă. Momentul acesta dominat, pe de 
o parte, de trecerea lui Marte pe ultimele minute ale zodiei Balanță, iar, de partea 
cealaltă, trecerea lui Marte în Scorpion, domiciliul său nocturn, va fi evidențiată o 
formă de agresivitate care, inițial, va fi orientată împotriva propriului ideal, a ceea 
ce este rafinat și elegant din propria structură, apoi va fi orientată împotriva unui 
ideal frumos care ține de grupul de apartenență. 

Ipostaza aceasta lezează grupurile, națiunea, poate chiar rasa umană în 
ansamblu și pentru mulți acesta va fi debutul anului 2016, desigur cu stângul. Vom 
vedea însă că lucrurile nu stau chiar atât de rău precum arată trecerea lui Marte pe 
zodia Scorpion. Acum lucrurile ni se vor părea atât de dramatice pentru că Marte 
primește și susținerea Lunii, cu care în seara zilei de 3 ianuarie va împlini o 
conjuncție. Începând cu săptămâna următoare, când anumite aspecte abstracte ale 
vieții vor fi trecute în planul secund, idealurile acestea mult prea practice, care ne 
agasează cu ceea ce strigă că ne va fi necesar de-a lungul acestui an, vor trece și ele 
prin câteva etape de transformare. Tot ceea ce ni se pare clar în ziua de 3 ianuarie 
va fi, așadar, preschimbat în altceva. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi că binele nu este o 
întâmplare a naturii, nu este un capriciu al individului, ci expresia puterii sale 
pozitive. Dacă vrem ca viața să fie pozitivă, adică încărcată cu noroc, succes sau 
presărată măcar din loc în loc cu câteva avantaje, trebuie să-i dăm acesteia o notă 
pozitivă.  


