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oți se așteaptă ca anul 2016 să le aducă împlinirea unor aspirații la care au lucrat tot 

anul anterior. Mulți s-ar putea să fie foarte dezamăgiți pentru că 2016 nu aduce 

împlinirea unor deziderate asupra cărora s-a lucrat în anul anterior, nu ne pregătește nici măcar 

pentru ceea ce va veni în perioada următoare, ci constituie o veritabilă buclă, o deviație de la traseul 

inițial, o gară, o zonă staționară în care fiecare va trebui să dovedească dacă este suficient de matur 

să facă saltul care va veni după acest an, nu se știe când. 

În primul rând, dihotomiile periculoase fac trimitere la o schemă pe care nu o cunoaștem 

foarte bine. Ea lucrează cu faptele bune și cu faptele rele, cu direcțiile pozitive și cu direcțiile 

negative, cu ceea ce este bun și cu ceea ce este rău și, de-a lungul anului 2016, cele două direcții, fie 

că sunt bune, fie că sunt rele, se înscriu în această notă a predestinatului, cel care nu îl ajută pe 

individ să facă nimic nou, nu-l ajută să meargă mai departe pe un traseu nou. Pentru oamenii 

obișnuiți 2016 poate fi un an de împlinire, însă vor vedea în momentul în care anul se termină că nu 

vor putea să facă nimic bun cu aceste împliniri, nu le vor folosi la nimic aceste realizări, nu vor 

putea merge mai departe cu ceea ce au câștigat de-a lungul acestui an.  

Deci pentru toată lumea 2016 reprezintă anul în care se descoperă misterul de dincolo de 

realitate, indiferent că aceasta este bună sau rea. Nu ne va ajuta cu nimic dacă știm că suntem 

exponenții binelui, la fel cum nu ne va ajuta dacă știm că suntem exponenții răului. Pentru a 

înțelege corect direcția acestui an, pentru a nu distruge nimic din ceea ce se află dincolo de aceste 

lucruri evidente trebuie să facem un stop pe demersurile personale, trebuie să ne oprim pentru o 

secundă să vedem dacă nu cumva dincolo de ceea ce credem cu convingere că este foarte rău sau 

foarte bun, nu există și altceva. Acel “altceva”, care pare să nu fie încadrat în timp, care nu ne 

presează spre a ne împlini, care nu se grăbește să se împlinească în momentul acesta, care stă 

departe de ceea ce este foarte evident, agresiv sau revoluționar, reprezintă elementul care ne va fi 

foarte util după ce anul acesta se va încheia, nu neapărat în anul următor, nu neapărat peste doi ani, 

ci, în mod sigur, în această viață. Situația curentă va semăna cu o piruetă. Ne oprim pentru o 

secundă din amploarea dansului și ne rotim. Dacă dansul în sine reprezintă expresia evoluției 

acestei perioade din viață, farmecul anului 2016 nu vine din puterea de a ne roti, nici din abilitatea 

de a ne coordona perfect echilibrul ori din rafinamentul mișcărilor, ci din înțelegerea rolului piruetei 

în întreaga coregrafie. Doar această înțelegere ne va rămâne și ea reprezintă cea mai mare achiziție 

a anului. De restul se ocupă ceilalți și nu ține de evoluție, ci de cronică, de consemnarea diferitelor 

ipostaze care pot fi bune sau rele, pozitive sau negative, adică expresii ale predispozițiilor, ale 

condiționărilor, însă de martor, de ceea ce are acum o majoră însemnătate, ne ocupăm doar noi.  

Ce se întâmpla cu cel care nu-și înțelege propria coregrafie? Trece în rândul cronicarilor și 

nu-și va mai putea trăi viața, ci și-o va repeta la recomandările și observațiile altora, adică va bate 

pasul pe loc, va relua mișcările, deși erau bune, vor fi puse într-o altă schemă, vor modifica toată 

coregrafia și la finalul anului își vor da seama că au pierdut toate spectacolele pentru care s-au 

pregătit de-a lungul vieții. Cine va accepta că reprezentația trebuie neapărat să aibă loc, trebuie să se 

consume, fără a o modifica, va vedea că marea valoare a anului vine dintr-o zona situată dincolo de 

ce știm că reprezintă binele și răul, dincolo de necesitatea de a mulțumi pe toată lumea sau de a-i 

supăra pe toți, și va deveni stăpân pe ceea ce are, nu executantul unor comenzi, nu cel care și-a 

închiriat corpul pentru un spectacol. 

Tocmai din această cauză, calitatea acțiunilor proprii pare să fie de o importanță 

covârșitoare. Oamenii care nu vor să privească foarte departe nu vor simți că pierd nimic, ci vor 

constata în anii următori că puterea lor a dispărut în chip miraculos, au rămas fără sănătate, fără 

aspirații, fără prietenii și nu-și pot explica, nici prin ceea ce cunosc și nici prin ceea ce li se spune, 

cum anume s-a întâmplat lucrul acesta. Cauza eșecului de mai târziu vine din acest an când nu 

trebuie decât să facă un efort minim să nu fie atât de lacomi, atât de pasionali în a obține ceea ce 

cred, pe baza unor condiționări false (bune sau rele), că merită să primească ori să-și ia. 

TT  
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Dacă unii au o mare problemă în a înțelege care este schema de acțiune a acestor dihotomii 

periculoase, ar putea să facă un exercițiu de imaginație, unul foarte practic și personal, care să 

folosească reprezentarea și înțelegerea, nu doar creativitatea. Ar putea să își amintească cum li  s-a 

părut la începutul său anul secretelor dezvăluite, când nimic din ceea ce se anunța la debutul lunii 

ianuarie 2015 nu arăta că vom avea parte de-a lungul întregului an de dezvăluiri care să ne 

bruscheze conștiința, mintea, structura emoțională, de informații care să ne arate într-un mod brutal 

că nimic nu este întâmplător și că pentru toate a existat un plan vechi, nu unul inventat pe moment. 

Pentru a vedea cum anume se desfășoară acest an, anul 2016, am putea să facem trimitere la acest 

proces de înțelegere cu care am luat contact în anul anterior, asta pentru a conștientiza, pentru a 

înțelege ceea ce ni se întâmplă, că de văzut, vom vedea foarte clar. A trece prin dihotomiile 

periculoase înseamnă a întâlni binele și răul în plină luptă, iar înțelegerea a ceea ce vedem se pare 

că este mult mai importantă decât fapta în sine, dar și periculoasă. Pentru că intrăm în 2016 cu 

gândul că aceste secrete au fost construite împotriva noastră, au existat demersuri care au fost făcute 

pe ascuns, am putea să pornim cu stângul în acest an și să privim această luptă dintre bine și rău cu 

o atitudine paranoică, cu obsesia neputinței de a vedea binele așa cum este el sau răul așa cum am 

vrea. 

Vom vedea, prin analizele pe care le-am făcut celor 12 luni sau pe care le-am particularizat 

la nivelul celor 12 zodii, că este mare nevoie de dragoste, de respect, de înțelegere și, mai ales, este 

nevoie de acceptare. Dacă nu suntem în stare să acceptăm că tot ceea ce avem în jur este parte din 

lecțiile pe care trebuie să le învățăm, nimic din ceea ce se prefigurează a se consuma de-a lungul 

acestui an, care poate fi foarte frumos sau foarte rău, adică la extrem, nu ne va ajuta să fructificăm 

ceea ce parcurgem. Când nu vom fructifica ceea ce parcurgem vom găsi vinovați, iar pe aceștia îi 

vom pedepsi cu toată puterea de care suntem în stare. Pe moment s-ar putea să ni se pară că 

beneficiem de privilegiul de a folosi puterea, dar în timp vom vedea că această putere ar fi trebuit 

folosită altfel și că cel pedepsit se transformă într-un dușman veritabil, într-o ființă care ne întoarce 

și gândul de răzbunare, și gândul cel rău, dar și puterea la intensitatea sa maximă. 

Pentru că multe din conjuncturile astrale aferente anului 2016 sunt înșelătoare, creează 

impresii confuze sau nu trebuie interpretate prea strict, așa cum ne spun manualele de astrologie, 

mulți vor greși anunțând un an foarte bun ori ciudat, un sfârșit de drum sau un început de etapă, 

uitând că la această reprezentație venim cu tot ce am folosit anterior, cu tot decorul și cu toată 

recuzita, cu toate lecțiile pe care le-am primit despre mișcarea scenică, despre dicție, despre retorică 

sau despre improvizație. Cei care cunosc astrologie, nu doar știu ceea ce prezintă manualele, vor 

surâde în colțul gurii citind previziunile siropoase ale celor care trebuie prin acestea să capteze 

atenția, să vândă iluzii, să fie apreciați. Nimic din ceea ce se prefigurează a se consuma de-a lungul 

anului 2016 nu este ușor tocmai pentru că avem nevoie să vedem ce se află în spatele a ceea ce se 

întâmplă. Oricât de cald ne-am pregătit acest culcuș, scopul de acum este să înțelegem, nu nevoia de 

a avea un culcuș cald, nici de ce am ajuns acolo, în locul acela, ci de ce a fost nevoie de așa ceva, de 

ce lucrurile au fost construite așa, fără a le schimba. Nu știm acum de ce universul ne cere lucrul 

acesta, probabil pentru ca în anii care vor veni va deveni un fel de cunoaștere de bază, ca să nu ne 

mai păcălim singuri, nici cu binele, nici cu răul pentru că, după faptele de până acum, cele două s-au 

dovedit a fi deprimant de asemănătoare: cele rele au întunecat mintea și au imobilizat, iar cele bune 

au fost prea lipicioase pe bucurii lipsite de perspectivă. Adică nu ne-a folosit la nimic răul provocat 

și nici nu ne protejează pe mai tîrziu binele pe care l-am făcut. Avem nevoie să ne pregătim încă de 

la începutul acestui an pentru a privi cu detașare, fără a ne face griji inutile pentru că putere vom 

avea atât de multă cât nu vom putea duce. De asemenea, trebuie să știm că anul acesta nu avem de 

ce să folosim puterea așa cum ne spun condiționările, așa cum ne spun cauzele bune sau cauzele 

rele, ci după cum ne dictează o forță misterioasă, cea care nu se încadrează în timp, cea care este 

adesea numită "forța conștiinței". 

2016 este un an complicat, apăsător și nu ne va folosi la nimic dacă la finalul său vom privi 

în urmă cu regret și vom spune că a fost unul dintre cei mai grei ani pe care i-am trăit, ci avem 

nevoie să facem ceea ce trebuie pentru a nu fi așa, iar asta se va întâmpla obișnuindu-ne să lucrăm 

cu martorul. Regretul nu ne va folosi la nimic, dar ne folosește foarte mult să fim atenți și de fiecare 
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dată să ascultăm vocea conștiinței pentru a trece dincolo de condiționările bune și rele. În 2016 

binele nu este ceea ce pare, răul nu este ceea ce credem, iar asta pentru că sunt doar elemente în 

recuzită, nu suflul piesei, așa cum am crezut până acum. Nu ne-am mai întâlnit până acum cu un val 

astral care să conțină o informație atât de neobișnuită.  

Există multe conjuncturi astrale care participă la conturarea acestei dimensiuni, la crearea 

acestui cadru optim care să ne permită să vedem în mod obiectiv aspectul tridimensional: binele, 

răul și martorul. Din această cauză, toate cele 12 luni au integrate cele trei direcții prin corelațiile 

pozitive, corelațiile negative și zona martor. Cel care se va strădui să treacă dincolo de aparențe, cel 

care are nevoie de astrologie, nu doar pentru a i se spune ce i se va întâmpla mâine, luna viitoare sau 

la anul, ci și pentru suflet, va reuși să folosească cele trei direcții pentru a învăța să meargă, nu 

pentru a-și cumpăra un baston mai scump. 

Nu doresc în această introducere să indic niciun unghi care să pară în ochii cititorilor mai 

important decât altele. Nu doresc să numesc niciun aspect și niciun eveniment astral care să lase 

impresia că prin repetitivitate sau prin caracterul rarisim ar putea să influențeze ori să confere 

momentului o notă particulară. Există o întreaga plasă de predispoziții, o urzeală, un complex de 

unghiuri care de la o lună la alta generează efecte în cascadă și care sunt prezentate în acest material 

la momentul potrivit. 

Doresc însă să atrag atenția asupra faptului că 2016 nu este un an simplu, ci mai greu decât 

2015, mai complicat, mai delicat în care pierderile sunt mult mai evidente, iar câștigurile mai clare. 

Nu va fi un an atât de violent cum a fost anul secretelor dezvăluite (2015), dar, pentru că 

reprezentația de acum se va baza pe ceea am dezvăluit sau ni s-a dezvăluit anterior, cine va mai 

vedea asta? Nu vom mai putea merge pe două fronturi, nu vom mai putea conviețui nici cu greșeala, 

nici cu păcatul și nici cu minciuna. Nu mai trecem printr-o perioadă care îndeplinește doar rolul de 

“dezvăluire” și apoi să ne lase să mergem mai departe, ci totul se separă, totul funcționează pe 

principiul dual, pe două direcții, care ne permit să ne așezăm într-una dintre ele și să vedem, nu ce 

se întâmplă dincolo, ci în interior. Asta înseamnă că există un mister pe care trebuie să-l dezlegăm 

pentru a proceda altfel, nu precum am făcut altădată, chiar dacă ni se pare cea mai bună soluție sau 

cea mai clară.  

Duritatea anului 2016 va fi, așadar, un privilegiu și o dovadă a faptului că am evoluat, nu 

doar ca ființe individuale, ci ca rasă. Știm, învățătura ezoterică ne spune de multe ori lucrul acesta, 

încercările mari vin pentru oamenii puternici. Ca rasă suntem mai puternici și, ca grup, ca 

organizație, ca structură, va trebui să dovedim lucrul acesta. Cine nu reușește să dovedească acum 

va trebui ca, pe viitor, să se adapteze cu ceea ce îi va mai rămâne la finalul acestui an. 

 

 

 

 

 

Gheorghiță Coșer, 

30 decembrie 2015 
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CELE 12 LUNI 

ALE ANULUI 

 
 

"Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot 

schimba mentalitatea, nu pot schimba nimic." 

(George Bernard Shaw)
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IANUARIE 
Succes prin mijloace nefirești 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 

 1690 – În America de Nord exacerbarea conflictelor 

dintre francezi și englezi pentur stăpânirea teritoriilor 

Acadia si Terra-Nova; 

 1853 – Conflictul ruso-turc duce la intervenția trupelor 

franco-britanice (1854). 

 1745 – Primul concendator electric; 

 1990 – În Rusia se renunță la rolul conducător al 

Partidului Comunist. 

 

 

O CARTE 
ULISE de James Joyce  

„Ulise este una dintre cele mai reuşite opere literare în limba engleză. La modul propriu, romanul 
explorează aventurile a două personaje, Stephen Dedalus şi Leopold Bloom, de-a lungul unei singure zile 
petrecute în Dublin. Acesta este însă doar cuierul în care atârnă variante de fluxuri ale conştiinţei pe teme ce 
pleacă de la cele generale, precum viaţa, moartea şi sexul, până la situa¬ţia Irlandei şi naţionalismului irlandez 
la acel moment. Lucrarea este străbătută de aluzii la Odiseea - epopeea homerică 
originală, ce relatează peregrinările lui Ulise. Uneori lămuritoare, aluziile par menite, în 
alte ocazii, să compenseze în mod ironic preocupările mărunte şi sordide care îi 
acaparează, în bună măsură, pe Stephen şi pe Bloom, distrăgându-i de la ambiţiile şi 
scopurile lor. 

Cartea evocă un Dublin dens, plin de detalii, unele - probabil deliberat - greşite 
sau măcar discutabile. Toate acestea nu formează însă decât fundalul pentru explorarea 
lucrăturilor interioare ale minţii, care nu consimte la cla¬ritatea şi certitudinile filozofiei 
clasice, loyce caută să reproducă modul în care gândirea pare să rătăcească, fă¬când 
imposibilă o cale limpede şi directă în viaţă. 

Ulise a deschis un nou drum în literatură prin recu-noaşterea ideii că regulile 
morale prin care încercăm să ne conducem viaţa sunt de fapt la cheremul accidentelor, întâlnirilor 
întâmplătoare şi plăsmuirilor minţii. Dacă această aserţiune se aplică doar Irlandei sau este un soi de poruncă 
universală este o chestiune ţinută într-un echilibru fragil de-a lungul romanului, nu în ultimul rând pentru că 
Bloom este evreu, şi deci un străin chiar - sau poate mai ales - în oraşul şi ţara pe care le consideră căminul 
său” (David Punter, profesor de engleză - Universitatea Bristol) 

 

UN FILM 
ULTIMUL SAMURAI (2003) - Regia Edward Zwich  
“Căpitanul Nathan Algren este un om în derivă. Luptele pe care le-a purtat odată par 
acum distante si frivole. Odată si-a pus viata în pericol pentru onoare si pentru tară - la 
Antietam (Maryland) si Gettysburg (Virginia) - dar în anii care au urmat Războiului Civil, 
lumea s-a schimbat.  Pragmatismul a înlocuit curajul, propriul interes a luat locul 
sacrificiului si onoarea nu poate fi găsită nicăieri - în special în zona de apus,  unde rolul 
său în Campaniile Indiene s-a încheiat cu deziluzie si durere Undeva în câmpiile 
neiertătoare de lângă bancurile Râului Washita, Algren si-a pierdut sufletul.  Mai departe 
cu un univers, un alt soldat îsi caută drumul într-o viată care se va distruge imediat. El 
este Katsumoto, ultimul conducător al unei străvechi semintii de războinici, veneratii 
Samurai. În perioada în care ideile moderne s-au impus în vestul Americii, încoltindu-i si 
condamnându-i pe Nativii Americani, acestea au pus stăpânire si pe Japonia traditională. 
Liniile telegrafului si căile ferate care au adus progresul amenintă acum aceste valori si 
codurile prin care Samuraii au trăit si au murit timp de secole.  Dar Katsumoto nu va pleca fără să lupte. 
Drumurile acestor doi luptători se întâlnesc atunci când tânărul Împărat al Japoniei, atras de interesele 
americane care doresc cu înfocare piata japoneză în curs de dezvoltare, îl angajează pe Algren să antreneze 
prima armată modernă, încorporată, a Japoniei.. Dar, întrucât sfătuitorii Împăratului încearcă să elimine 
Samuraii în încercarea de a se pregăti pentru un guvern mai apropiat de vest si cu intentii comerciale, Algren 
este impresionat si influentat pe neasteptate de întâlnirile lui cu Samuraii.  Aruncat acum într-un teritoriu aspru 
si neprietenos, cu viata, si probabil si mai important cu sufletul în cumpănă, tulburatul soldatul american se 
găseste în centrul unei lupte epice si violente dintre două perioade si două lumi, doar cu simtul onoarei care îl 
ghidează.” (www.cinemagia.ro) 
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Decada I  (1 – 10 ianuarie) 

Aspectele vieții se ascund. Căutări febrile. Duritate în  mișcare 
 

DECADA NR. 1  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   18 21-30  iunie 

Corelația negativă 15 21-31  mai 

Zona martor 4 1-10 februarie 

 

Curaj în exprimare. Deschidere față de informații noi. Accident. Inteligență practică. 

Idealuri prea îndrăznețe. 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. Duritatea este înțeleasă greșit. Se 

participă la o mare descindere de forțe. Faptele sunt cântărite greșit. 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. Supunere în 

fața sorții. Se vorbește prea mult despre lucruri pe care nu le cunoaștem foarte bine. Oamenii 

acționează în necunoștință de cauză. Accidentul dă vina pe altcineva. Interiorizarea ne apropie 

mai mult de cer. Simplitatea doare. Lucrurile sunt cântărite în defavoarea soluției. Patimă. Este 

transmis un salut interpretat greșit. Avertisment. Conflict între generații. Disconfort cauzate de 

înțelegeri greșite. Se întrevăd zorii unei noi ere. Valorile personale atrag atenția mai mult. Nu 

orice putere poate fi combătută. Simplificarea devine un obstacol. Prea ușor se rătăcesc lucrurile. 

Puterea personală este încercată prin raportarea la realizările destinului personal. Autoevaluare. 

Credința este privită cu aroganță. Confort periculos. Părerile sunt rezolvate în public. Nevoie de 

echilibru. Avem nevoie de sfaturi înțelepte. Prea multă inteligență strică. Sentimentele puternice 

fac apel la dureri mai vechi. Se adoptă o decizie importantă. Se spun prea multe și se înțelege 

prea puțin. Nevoie de consolare. Speranța devine mai convingătoare. Încredere în sine. Ajutor 

venit dintr-o zonă a ocultului. Viața poate surprinde prin densitate. Aspirații înalte. Accesul la 

bogăție se face după o încercare. Se răspunde unei provocări. Cercetarea este amănunțită. Vise. 

Respect pentru educația celorlalți. Dorință de perfecționare. 

 

Nu încape discuție că anul 2016 va fi unul destul de încărcat, atât ca evenimente astrale, dar 

și ca orientare ori ca direcție. Trăsăturile sale urmăresc, după cum vom vedea în această analiză, 

parcurgerea concomitentă a trei direcții importante: corelația corectă, corelația negativă și punctul 

echilibrului. Luna ianuarie aduce câteva evenimente astrale pe care am convingerea că vom reuși să 

le folosim așa cum trebuie sau vom extrage din ele un înțeles foarte bun pe care să îl așezăm la baza 

unor comportamente importante, după cum ne este puterea sau după cum ne-am propus în această 

viață. Anul 2016, în contextul vieții, adică într-un cadru mult mai larg, scoate în evidență balansul 

dintre bine și rău într-un mod atât de evident încât mulți vor avea impresia că nu contează dacă fac 

bine sau dacă fac rău, important este dacă achiziționează un bun, dacă dovedesc putere sau 

influență. 

De la începutul lunii ianuarie această păcăleală va fi foarte activă prin faptul că se va împlini 

un unghi negativ între Pluton și Luna neagră. Deocamdată, în această primă decadă pe care o 

analizăm, nu se pune problema unei exprimări de o manieră negativă, decât de întâlnirea cu acele 

episoade sociale care să ne pregătească pentru un asemenea eveniment. Cu toate că acum unghiul 

negativ dintre Pluton și Luna neagră este activ, prima decadă a lunii ianuarie va fi dominată de noi 

energii pe care planeta Marte le lansează prin intrarea sa în zodia Scorpion, domiciliul său nocturn. 

Această primă zi a anului, când mulți nici nu s-au desprins din aerul distracțiilor sau de ceea 

ce a însemnat ultima zi a anului 2015, anul secretelor dezvăluite, va fi sub semnul unui curaj. Pentru 
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unii acest curaj se va exprima prin cuvinte sau va lua forma unor idei neobișnuite pe care vor dori să 

le mențină tot anul. Importanța sa nu rezidă doar în faptul că este prima zi a anului, deoarece am 

văzut și în alte tipuri de analize pe care le facem aici că această împărțire calendaristică nu este 

altceva decât o delimitare psihologică, o împărțire arbitrară și, în contextul unei analize astrologice, 

este mai puțin importantă delimitarea aceasta pe cât de important ar fi, spre exemplu, ziua 

echinocțiului de primăvară sau a solstițiului de vară, adică momentele de hiatus. 1 ianuarie nu este 

un hiatus. 

Așadar, începem anul 2016 cu discuții în contradictoriu, cu acces la informații noi, cu 

dorința de a impresiona sau de a pune ideile într-o ordine menită să șocheze, să impresioneze ori să 

atragă atenția asupra unor elemente de caracter pe care nu am avut ocazia să le exprimăm în modul 

acesta în ultimele luni sau nici chiar de-a lungul anului 2015. Relația bună pe care Luna, de pe 

ultimul segment al zodiei Fecioară, o ridică cu Mercur, apoi relația bună pe care o împlinește cu 

Venus de pe primul segment al zodiei Balanță le vorbește oamenilor despre patrimoniu, despre 

averea ce trebuie cântărită atunci când se află în fața unei mari schimbări. Această mare schimbare 

se anunță chiar din prima zi a anului, când Mercur va avea de trecut pe ultimul grad al zodiei 

Capricorn și ne va tulbura toate aceste idei de stabilitate, de progres sau de carieră. 

Dacă ar fi să ne luăm după aceste schimbări interesante, dacă ar fi să urmărim doar poziția 

planetei Mercur în zodia Capricorn, atunci am considera că acest ultim grad pe care planeta Mercur 

îl tranzitează nu reprezintă o problemă atât de mare, ci mai curând o provocare menită să ne 

trezească la realitate și, observată în contextul opoziției dintre Luna neagră și Uranus, să scoată în 

evidență o schimbare de care până acum ne-am temut. În realitate, această schimbare, această 

înclinație către analiza sau investigarea patrimoniului personal se produce ca urmare a unei frici, a 

unei constrângeri sau ca urmare a unor experiențe negative pe care le-am avut cu precădere în 

ultimele patru săptămâni. Așadar, nu există un element bun care să ne îndemne spre acest mod de a 

percepe și analiza lumea. Din această cauză, chiar din dimineața acestei zile, când Luna va intra pe 

zodia Balanță, zodie tranzitată de Luna neagră, această avere sau această idee de patrimoniu va fi 

pusă pe seama unor relații. Ne vom aștepta, de altfel, ca de la ceilalți să ne vină succesul, ideile să 

ne fie sugerate de cineva din preajmă sau prin intermediul acestora să descoperim idealuri 

îndrăznețe. Așadar, zilele de vacanță vor fi zile care ne mobilizează această înclinație către a o lua 

de la capăt fără să întrebăm sau să cerem voie. 

Dar gata, pregătirile s-au terminat. În dimineața zilei de 2 ianuarie Mercur va intra în zodia 

Vărsător și-i va îndemna pe oameni să se deschide către mari valori. Pentru unii, aceste valori mari 

vor avea și caracter novator. Este posibil ca prin acest caracter novator mulți să se piardă cu firea și 

să considere că nu-i ajută cu nimic aceste informații aparte, ci, dimpotrivă, îi îndeamnă la efort 

suplimentar sau la rătăcire. 

De fiecare dată când planeta Mercur va intra în zodia Vărsător ne aducem aminte de 

planurile de viitor, de proiectele foarte îndrăznețe asupra cărora nu am lucrat în ultima perioadă și 

vrem ca acum, într-un timp foarte scurt, să recuperăm totul. Din nefericire, în această a doua zi de 

Balanță (Luna în Balanță) capacitatea individului de a recupera energia pierdută sau timpul risipit 

fără rost este destul de redusă. Asta se întâmplă pentru că prima decadă a lunii ianuarie ne îndeamnă 

să explorăm acele aspecte ale vieții care s-au ascuns. Asta înseamnă că efortul individului s-ar putea 

să fie mult prea mare, fără să i se ofere promisiunea sau garanția că va ajunge la vreun rezultat 

menit să-l mulțumească. Din această cauză cea de a doua zi a lunii ianuarie ne îndeamnă către 

corelații îndrăznețe. În primul rând, corelațiile bune fac trimitere către ultima decadă a lunii iunie 

când totul va fi lovit de duritate cu promisiunea că progresul obținut prin depășirea acelor încercări 

va fi stabil și că patimile au un rost. Relațiile false vizează încurajarea individului pentru exprimarea 

unor dorințe antisociale sau să-și facă dreptate singur. Va avea impresia, prin această atitudine 

negativă, că alimentează o idee avangardistă și că nu pierde exprimându-se, ci, dimpotrivă, obține 

un mare avantaj. 

Așa cum vom vedea din analizele aplicate celor 36 de decade ale anului 2016, pe lângă 

aceste corelații pozitive și negative, există și un punct de echilibru care va face din anul 

dihotomiilor periculoase un interval constructiv din care să învățăm ceva. În cazul de față, în prima 
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decadă a lunii ianuarie, punctul de echilibru este centrat pe prima decadă a lunii februarie. La 

momentul acela Marte va avea de împlinit un unghi pozitiv cu Pluton și altul cu Chiron și, prin 

aceste ajutoare, vom putea să depășim o încercare.  

Dar până să ajungem la 

punctul de echilibru întâi ne 

exaltăm sufletul cu aspirații 

îndrăznețe, visăm la finalul 

lunii iulie și dorim să lăsăm o 

urmă dură, urmărim să ne 

răspundem sau să ne facem 

dreptate de unii singuri 

programând unele evenimente 

sau implicându-ne în episoade 

sociale ce își vor da obștescul 

sfârșit pe finalul lunii mai. Dar 

acestea se consumă foarte 

repede și Ultimul Pătrar, adică 

acest ultim careu între Soare și 

Lună din acest ciclu lunar, nu 

devine o tentație către rău, ci 

doar arată că strategiile pe termen lung sunt importante atunci când privim cu maturitate și 

înțelegere în jur. Astfel, lucrurile se comprimă de o manieră pozitivă și una din devizele principale 

ale acestei zile, aceea care ne îndeamnă să ascundem minciunile, se transformă într-un eveniment ce 

se consumă în intimitate și despre care nu va afla nimeni. Asta înseamnă că scurtăm timpul și 

încercările de la începutul lunii februarie vor fi simple evenimente care nu ne vor solicita, ci ne vor 

confirma că dispunem de o fire puternică, că ne-am depărtat în mod conștient de răutate și nu dorim 

să alimentăm un comportament straniu. Procedând în felul acesta arătăm că anul secretelor 

dezvăluite a fost doar un interval de slăbiciune, nu de defăimare, că nu am fost loviți și nici chinuiți 

de soartă, ci poate încercați la capitolul răbdare sau rezistență. Din această cauză trecerea planetei 

Marte pe ultimul grad din Balanță nu aduce instabilitate, nici măcar teamă de lucruri pe care nu le 

cunoaștem în mod direct, nu arată că relațiile sunt active doar pentru că ne este teamă de solitudine, 

ci totul se construiește de o manieră fermecătoare, inteligentă, practică ce va da evenimentelor 

sociale trăinicie. 

Evident, lucrurile acestea pot fi analizate și dintr-o perspectivă conjuncturală. Luna se află 

într-o relație proastă și cu Soarele, și cu planeta Pluton activând din nou, împreună cu Luna neagră, 

un careu în T pe semne cardinale. Această instabilitate are o explicație, are o justificare și, de 

asemenea, are o cauză puternică. Ne putem gândi că instabilitatea care l-a încercat pe individ în anul 

anterior, situațiile pe care nu le-am putut încadra corespunzător sau în fața cărora s-a pierdut cu 

firea se revoltă și își cer drepturile chiar acum, de la începutul, anului scoțând în evidență un lucru 

absolut minunat: răutatea poate fi cauzatoare de răni fizice, emoționale sau spirituale. Dacă această 

instabilitate, dacă această grăbire a vitezei de lucru face trimitere la episoade dure, la prea mulți 

nervi, la prea multă tensiune sau la lucruri pe care nu putem nicicum să le acceptăm, ar trebui să ne 

punem serios întrebarea dacă nu cumva la capitolul nonviolență suntem deficitari. 

Toată această atitudine, toată această contracție pregătește intrarea planetei Marte în zodia 

Scorpion ca și cum călim fierul înainte de a-l bate, ca și cum aplicăm anumite procedee de 

transformare a materialului pentru a-l face adecvat sau potrivit funcției căreia îi este destinat. 

Intrarea planetei Marte în zodia Scorpion, cu puțin timp înainte ca Luna să intre și ea în 

această zodie arată că, în stadiul acesta, când anumite probleme legate de trecut sunt administrate 

conflictual sau conjunctural, anumite fapte pot fi cântărite greșit. Dacă ne oprim strict la cerul astral 

al acestui moment înțelegem că aceste fapte greșite sunt de fapt consecințe ale unor fapte 

individuale, efecte ale unor cauze mai vechi ce le vorbesc acum oamenilor despre administrare, 

patrimoniu sau educație. Cu alte cuvinte, intrarea lui Marte în zodia Scorpion extinde spectrul 
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percepțiilor și ne îndeamnă să studiem mai mult, să fim încrezători în forțele proprii și să ne 

interesăm și de lucrurile ascunse, chiar dacă acestea, până acum, au inspirat o oarecare teamă. 

De asemenea, intrarea lui Marte în Scorpion, pe lângă multe lucruri pe care oricine le poate 

consulta dintr-un manual de astrologie, urmărește explorarea sacrificiului într-un mod aparte, pentru 

un câștig și mai mare, pentru a-l transforma pe individ în altceva. Prin Marte din Scorpion se 

intensifică nu doar voința, capacitate de a face lucrurile imposibile să devină posibile, ci și suferința 

de a trece cu vederea un eveniment dur, caustic și a depăși acest obstacol ca și cum evenimentele nu 

au fost atât de dure, ca și cum acestea nu au fost percepute la intensitatea la care toată lumea le-a 

văzut. Asta poate însemna capacitate de a depăși un element delicat, de a lăsa în urmă o 

suprasaturație și de a o lua de la capăt. Momentul acesta în care și Luna va fi în Scorpion primește o 

cuadratură din partea lui Mercur din Vărsător. Prea multă regulă și preluarea unor demersuri bazate 

pe înțelegere sau promisiune contravin acum ideilor avangardiste sau flexibilității în gândire și 

aduce primul mare conflict al anului 2016. Unii vor avea impresia că nu sunt lăsați de grup, de 

partenerii de dialog sau de colaboratori să meargă mai departe cu acest îndemn, cu planurile pe care 

și le-au făcut acum sau cu această prospețime a ideilor. 

Acest lucru, inițial, nu are o notă conflictuală, ci, dimpotrivă, încearcă să soluționeze 

întâmplări aflate pe tronsoane diferite sau care vin din zone diferite. Cu cât individul va încerca să 

le rezolve pe amândouă, cu atât mai mult va considera că sacrificiul înseamnă evidență sau puterea 

trebuie dovedită, adică cu atât mai mult va da curs acestor corelații negative. Evenimentele pe care 

le alimentează acum, pe de-o parte, au o perspectivă de câteva luni, adică își dau obștescul sfârșit la 

finalul lunii mai, iar, de partea cealaltă, vor genera o tensiune atât de mare încât singura soluție pe 

care să o vedem va fi să renunțăm la o înțelegere. Această înțelegere ruptă poate însemna și 

încălcarea unei promisiuni sau răzgândire. Din această cauză, intrarea lui Marte în Scorpion va fi 

neobișnuită și are toate șansele să iasă din schema pe care o cunoaștem și să se comporte de o 

manieră tulburătoare, lăsându-l pe individ singur cu resursele sale și cu capacitatea sa de a gestiona 

situațiile cu care se întâlnește. 

La nivel social, această trecere a planetei Marte în domiciliul său nocturn arată revolta 

împotriva unor decizii mai vechi. Este posibil ca de la începutul anului, adică din această a treia zi a 

lunii ianuarie să dăm curs devizei generale aplicată lunii ianuarie, aceea care le vorbește oamenilor 

despre succes obținut prin mijloace nefirești. Nu ne referim aici la foloase necuvenite (se ocupă alții 

de lucruri de genul acesta), ci considerăm că mijloacele nefirești sunt acelea care îl păcălesc pe 

individ că îi scurtează drumul spre evoluție sau spre obținerea a ceea ce îl interesează, creând o 

buclă care îl va depărta și mai mult de Cale. A face un compromis prin această deviză nu reprezintă 

o soluție, ci dimpotrivă un pietroi legat de gât. Pe acest fond, trecerea planetei Marte în Scorpion 

aduce o mișcare marcată de duritate și amână un rezultat pozitiv ori îl transformă în altceva. Aici 

intervine individul cu sacrificiul său, iar efectul său va fi de-a dreptul binefăcător.  

Soluția momentului nu este aceea de a rupe o înțelegere, ci de a dovedi curaj prin asumarea 

răspunderii unei promisiuni sau a merge mai departe pe un angajament pe care l-am adoptat. Anul 

2016, prin această combinație de factori astral, aduce mai departe anumite deziderate ale anului 

anterior fără a reedita durerea secretului dezvăluit, ci a-i arăta individului că este mult mai bine, mai 

constructiv și mai frumos să trăiască prin adevăr. 

În această a doua zi de Scorpion (Luna în Scorpion) oamenii vor încerca să spună lucrurilor 

pe nume. Unii vor considera că dacă sunt duri în exprimare, dacă fac anumite înțelegeri secrete ori 

dacă văd în tot ceea ce există în jurul lor semne sau avertismente atunci sunt ființe superioare și 

toată lumea trebuie să le respecte informația, atitudinea și rezultatele. Nici că se putea ceva mai 

greșit! Accesul la informație sau deschiderea către informațiile care există deja în jur reprezintă una 

din marile încercări ale acestor zile de Scorpion. Este adevărat, prin relația bună pe care Luna o 

construiește cu Neptun, această perioadă poate fi pusă sub semnul inspirației și a deciziilor care 

depășesc acest cadru îngust al lunii ianuarie sau al anului 2016. Cu toate că în momentul în care 

Luna se află într-o relație bună cu Neptun nu există un alt unghi finalizat implicat aici, pentru a 

ajuta fluidizarea mesajului și împlinirea dezideratului pe care ni-l stabilesc aceste influxuri, ne vom 

simți susținuți și ne vom putea alege acțiunile viitoare cu o anume atenție, cu un spirit critic 
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dezvoltat. Apoi, vom putea și încadra această sensibilitate pe un făgaș normal, fără a face o 

înțelegere secretă, fără a ne ascunde din nou, fără a compromite realizările anului 2015, anul 

secretelor dezvăluite. Astfel, cultivarea gândului care ne apropie de ceilalți ne va ajuta să 

interacționăm mult mai frumos cu oamenii din jur și să avem încredere că acest tip de colaborare nu 

ne compromite ci, dimpotrivă, ne oferă o stabilitate aparte. 

Momentul acesta, în care Luna va trece prin conjuncția cu Junon și prin trigonul cu Neptun, 

prefigurează ceea ce se va definitiva ca aspect printr-un unghi ce se împlinește în ziua în care 

Mercur va intra în mers retrograd - 5 ianuarie. Începutul acestui succes își are rădăcina în 4 ianuarie, 

moment în care s-au consumat întâlniri neprogramate, secrete ce arată și, în egală măsură, 

demonstrează, că relațiile sociale nu sunt de ignorat, că viața nu este plină doar de surprize negative. 

Acest succes încearcă să simplifice lucrurile și să așeze toate aceste întâmplări care au statut 

de pedeapsă într-o ordine precisă. Triunghiul minor ce are Soarele ca focar arată o acută nevoie de 

independență și încredere în sine. De asemenea, dacă în vârful acestui triunghi minor este așezată 

planeta Pluton atunci patrimoniul pe care-l avem în acest moment, avuția sau chiar relațiile pe care 

le știm sau pe care nu le știm, constituie un element de stabilitate și progres. Fie că este vorba de o 

întâmplare confortabilă, fie că este vorba de un element social stabil, promisiunea sau împlinirea 

unor demersuri prin recompense sau răspunsuri exacte, adică ceea ce se consumă în această a doua 

zi de Scorpion (Luna în Scorpion), ne întărește percepția asupra realității și ne îndeamnă să mergem 

mai departe prin liniște și încredere în sine, prin confort și stabilitate. Astfel, suntem încurajați să ne 

îndepărtăm de ceea ce înseamnă compromis și să căutăm cele mai folositoare mijloace prin care să 

înlăturăm tensiunile care strigă mai tare sau defectele care ne distrag atenția. 

Intrarea planetei Marte în zodia Scorpion se consumă în prima zi de Scorpion (Luna în 

Scorpion), iar asta înseamnă că tot ceea ce se prefigurează în momentul acesta, când Luna se află 

într-o relație bună cu Neptun, ne duce spre a transcende un rău adânc înrădăcinat în conștiința 

individului printr-o neîncredere în sine sau o teamă de spații deschise. Oamenii din jur ne ajută să 

înțelegem, să conștientizăm sau chiar să acționăm într-o direcție pozitivă. Vorbele lor ni se par 

acum dulci, pentru că nu fac referire la întâmplări care ne epuizează, nu ne pun în dificultate și nici 

nu ne îndeamnă să ne preocupăm de legăturile care nu au soluție. Astfel, experiențele începutului de 

luna ianuarie ne arată că întotdeauna căutările sunt puternice și dacă știm să ne alegem 

colaboratorii, dacă nu dorim să cunoaștem, să învingem sau să reușim pentru a demonstra celorlalți 

ceva sau pentru a-i pune la punct, atunci rezultatul va fi pozitiv. 

De fiecare dată când suntem în căutarea adevărului avem nevoie de putere. În ultima zi de 

Scorpion (Luna în Scorpion) se consumă un regal de forțe astrale ce are în centrul său inițierea 

mersului retrograd al planetei Mercur în zodia Vărsător. Momentul acesta în care Mercur static se 

află într-o relație proastă cu Marte sau Soarele într-o relație proastă cu Lilith arată nerecunoștință. 

Pe lângă toate lucrurile frumoase care au venit spre noi de la începutul anului, ceea ce se întâmplă 

în preajma zilei de 5 ianuarie lasă un gust amar. Este adevărat, toate acestea pot fi văzute ca 

provocări, ca resorturi menite să ne ducă spre mari victorii. Știm, și din practică, dar și din teoria 

astrologică, faptul că unghiul de 90° scurtează traseul și arată că suferința poate fi încununată cu 

rezultat bun. Dacă în acest aspect se pune și esența cerințelor anterioare, adică dacă nu suferim 

degeaba, ci avem minte și judecată, atunci unghiul acesta se numește „aspect eliberator”. Nu se 

poate stabili din această prezentare cu caracter general care dintre aceste unghiuri este mai 

important. Putem însă să observăm că acestea se adresează unor sectoare diferite. Dacă mai 

adăugăm pe lângă aceste două careuri și altul care este realizat de această dată între Venus și 

Neptun înțelegem că momentul zilei de 5 ianuarie ne încurajează, cu bune cu rele, să ne preocupăm 

mai mult de relațiile negative ale acestor combinații astrale decât de cele pozitive. Cu alte cuvinte, 

începând cu 5 ianuarie simplitatea lucrurilor nu este cântărită în direcția pozitivă, ci în defavoarea 

unei soluții. Este de la sine înțeles că rezultanta acestor direcții, fie că este alimentată conștient, fie 

că este în voia instinctului, ne duce spre patimă. 

Patima zilei de 5 ianuarie nu va putea fi trecută cu vederea pentru că ea motivează tot ceea 

ce înseamnă o atitudine retrogradă sau răscolirea trecutului, iar de aici și până la revolta împotriva 

unui bine confortabil nu este decât un pas. Oamenii vor muncim mult și vor obține puțin, iar acest 
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puțin îi va mulțumi teribil de mult arătând că acum valorile sunt răsturnate. Îi vom auzi prea mult 

spunând că plătesc cu aceeași monedă unui adversar, că își fac dreptate singuri, că iau de la bogați și 

dau la săraci, că plătesc o poliță sau dau o lecție cuiva. Acestea sunt aberații, sunt instrumente 

născute dintr-o minte bolnavă sau incapabilă să producă un salt evolutiv. Atunci când Soarele se 

află într-o relație proastă cu Luna neagră nimeni nu oferă lecții, ci toată lumea se răzbună și singura 

satisfacție vine doar din suferința celuilalt. Când Venus se află într-o relație proastă cu Neptun 

nimeni nu caută să-și facă dreptate pentru a-și garanta pe viitor ca această dreptate îi va oferi și 

liniște, ci va dori să-și împartă nemulțumirea, frustrarea, tensiunea psihică sau dezamăgirea cu toți 

ceilalți pentru a nu suferi de unul singur. Când Mercur și Marte se află într-o relație proastă nimeni 

nu își face dreptate, ci provoacă suferință celorlalți prin vorbă, prin atitudine sau prin situații 

încurcate în mod intenționat. Cu alte cuvinte, momentul zilei de 5 ianuarie nu poate fi trecut cu 

vederea pentru că scoate în evidență neputința. Că această neputință se referă la emoție, la acțiune 

sau la idee, nu mai contează. Lucrurile acum sunt cântărite în defavoarea soluției și prea puțini vor 

fi aceia care vor putea să se observe pe sine, care vor putea să-și înțeleagă aceste fapte 

necuviincioase, nefirești, pentru a nu se bucura de acest succes. Prea puțini vor fi aceia care nu se 

vor situa în ziua de 5 ianuarie pe frecvența devizei generale aplicată acestei luni, cea care se referă 

la succesul obținut prin mijloace nefirești. În contextul săptămânii 4-10 ianuarie această zi va avea o 

cu totul și cu totul altă conotație. Asta se explică pentru că evenimentele pe termen lung primesc 

acum un aport energetic puternic deoarece prin agresivitate întotdeauna se obține un rezultat 

interesant pe termen scurt. În contextul lunii ianuarie și al anului 2016, adică a celor două mari 

structuri la care ne referim în acest timp de analiză, ziua de 5 ianuarie are o conotație negativă. 

Pentru a scăpa din această închisoare mulți vor considera că au acționat în necunoștință de cauză, nu 

au fost atenți, nu au fost consiliați sau, la polul opus, au primit numai sfaturi proaste, au fost 

îndemnați să aleagă greșit. Este adevărat, aceste unghiuri negative ne îndeamnă să privim în trecut, 

în plus retrogradarea lui Mercur îi îndeamnă pe oameni cu atât mai mult să se întoarcă la ceea ce nu 

au obținut ușor, nu îi ajută să obțină soluții în conflictele mari ale trecutului. Îi ajută să întindă mâna 

și să furăm un măr de la vecini și să-și astâmpere foamea. Nu se va mai gândi nimeni că asta 

înseamnă furt. Toată lumea se va gândi ce bun a fost mărul și ce idee năstrușnică a avut.  

Depășim ziua de 5 ianuarie cu sentimentul de vină. Cu cât acuză mai mult, oamenii se vor 

pedepsi mai mult unii pe alții și rezultatul nu va fi unul fericit. Luna va trece în zodia Săgetător și 

atunci comunicarea va fi mult mai ușoară chiar dacă multe din evenimentele care urmează să se 

consume pe acest tranzit al lunii 

zodia Săgetător răscolește o 

soluție proastă. Prin această 

situație oamenii vor putea să 

revină de mai multe ori peste o 

idee, peste o problemă sau o 

rezolvare ori situația se 

construiește de o așa manieră 

încât apare o întârziere în 

proiecte de mare anvergură 

pentru că este nevoie acum de o 

revizie. Toate acestea, pentru că 

au în centrul lor conjuncția 

Soarelui cu Pluton, reprezintă 

un adevărat resort pentru 

evenimente bune ce urmează să se consume spre finalul lunii iunie. Am văzut că ultima decadă a 

lunii iunie reprezintă zona spre care se îndreaptă corelațiile pozitive din această perioadă. Dacă 

vrem să facem un bine, dacă ne implicăm în activități care vizează sporirea patrimoniului sau 

consolidarea armoniei familiei atunci aceste evenimente vor atinge ținta pe finalul lunii iunie. 

Totuși, conjuncția Soarelui cu Pluton, mai ales pentru că trimite către Uranus și către Luna neagră 

două careuri, acestea din urmă, fiind în opoziție, prin faptul că are statut de focar într-un careu în T 
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pe semne cardinale, ne vorbește despre cât de epuizantă poate fi starea de bine. În mod sigur în 

această perioadă, și din cauza unor evenimente care s-au consumat în 5 ianuarie, dar și pentru că în 

anul 2015 nu am putut soluționa o parte din ceea ce ne-am propus, ne arată zone dureroase ale vieții 

pe care nu le putem rezolva rapid sau așa cum gândim acum. Este adevărat, nu toată lumea este atât 

de responsabilă însă durerea este un profesor bun și, atunci când apare, fiecare își va îndrepta atenția 

către ceea ce indică. În 6 ianuarie durerea indică soluții proaste asupra cărora am lucrat în anul 

anterior sau în anii din urmă și care s-au transmis în descendență. Tensiunea de acum, pe care o 

considerăm o adevărată sursă de înțelepciune și cunoaștere, face un inventar precis asupra acestor 

situații și îi îndeamnă pe oameni să dea vina unii pe alții de ceea ce nu s-a împlinit. Asta înseamnă 

că sentimentul de împlinire de-acum poate fi o pârghie pentru o mare realizare dacă reușim să ne 

menținem în jur oamenii care de la începutul anului și până în momentul de 6 ianuarie ne-au fost 

alături cu bune intenții. 

Pentru că trăim într-o societate complicată, incapabilă să vină cu soluții obiective la durerile 

oamenilor și care este condusă de ființe care nu cântăresc adevărul, binele, progresul, ci doar 

confortul sau îmbogățirea, momentul acesta ar putea să devină prelungirea zilei de 5 ianuarie, cea 

care a fost marcată de neputință și insatisfacție. Prin aceste trăsături, careul pe care Luna îl 

împlinește cu Neptun ne amintește de lucrurile bune care s-au consumat în ziua de 4 ianuarie și îi 

îndeamnă pe oameni, dacă au calități, dacă au relații sănătoase, dacă au prieteni dragi, dacă au 

informații compromițătoare să și le protejeze, să le ascundă. Ceea ce în 5 ianuarie era seducție 

periculoasă acum poate deveni un avertisment. În acest context al primei decade al lunii ianuarie, 

adică într-un interval mai mare de o săptămână în care se consumă aceste unghiuri interesante se 

poate vorbi și despre un accident. Din nefericire, acesta nu va reuși să ne învețe prea multe lucruri. 

Există suficient de multă tensiune încât să nu ne gândim că, poate, suntem de vină pentru ceea ce s-

a întâmplat, ci imediat dăm vina pe altul. Cu toate că în această perioadă Mercur retrograd se 

apropie cu pași repezi de zodia Capricorn și se află acum în fereastra unui unghi pozitiv cu Jupiter și 

cu Capul Dragonului, reușind să medieze tendința Nodurilor, pentru că merge retrograd nu se poate 

vorbi acum despre un ajutor venit din afară. Bunele intenții sunt excepții și ele nu se pot adresa unui 

număr mare de oameni, ci pot fi particularizate doar de ipostaza nașterii, nu de această prezentare 

generală. Cu alte cuvinte, orice faptă bună făcută în această perioadă va fi răstălmăcită și i se va 

răspunde acesteia cu o anume agresivitate care nu vizează neapărat persoana în ansamblu, cât mai 

ales disprețul și agresivitatea pe care un individ și le arată lui însuși. 

Există însă și oameni care vor încerca să acopere toată această revoltă râzând, bucurându-se 

sau căutând să trăiască numai în exterior pentru că nimic din ceea ce le vine de la interior nu-i 

mulțumește. De acest lucru este răspunzătoare în mod direct Luna din Săgetător și noi, pentru că 

studiem astrologia, știm că de fiecare dată când se întâmplă lucrul acesta punctul de bucurie, de 

încântare sau de stabilitate din exterior, pe care se mizează cel mai mult, reprezintă și 

vulnerabilitatea cea mai mare. Cu alte cuvinte, cea mai mare nevoie de ajutor o au oamenii care nu 

vor aprecia un efort interior venit din partea unui binefăcător. Iată un paradox! 

Însă, nu trebuie să disperăm, din toate lucrurile rele învățăm ceva bun. În 7 ianuarie se 

definitivează unghiul pozitiv pe care Neptun el împlinește cu Junon și se construiește o relație 

pozitivă între oameni care până acum se aflau în zone diferite, pe tronsoane diferite de vârstă sau 

lucrau în departamente diferite. Cea mai mare problemă care apare pe acest unghi, adică în preajma 

zilei de 7 ianuarie, vine din explorarea unui disconfort. Ajungem în acest punct de armonie între 

credință și asociere cu resentimente, cu traume, cu tensiuni sau cu nervi. Nu ne putem bucura până 

la capăt ca și cum nu mai dorim acest lucru sau nu ne mai putem așeza pe scaun și să ne golim 

mintea de gânduri, să ne preocupăm de ceea ce este simplu și important de rezolvat acum. Totul 

trebuie să fie amestecat, în fiecare situație trebuie să punem o picătură de nervozitate, de 

agresivitate sau de criticism gratuit. 

Asta arată că pe acest unghi pozitiv construit între Neptun și Junon oamenii se lasă tentați de 

energii negative, de un bine superficial sau de preocuparea excesivă față de problemele celorlalți. 

Mulți vor dori ca toate aceste demersuri în care se implică acum să aibă un final perfect. Dacă un 

element absolut nesemnificativ iese din această schemă, se enervează, fac o mare criză și tot eșecul 
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care survine acestui moment este atribuit celor pe care-i acuză. Relația aceasta le mai vorbește 

oamenilor și despre armonie, despre talent, despre bunătate sau despre modul cum apelează cu 

insistență la tot felul de situații, de tertipuri pentru a le lega pe acestea sau pentru a le ucide. 

Este adevărat, nu doar ceea ce s-a consumat în ultimele zile devine o cauză importantă 

pentru acest gen de refuz, ci și faptul că în aceeași zi în care Neptun și Jupiter se întâlnesc într-un 

unghi pozitiv, Soarele și Uranus ating un careu perfect, semn de tensiune, nesiguranță sau griji fără 

rost. Cei care intră pentru prima dată în contact cu ideile reformatoare prea ușor vor rătăci acum. 

Prea ușor vor considera că, dacă au aflat de un lucru, neapărat au dreptul să-l dețină, să-l posede, iar 

atunci când nu-l obțin să considere că este ceva necurat la mijloc ori sunt pedepsiți. Ca soluție, ar 

trebui să facem ceea ce ne este cel mai greu, să fim liniștiți, responsabili prin vorbă, prin comportare 

și să nu judecăm gratuit pe nimeni. 

Este de la sine înțeles că momentul acesta încearcă să confirme o preocupare mai ciudată a 

oamenilor sau o înclinație a acestora către a pune în aplicare legile abstracte. Când Soarele și 

Uranus se află într-o relație negativă oamenii dau amănuntelor ciudate un prea mare interes. În 

general, Uranus nu se preocupă de amănunte însă dacă dorește ca prin acestea să pună pe umerii 

celorlalți o greutate în plus, dacă dorește să facă probleme, atunci apelează la detalii însă nu prin 

metodă, regulă și, în mod sigur, fără să se înțeleagă nimic din acestea. 

Dacă în privința vieții individuale, lucrurile acestea, oricât de mult ar exploda, pot să revină 

la forma inițială dacă în jur sunt oameni inteligenți și cu inima deschisă, în privința evenimentelor 

sociale, a marilor grupuri tulburarea unui lider poate însemna tulburarea iremediabilă a grupului pe 

care îl reprezintă. Cu alte cuvinte, acest careu în T pe semne cardinale arată o mare instabilitate în 

comunitate din cauza unui lider prea lacom sau instabil din punct de vedere afectiv. Asta înseamnă 

că ziua de 7 ianuarie vine cu inamici, cu adversari sau cu preocupări față de mijloace negative de 

expresie prin care se agasează sensibilitatea sau frumosul. 

Cei mai câștigați sunt cei care interiorizează acest conflict și traversează momentul acesta 

prin probleme de conștiință. Acestea în momentul în care sunt raportate la un exemplu pozitiv, 

atunci când nu le vorbesc oamenilor despre tentații, ci îi îndeamnă să gestioneze corect curajul, să 

aprecieze o recomandare sau un sfat, să învețe lucruri frumoase din biografiile celorlalți, vor 

produce evenimente puternice nu foarte târziu, ci chiar la începutul lunii martie atunci când o trăire 

poate fi un mijloc prin care oamenii să se apropie. De asemenea, momentul acesta face trimitere și 

la sănătate și dacă vom încerca să revenim din nou la metode mai vechi, dacă nu ne temem de 

simplificare atunci și în acest sector vom beneficia de rezultate foarte bune. Cu toate acestea, este 

important să nu uităm că mișcarea este vulnerabilă în această perioadă și orice individ care dorește 

să grăbească viteza de lucru are nevoie de un superviser, are nevoie de un profesor sau de un 

maestru care să îi urmărească pașii, să îl oprească atunci când este nevoie. 

Ceea ce se va întâmpla în ziua de 8 ianuarie, când Jupiter își va iniția, până pe 9 mai, mersul 

retrograd, se construiește în jurul fricii de singurătate. În această zi Mercur, prin retrogradare, intră 

în zodia Capricorn și se va afla de acolo în fereastra trigonului cu Jupiter. De această dată și Jupiter 

va fi retrograd și această teamă de singurătate are conotații civice. Fie că la locul de muncă lucrurile 

nu mai merg așa cum erau anul trecut, fie că anumite achiziții materiale nu mai sunt utile, anumite 

aparate nu mai funcționează sau nu mai avem resursele materiale, financiare ori economice ca în 

anul anterior. Retrogradarea celor două corpuri cerești scoate în evidență această frică despre care 

noi, pentru că studiem astrologie, știm că este lipsită de un suport real. Pentru că o informație este 

scoasă din context sau exagerată, teama aceasta va fi alimentată de informații eronate. 

În egală măsură, pe acest moment de contact cu un defect personal, cu un program de 

supraviețuire sau de autodistrugere, se lucrează foarte bine și pe tronsonul astral opus. Soarele și 

Chiron se află într-o relație bună și lucrurile mărunte sunt abordate cu mult curaj. Este adevărat 

această relație dintre Soare și Chiron se adresează mai curând forului interior sau unui braț al unei 

configurații numită Nicovala care este acum foarte activă. Acest unghi dintre Soare și Chiron 

reprezintă o latură pozitivă a acestei configurații și implică în aceste demersuri valorile timpului, 

disciplina și răspunderea, adică planeta Saturn. 
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Putem, astfel, să extindem observațiile mult mai departe decât ne sugerează ecuația astrală 

aferentă zilei de 8 ianuarie. Lipsa de dreptate din prezent reprezintă un resort pentru ca individul, 

prin resursele pe care le are acum, să-și poată rezolva probleme pe care nu a crezut că și le poate 

rezolva singur. În cadrul personal, acela care reprezintă prioritatea numărul unu în analizele pe care 

le abordăm aici, întoarcerea lui Jupiter, mersul său retrograd, arată și revendicările pe cale 

administrativă pe care un individ documentat le poate lansa către o instituție, în speranța că va reuși 

să obțină de această dată o victorie. Există două momente importante care ar putea să finalizeze cu 

bine demersurile de acum. Este vorba, pe de o parte, de începutul lunii februarie dacă, în acest 

demers, individul a mai primit un răspuns și acum, acesta, nu trebuie decât să fie reconfirmat ca 

hotărâre definitivă și, de partea cealaltă, de finalul lunii iunie, dacă adevărul este nou și în totalitate 

de partea sa.  

De această dată, pentru că avem experiența primelor șapte zile ale acestei decade oamenii 

vor fi puțin mai atenți la ceea ce înseamnă deplasarea valorilor sau poate chiar la planurile de viitor. 

Unii vor fi circumspecți, pot cere părerea celorlalți, dar nu vor ține cont de ea întru totul și situația 

aceasta ar putea să lase impresia că acum colaborarea se află în impas pe motiv că individul are 

nevoie de mai mult decât un simplu ajutor sau o simplă recomandare, are nevoie să fie dus în spate 

sau să i se rezolve complet problema. De acest lucru este responsabilă Luna din Săgetător ce trimite 

acum raze negative către Axa Dragonului. Acolo, pe Capul Dragonului, îl găsim pe Jupiter, cel care 

vrea să facă dreptate cu forța sau fără 

să țină cont de situațiile neobișnuite ori 

de particularitatea momentului și 

urmărește să aplice un plan de lucru 

mai vechi pe o schemă nouă. De aici 

pot apărea tot felul de probleme sau o 

atracție către lucruri neobișnuite care 

nu pot duce la un rezultat bun. În acest 

caz, împlinirea demersurilor de acum 

va surveni pe finalul lunii mai. 

Este adevărat, implicarea în 

aceste evenimente ar putea să scoată în 

evidență și faptul că jocurile mărunte 

sunt acum abordate cu mai mult curaj 

decât altădată. Situațiile din trecut 

marcate de absența dreptății este adusă acum în prezent și sunt implicați și alți oameni nu pentru a li 

se face celor dreptate, ci pentru a întări argumentul că există o nedreptate care trebuie soluționată. 

Un alt element care trebuie consemnat aici este și situația în care un om, pentru că nu și-a 

rezolva problemele într-un sector, le reinventează în alt sector. Unii fac acest lucru inconștient însă 

există și persoane care procedează în această manieră complicând viețile celorlalți și păcălindu-i să 

le rezolve probleme pe care ei nu sunt în stare să și le soluționeze singuri. Acești rechini sunt acum, 

în prima decadă a lunii ianuarie, lideri. Ei vor fi dați ca exemplu la capitolul succes prin mijloace 

nefirești. Aceștia vor da dovadă de căutări febrile pentru că nu vor accepta refuzul și vor profita de 

orice moment de slăbiciune pe care partenerul de dialog ar putea să-l arate. 

Ultimele două zile ale acestei decade încearcă să restabilească echilibrul acolo unde a fost 

rupt. Când Venus și Saturn se află în conjuncție se activează din nou ori se orientează energia 

Nicovalei către o altă direcție. Acum sentimentele devin mult mai clare, iar disciplina și seriozitatea 

nu mai sunt privite ca elemente de penitență. Este adevărat că se participă la anumite evenimente cu 

o anume reținere. Întâlnirea lui Venus cu Saturn pe zodia Săgetător arată că oamenii acum sunt 

preocupați de dreptate într-un alt mod. Unii au mustrări de conștiință că poate au apelat la prea 

multe ajutoare și au greșit. Alții se gândesc la faptul că au ezitat prea mult și preocupându-se de 

familie, de profesie sau inventariind prea mult binele pe care-l au, pierd din vedere un eveniment și 

acesta se transformă în accident. Acum, pentru a rezolva toată această complicație, apelează la 
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sfaturi înțelepte, la mari biografii și sunt pe punctul de a lua o decizie care să echilibreze toată 

această tensiune. 

În primul rând se vor preocupa foarte mult de faptul că au văzut până acum că viața este 

nedreaptă. Unii consideră că au greșit selectând informații în modul acesta alții se hotărăsc să se 

uite în altă direcție. Totuși, nu trebuie să pierdem din vedere că Mercur se află în continuare în mers 

retrograd și de această dată se află și în zodia Capricorn, iar ziua de 9 ianuarie este ultima zi lunară 

dintr-un ciclu care a început în anul anterior. Nu avem cum, anumite gânduri sau aspirații se întorc 

în 2015, nu neapărat la achizițiile din anul anterior, cât mai ales la tensiunea care a insistat pe ideea 

de secret sau pe ideea de dezvăluire. Dacă lucrurile sunt orientate de o manieră pozitivă atunci 

descoperim că nu doar călătorim cu mintea în trecut, ci ne întoarcem la relații mai vechi, ceea ce se 

poate dovedi a fi de bun augur. 

Dar pentru că lucrurile lasă impresia că vin de la sine sau doresc să se rezolve singure nu 

înseamnă că toate sunt bune. Avem de parcurs acum o relație proastă dintre Lună și Luna neagră 

ceea ce va face ca sentimentul puternic să usture, să doară sau să ne orienteze către prieteniile 

superficiale. A rezolva foarte repede o problemă nu înseamnă a da dovadă de eficiență, ci poate 

însemna și o dovadă de iresponsabilitate sau superficialitate. 

Pentru ca lucrurile să se desfășoare de o manieră pozitivă avem nevoie de un moment de 

echilibru. După dispunerea astrală aferent anului 2016, adică după schema sintetică a acestui an, 

momentul de echilibru aferent acestei perioade este cel din decada a patra, adică de la începutul 

lunii februarie. Unghiurile din acea perioadă vorbesc despre curaj, respect, profunzime și sacrificiu 

într-un mod aparte. Atunci va trebui să dăm dovadă de multă înțelepciune și mai ales de flexibilitate 

în așa fel încât ceea ce construim să nu fie doar eficient, ci și robust. 

Momentul de echilibru, privit prin prisma conjuncției dintre Lună și Pluton, cea pe care de 

câțiva ani o analizăm, face Luna ca, până în iulie, între conjuncția cu Pluton și cea cu Uranus, să fie 

purtătoare de lumina. Pentru că și Mercur se află pe zodia Capricorn și încearcă să ne atragă atenția 

asupra faptelor celorlalți care, din acest unghi, par iresponsabile, conjuncția Lună-Pluton și, 

implicit, următoarea perioadă de câteva zile, până la conjuncția Lunii cu Uranus, înseamnă 

începutul iertării. Întorcând privirea spre trecut descoperim o multitudine de dovezi, de motive 

pentru a înțelege mai bine faptele celorlalți și pentru a le ierta atunci când este cazul. De aceea 

conjuncția cu Pluton și implicit careul cu Uranus transformă Luna în distribuitor de iertare. Nu ne-

am mai întâlnit până acum cu acest mod de abordare însă ecuațiile astrale, prin multiplele 

combinații care le construiesc, sunt de fiecare date pline de surprize. În felul acesta, reușim să ne 

consolăm unii pe alții, să ne spunem mari adevăruri într-un mod frumos și protector și, de 

asemenea, în acest mod asperitățile vieții să ne învețe cum să trăim frumos. Lecția zilei de 9 

ianuarie va face, așadar, o notă discordantă cu celelalte zile, privită în contextul acestei decade 

marcată de o mobilitate complicată. Acum nu ne întoarcem spre trecut pentru secrete mai vechi, dar 

dacă se pune problema să respectăm intimitatea cuiva nu o vedem pe aceasta ca pe un secret care nu 

trebuie împărtășit, ci ca pe un drept pe care-l merită. 

Luna nouă care se împlinește în ultima zi a acestei decade face o sinteză a ceea ce am avut 

de traversat în primele 10 zile ale acestei luni și, de asemenea, trasează direcții importante pentru 

următoarele patru săptămâni. Cu alte cuvinte întâlnirea Soarelui cu Luna le vorbește oamenilor 

despre speranța de a trăi mai bine sau posibilitatea de a primi ajutor pentru a aprofunda o idee sau a 

soluționa un demers public ce pare complicat. Înțelegem de aici că asocierile au un rol foarte 

important și nu doar pentru că am reușit să păstrăm în jur oameni importanți, ci pentru că avem 

acum puterea de a le trezi acestora curiozități interesante. Ne alegem cuvintele altfel și reușim să 

povestim celorlalți cât de frumoasă este viața și cât de important este ca prietenul să fie fidel și 

stabil. În egală măsură, această Lună nouă din Capricorn le vorbește oamenilor despre stabilitate în 

contextul în care suntem îndemnați să ne exprimăm sau să fim mobili pe zona publică. Cine este 

stabil într-un moment de mobilitate nu arată că este închistat sau este împotriva curentului, ci știe să 

folosească cu măsură viteza de lucru și înțelege cât de important este să respecte etapele derulării 

unui demers. 
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Acolo unde oamenii se vor orienta de o manieră pozitivă, acolo unde se apelează la punctul 

de echilibru sau se folosesc doar corelații pozitive se poate vorbi despre ridicarea nivelului de 

percepție prin interacțiune. Sigur, pentru că este vorba de zodia Capricorn și Mercur retrograd trece 

acum prin acest semn nu înseamnă că oamenii sunt în afara provocărilor. Întregul context al lunii 

ianuarie arată că succesul obținut prin mijloace nefirești este, fără echivoc, o mare încercare a 

acestui an. Cu alte cuvinte, cu cât vom fi mai curioși, mai nerăbdători să aflăm lucruri noi sau 

interesați de progres cu atât mai mult vom fi expuși acestor situații nefirești. 

Indiferent dacă suntem orientați pozitiv sau negativ, indiferent dacă locurile ne sunt clare 

sau dacă ne dovedim a fi serioși la locul de muncă sau în relațiile cu prietenii, există o constantă 

care se va regăsi în cazul tuturor. Luna nouă de pe Capricorn ne îndeamnă sa avem respect pentru 

educația celorlalți pentru ca, la rândul nostru, pentru ceea ce știm și punem la dispoziția celorlalți, 

să primim respect. Pentru că Luna nouă de pe zodia Capricorn trimite o relație pozitivă către Jupiter 

din Fecioară se construiește acum o nouă idee de dreptate. Jupiter se află foarte aproape de Capul 

Dragonului și modul în care considerăm acum că ne facem dreptate se amestecă cu anumite 

necesități de viață. Este posibil să obținem un avantaj la locul de muncă sau să convingem 

colaboratorii să facă un anumit lucru, să acționeze prin ideea de recompensă de viață sau de merit 

primit din partea unui for superior de pe urma cărora să avem și noi ceva de câștigat. Dar destinul 

nu se schimbă atât de simplu și nu cu lucruri atât de mici. Succesul social nu reprezintă și progresul 

spiritual și de aceea nu este cazul să ne lăsăm păcăliți de această confuzie. Viața spirituală își 

urmează cursul, purificare structurilor subtile este coordonată nu doar de elemente ce țin de factorul 

acesta, ci și de instrumente care nu sunt controlate sau coordonate de energia planetelor, ci de alte 

forțe, mult mai subtile care lucrează după alte reguli. A lucra într-o comunitate lărgită înseamnă a 

ne expune tuturor concepțiilor celorlalți și acum, când Mercur este retrograd pe Capricorn, s-ar 

putea ca în experiențele lor de viață să fie strecurat și puțin egoism ori amestecată printre acestea și 

puțină confuzie. Dacă suntem prea receptivi la genul acesta de sugestii doar pentru că cel care le 

spune nu zâmbește, are un ton grav și pare documentat, atunci energia pozitivă a Lunii noi de acum 

va lucra prin corelații negative. Rezultatul îl știm. În decada a 15-a (finalul lunii mai) spre care se 

îndreaptă aceste corelații negative Marte, dorința și în egală măsură sacrificiul de acum, se află-n 

mers retrograd și se întoarce în Scorpion, adică ne întoarcem la momentul acesta sau la altul care se 

seamănă cu acesta. Adică, în cazul de față preocuparea față de relațiile negative nu arată altceva 

decât că ne pierdem vremea ori ne consumăm energie, bani, alte resurse fără să obțină nimic și la 

finalul lunii mai vom fi îndemnați să reluăm această cheltuială fără a avea garanția că vom reuși. 

Cu alte cuvinte, prima decadă a lunii ianuarie încearcă să rezolve probleme ale anului 2015 

și se afundă tot mai mult în complicații ale acestui an pe care nu le poate rezolva în acest interval de 

10 zile. Atunci când omul se lasă în voia unor confuzii își creează repere negative care îl duc la 

consum negativ, la consum suplimentar sau în îndrumă spre un traseu periculos de pe care s-ar 

putea să nu se poată întoarce prea curând. Momentul acesta al primei decade al lunii ianuarie arată 

că aceste aspecte ale vieții, care sunt pozitive, folositoare sau plăcute pentru a fi menținute, se 

ascund, se ocultează sau nu sunt împărtășite celorlalți într-o manieră deschisă și comunicativă. Asta 

înseamnă că multe din aspectele legate de educație, progres, cunoaștere sunt marcate de căutări 

haotice. De altfel, am văzut de-a lungul acestei prezentări că mișcarea și mobilitatea sunt în această 

decadă o problemă. 
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Decada a II-a (11 – 20 ianuarie) 
Dureri împărtășite. Acces la informații puternice.                       

Depășirea unui adversar. Trezire. 
DECADA NR. 2  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   5 11-20 februarie 

Corelația negativă 4 1-10 februarie 

Zona martor 1 1-10 ianuarie 

 

Accident. Acces la informații greu de digerat. Conflict între dorință și acțiune. Secretele 

devin greu de suportat. Împărtășirea propriilor idei creează situații conflictuale. Este imitat un 

succes. Situațiile scapă de sub control prin impactul unor structuri ce până acum au activat în 

secret. Destăinuiri periculoase. Se pune problema siguranței personale. Sentimentul este 

investigat greșit. Libertatea este prost înțeleasă. Sunt preferate doar activitățile plăcute, 

lingușitoare care accentuează regretul. Valorile speciale sunt descoperite în adâncuri. 

Modificarea conduitei prin acceptarea unor reguli noi. Se poate mai mult, dar nu se vrea acest 

lucru. Ambițiile prea mari duc la accidente. Nevoie de susținere. Ideile sunt ordonate după criterii 

mai vechi. Resentimentul influențează justiția. Ideea de dreptate este răstălmăcită. Nevoia de a fi 

înțeles de cel puternic. Pedeapsa trecutului devine acum un privilegiu. Șansa există, plutește în 

jur, dar este inaccesibilă celor imaturi. Intrăm în posesia unei energii speciale. Inspirația ne ajută 

să ordonăm informația. Mare putere de expresie. Nevoie de luptă. Se cucerește un adversar. 

Experiența este importantă pentru succes. Sensibilitatea se exprimă prin cultivarea intuiției sau a 

inspirației. Se renunță la ideile proprii. Metoda celorlalți chiar dacă este conflictuală este 

adoptată mult mai ușor. Simplificare. Lucrurile simple sunt redimensionate. Încrederea în sine 

depinde mult de ajutorul celorlalți. Omul se sperie și de umbra lui. Regretul este din nou abordat. 

Conflict cu ceilalți pe ideea de patrimoniu. Surprizele produc mari tensiuni. Dorința de progres 

trece prin inimă. Aspirații îndrăznețe. Se rupe o alianță proastă. Câștig prin economie. 

Desprindere de obiceiuri proaste. Sentimentul de apartenență este pus la încercare. Se ridica un 

edificiu. Cultul personalității. Semnele sunt înșelătoare. Cunoașterea vine prin experiență 

sufletească. Nevoie de a obține un rezultat concret. Se închide un drum. Raportarea la valorile 

celorlalți cere un minimum de experiență. Metode neconvenționale. Se rupe un element de 

rezistență. Simplitatea sperie. Acumulările înseamnă greutate. Patima este periculoasă. Suntem 

invitați la toleranță. Contradicții pe ceea ce nu putem ierta. Ineditul ne lasă impresia de trai ușor. 

Originalitate. Apel la neconvențional.  

 

Multe din confirmările negative prind contur în această a doua decada a lunii ianuarie în așa 

fel încât maniera în care se vor transpune în realitate vor scoate în evidență acele dureri sau acele 

informații care nu au fost așezate într-o albie corectă. În 11 ianuarie Pluton și Luna neagră se vor 

afla într-o relație negativă și suntem învățați că gândul rău, tensiunea, stresul, invidia sau gelozia 

sunt elemente care ne consumă din energie și nu ne permit să ne exprimăm liber sau să ne menținem 

starea de sănătate. Asta înseamnă că o atitudine conflictuală este pe punctul să înlocuiască o 

atitudine de armonie și să-l convingă pe individ că aceasta este atitudinea cea mai bună la care 

trebuie să apeleze. O banală stare de nervi este justificată prin faptul că cei din jur sunt 

nerecunoscători, nu țin cont de reguli sau greșesc foarte des. Este de la sine înțeles că această stare 

de nervozitate este doar efectul unei cauze care, oricum, nu este cea adevărată. Adevărata cauză 

vine din tendința omului modern de a se menține pe sine într-o stare de tensiune, de stres, de 

inflexibilitate sau de individualism. Luna neagră din Balanță îi face pe oameni să fie prea mult 

interesați de ceea ce se întâmplă cu ceilalți și prea puțin de ceea ce se întâmplă cu sine. 
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La nivel individual această dispunere astrală, cu Luna aflată în plin tranzit prin zodia 

Vărsător, arată că marea problemă a momentului vizează imitarea unui succes. Nu degeaba Luna 

neagră patronează în astrologie invidia și aroganța cu care anumite persoane se ascund sau la care 

apelează un om care vrea să se răzbune pentru tot ceea ce nu are încă în jur. Această dispunere 

negativă, în contextul unei vieți de familie sau de cuplu armonioasă sau în cazul persoanelor care 

doresc, prin decizie proprie, să trăiască departe de ceea ce este negativ, greu sau apăsător, susține 

motivația de a depăși un obstacol cu care am luat contact în primele zile ale acestei luni. Prin aceste 

situații încordate sau conflictuale aceste persoane constată că dacă împărtășesc nemulțumirile sau 

durerile imediat le și vindecă, dacă povestesc celorlalți ce-i nemulțumește atunci depășesc 

obstacolul înțelegerii și nu se mai 

transformă într-un depozit de 

emoții negative.  

Dacă la nivel individual, 

lucrurile acestea pot fi administrate 

corect prin schimburi de experiență 

sau prin ajutorul pe care îl primim 

de la persoane cu adevărat 

puternice sau pozitive, viața 

socială, prin relația proastă Pluton-

Luna neagră, imită un conflict 

istoric la care oamenii nu    s-au 

gândit în ultima perioadă și care 

este pe punctul de a produce o 

trezire la realitate. Nu ne referim 

aici la o criză religioasă, cât la o 

criză de concepție, la o intervenție 

în forță asupra unui mediu fragil 

sau la evidențierea unor probleme 

legate de colonii sau de stăpâniri. 

Există multe exemple de-a lungul 

istoriei care scot în evidență faptul 

că agresiunea unui popor orientată 

împotriva celuilalt generează efecte în cascadă. Generațiile care se nasc după momentul de 

agresiune poartă această amprentă, această traumă afectivă și lumea nouă care trebuie să se 

construiască cu fiecare generație în parte poartă această amprentă a distrugerii și deopotrivă această 

nevoie de a se remarca. Din abordările individuale știm că aceste programe de supraviețuire sau de 

autodistrugere sunt expresii ale unei dezordini interne. Așadar, la nivel social, relația proastă dintre 

Pluton și Luna neagră arată că situațiile sunt pe punctul de a scăpa de sub control și că o severitate 

pe care un factor puternic o impune unui factor slab complică lucrurile, nu impune noi reguli pentru 

a restabili armonia. 

Apoi, prin viteză, atât agresivitatea, cât și dorința de supraviețuire pleacă de la elemente 

particulare, specifice grupului, care țin de cultură, tradiții, obiceiuri, adică de un naționalism 

expansiv sau tenace transformând lupta indivizilor în lupta popoarelor și modificând de pe pace pe 

război, de pe armonie pe dizarmonie, relațiile dintre grupuri. Desigur, pentru că evenimentele 

astrale ale momentului se bazează foarte mult pe o anume permisivitate, accesul la informații 

puternice pot genera și reversul medaliei, adică interacțiunile grupurilor pe baza unui naționalism 

exagerat ce ar putea să motiveze anumite mișcări locale, dovezi clare ale abuzurilor și nedreptăților 

ce vor urma. Înțelegem de aici că aceste abuzuri și nedreptăți nu sunt făcute de cei care își cer 

drepturile, ci dezvăluite de aceștia. Asta înseamnă că nu lăsăm în urmă anul 2015 cu prima decada 

acestui an și cu evenimentele pe care am încercat să le rezolvăm și nu am putut, ci le ducem mai 

departe prin evidențierea unui adversar, prin alegerea unor metode de lucru ce ar putea să fie pentru 

unii motive de trezire prin bine sau motive de trezire prin rău. 
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Dar relația proastă a lui Pluton cu Luna neagră nu reprezintă singura implicare negativă a 

acestor elemente astrale. Pe 14 ianuarie Venus se va afla într-o relație bună cu Luna neagră arătând 

că fiecare are motive individuale pentru care se implică în aceste demersuri. Este posibil ca 

libertatea de expresie acum, în ceea ce privește misiunea personală, să genereze efecte pozitive și 

oamenii care se aflau în conflict să găsească elemente comune de discuție, aspirații comune și o 

notă agresivă a conflictului să se diminueze. Totuși, este vorba de Luna neagră și, desigur, totul 

poate fi răstălmăcit sau poate deveni tendențios atunci când te aștepți mai puțin. Asta înseamnă că 

înțelegerile dintre oameni ar putea să fie ascunse, secrete sau desfășurate departe de privirile 

celorlalți cărora să li se spună altceva decât s-a întâmplat în realitate. Celelalte unghiuri care susțin 

acest sextil Venus-Luna neagră încearcă să diminueze atitudinea critică și să inventeze soluții care, 

dacă nu pot fi puse în aplicare pe termen lung, măcar să atenueze senzația de durere din prezent. 

Ceea ce descoperim în noi înșine nu reprezintă altceva decât o formă de disimulare sau de 

fățărnicie, o ideologie care susține în primul rând interesul propriu și mai puțin interesul celuilalt. 

Această atitudine care prinde contur din ce în ce mai mult începând cu 12 ianuarie vizează atracția 

doar către activități plăcute și deci ne îndeamnă să ne apropiem de tonul exagerat de dulce sau 

lingușitor sau de acea atitudine care accentuează regretul doar pentru că există în jur cineva care să 

îl asculte. 

Contextul astral al acestui moment, din punct de vedere individual, urmărește să 

construiască un reper pozitiv în a doua decadă a lunii februarie, cea care se bazează foarte mult pe 

momentul de echilibru al începutului de lună februarie. Aici constatăm o legătură interesantă cu 

prima decadă a lunii ianuarie, însă nu în ansamblul ei, ci doar în câteva probleme pe care nu am 

avut ocazia să le împărtășim din cauza vitezei de lucru sau pentru că ne-am preocupat prea multă 

vreme de situații ale anului 2015 pe care nu le-am putut soluționa. Apelând la metodele de lucru 

specifice anului anterior am pierdut din vedere că momentul de armonie este o constantă cu care 

vom lucra toată luna ianuarie. 

Din punct de vedere social această construcție interesantă vizează progresul individual al 

unei persoane ce, pe viitor, se poate transforma într-o reușită a grupului. Acesta este momentul când 

un individ care a încercat de-a lungul anului 2015 să se evidențieze prin muncă, seriozitate sau care 

s-a arătat prea ambițios ca să nu primească la un moment dat un răspuns, este avantajat, evidențiat 

de o ideologie de grup sau de o necesitate de moment. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta, privit din punct de vedere social, face trimitere la 

necesitatea educației sau la necesitatea de a oferi celorlalți un model de reușită prin combinații 

diverse. În exemplul celor care se evidențiază acum vom găsi și muncă, și libertate de expresie, dar 

și noroc ori o anume îndrăzneală de care trebuie să beneficieze fiecare om care dorește să se ridice 

deasupra celorlalți. În felul acesta, combinațiile momentului transpun, pentru prima data anul 

acesta, deviza generală aplicată anului 2016, cea a dihotomiilor periculoase. Combinația dintre bine 

și rău, dintre plăcut și neplăcut sau dintre acceptarea determinismului și modificarea lui prin ambiții 

personale poate duce la construcții sociale menite să ofere celorlalți exemple negative. Asta poate 

însemna că elementele minoritare sunt avantajate, sunt ridicate la rang superior și sunt pe punctul să 

ofere majorității un exemplu care, de-a lungul istoriei, se va dovedi de prost gust sau greșit. Luna 

neagră din Balanță complică aceste relații sociale și urmărește să ridice, să întărească un viitor 

nesigur cu idei perfect explicabile în contextul prezentului. Nu este acum momentul potrivit pentru 

ca un om cu conștiința curată să se ridice deasupra celorlalți. Dacă grupul îl promovează atunci 

vorbim de alte energii și deci de alte rezultate. Ideologia prezentă, atunci când se depărtează de 

caracterul general susținând o persoană, se va adapta la contextul în care activează individul 

ducând, pe un context generat de Luna neagră, la cucerirea de noi teritorii, adică la o imixtiune 

disimulată. Cu alte cuvinte, prin acest exemplu fericit pentru individ, dar nefericit pentru grup, mulți 

vor căuta să-și însușească anumite beneficii prin imitare. Construind obiceiuri prin acest mod de a 

imita, mai ales acum când anumite situații legate de ideologie, concepție sau schimb de experiență 

nu sunt stabilizate pe un traseu pozitiv, înseamnă a crea deprinderi negative și a modifica în rău 

elemente de conștiință. 
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Elementele negative care vin din relația bună a planetei Venus cu Luna neagră nu au însă o 

putere atât de mare în cazul persoanelor bine orientate. Acest context negativ există, el va fi vizibil 

în cazul tuturor însă în ceea ce privesc evenimentele pe termen lung, în stabilizarea rezultatelor 

muncii unui astfel de individ, un rol important îl va avea relația bună pe care Venus o realizează cu 

Uranus. Asta înseamnă că interesul personal, menirea prin care un individ va dori să se ridice 

deasupra celorlalți, fără a distruge ordinea și precizia care exista deja, ar putea să reprezinte și 

instrumentul prin care grupul de apartenență va susține formarea de noi alianțe, nu impulsionarea 

luptei unui grup împotriva altor grupuri 

sau împotriva unor structuri sociale. 

Vorbim aici, în primul rând, despre 

adaptarea conduitei sau modificarea 

acesteia în conformitate cu ideile de grup. 

Pentru că pe această dispunere Venus-

Uranus, Mercur se află într-o relație bună 

cu Axa Dragonului, dar din postură 

retrogradă, s-ar putea ca aceste idei care 

vizează atât grupul cât și pe individul în 

cauză, să nu fie clare sau să nu fie 

împărtășite celorlalți așa cum se întâmplă 

de regulă. Vorbim aici despre o 

sensibilitate, o atitudine timidă a unui 

individ față de idealul său ori față de 

etapele viitoare ale demersului în care se 

implică. Asta nu înseamnă că ambițiile 

sunt mai mici, ci înseamnă că omul 

înzestrat cu judecată, cel care are o 

educație la bază, nu doar ambiție, voință 

sau aroganță, își va analiza adversarul ori 

va lua în calcul faptul că s-ar putea ca, pe 

parcurs, lucrurile să se schimbe și trezirea 

la realitate să însemne conștientizarea unor 

defecte pe care acum, în acest stadiu, nu le 

observă.  

Pentru individ această raportare la realitate, luând în calcul atât dorințele împlinite cât și 

eventualele eșecuri, are darul de a modifica în bine climatul și îndemna către descoperirea unor 

valori cu adevărat importante. Asta nu înseamnă că l-a protejat de probleme însă îl va face mai 

puternic pentru a nu permite forțelor de grup să îi modifice calitățile. Cu alte cuvinte, aceste valori 

personale în care individul crede și pe care, probabil, nu are acum puterea necesară să le explice, se 

pun la dispoziția celorlalți pentru valorificarea unui destin personal sau pentru împlinirea sa. 

Așadar, aceste trăsături fac trimitere la destin, elementele cu adevărat importante ale acestei 

decade duc spre credință sau spre mari mișcări sociale pe care un individ și le însușește pentru a 

împlinii rostul vieții sale. Aspirațiile nu sunt simple emanații personale, ci modulații care preiau din 

jur informații, le elaborează și le întorc pe acestea cu un alt chip către societate. Acest proces de 

creștere și dezvoltare socială produce întotdeauna schimbări importante la nivelul individului. 

Pentru mulți, asta înseamnă împlinirea destinului și experiențe legate de moarte, detașare, renunțare, 

contemplație, meditație profundă sau altele care transformă structura umană și îi permite accesul la 

stări profunde de conștiință, se dovedesc a fi acum cele mai importante instrumente prin care un 

individ va putea să se adapteze corect în raport cu evenimentele sociale. Aceste corelații, conform 

schemei de repartizare a influxurilor astrale aferente anului 2016, ne duc spre mijlocul lunii 

februarie. Numai prin aceste corelații pozitive suntem îndemnați să înțelegem ce a însemnat punctul 

echilibrului din primele 10 zile ale lunii. Dacă vrem să sărim această etapă, adică să ajungem la 

rezultate fără să facem nimic bun, să ne preocupăm fără să lucrăm sau fără măcar să facem un 
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inventar al informațiilor sau calităților pe care le deținem, intenția bună se transformă în factor de 

coroziune și suntem orientați către corelații negative adică ajungem la prima decada a lunii 

februarie. Aceste persoane nu vor împlini etapele firești ale evoluției, vor sărind gardul, distrugând 

totul în cale și ajungând la concluzii greșite, spre exemplu, că nu există echilibru și că totul în acest 

moment este judecat doar prin extreme. 

Lucrurile acestea, atunci când sunt abordate greșit la nivel social, pot duce la amestecarea 

valorilor. Nu suntem în măsură, în acest tip de analiză, să emitem judecăți despre cât de important 

sau periculos ar putea să fie acest proces. Știm însă că în momentul contactului apare o tensiune și 

despre această tensiune este vorba acum. Înțelegem, astfel, că putem ajunge la o etapă superioară, 

putem înfăptui mai mult, așa cum ne dorim, însă chiar și dacă respectăm anumite etape nu înseamnă 

că suntem protejați de întâlnirea cu un adversar sau de traversarea unor situații conflictuale. Acestea 

pot fi în totalitate lipsite de pericol dacă sunt respectate etapele. Prin permanentizarea pericolului, 

adică prin persistența lui în lunile care vor veni se dovedește că acestea au fost deja încălcate. 

În contextul aventurii conștiinței sau a dezvoltării unor capacități importante pentru destinul 

personal sau pentru grupul de apartenență, 14 ianuarie ar putea să fie de o mare însemnătate prin 

faptul că ne aduce mai aproape de informații profunde, de înțelegerea anumitor direcții importante 

sau de acceptare a unei pedepse cu scopul de a trece dincolo de ea.  

Faptul că punctul de echilibru al acestei decade ne întoarce către prima decadă a lunii arată 

că nu putem vorbi despre ecuația astrală a acestei perioade fără să facem trimitere la ceea ce am 

traversat la începutul lunii. Cu alte cuvinte, când Soarele și Jupiter se află într-o relație atât de 

frumoasă vorbim despre dreptate pe baza unor experiențe pe care refuzăm să le uităm, chiar dacă 

ne-au durut. În această construcție personală, ideea de pedeapsă are un rol aparte. Starea de 

sănătate, tensiunea psihică, fluctuațiile tensiunii arteriale, insomniile sau o anume stare de oboseală 

sunt considerate acum pedepse pentru că nu am respectat ceea ce trebuia respectat și am întrerupt 

fluxul unui proces corect. Asta înseamnă că ne dovedim prea lacomi și, fie urmărim să acumulăm 

prea multe informații, fie ne interesăm prea mult de celălalt sau vrem pur și simplu să nu mai 

înțelegem în modul în care am făcut-o până acum pentru că această înțelegere riscă să ne vorbească 

doar despre greșelile pe care le-am făcut prin nerespectarea unui proces sau prin desconsiderarea 

celorlalți. Lucrurile acestea par complicate pentru că pedeapsa trecutului cu greu ar putea fi 

acceptată acum ca un privilegiu. De altfel, un om înțelept sau măcar matur, va considera că această 

pedeapsă a trecutului este un privilegiu prin informațiile pe care le conține. Astfel, călătorind în 

trecut el își va recupera energia, va trece de mai multe ori peste o întâmplare, peste o situație, peste 

o conjunctură și va putea acum, prin conjuncția Soarelui cu Mercur, chiar dacă Mercur se află în 

mers retrograd, să vadă ceea ce i-a scăpat anterior. 

Din punct de vedere social această dispunere aduce, pe de-o parte, concentrare, iar, de partea 

cealaltă, refuzul a ceea ce suntem îndemnați să concentrăm, dar și probleme de conștiință sau 

confruntarea cu un crez negativ. De asemenea, de partea cealaltă există și absența unui sentiment 

religios sau absența unei moșteniri legată de aprecierea unui sistem de valori. Aici se încadrează 

oamenii care cred despre sine că sunt liberi și care reușesc să-i bulverseze pe cei din jur, impunând 

în grupul de apartenență valori de transformare haotică. 

Pentru că vorbim aici despre Jupiter și despre impactul asteroidului Chiron asupra ecuației 

astrale putem face trimitere la contactul cu supranaturalul sau cu acele elemente situate la un nivel 

superior ce au darul de a multiplica o structură individuală, o structură de grup sau mai multe 

grupuri, pentru a le pregăti să primească ceea ce această structură supranaturală are de oferit. 

Este de la sine înțeles că nu doar prin intermediul lui Jupiter sau al lui Chiron apare ideea de 

lider sau de misiune. Atunci când pe această misiune se intervine cu un resentiment, adică atunci 

când reziduurile trecutului sunt folosite într-un scop nobil, sacrificiul este reformulat și nu sunt 

apreciate etapele prin care trebuie să treacă un individ pentru a se maturiza sau pentru a-și stabiliza 

idealul ales. La nivel inferior, lucrurile acestea cer minuni, iar la nivel superior cer să fie lăsate 

libere pentru a activa în aceeași manieră haotică. În felul acesta, se rupe o înțelegere sau apare o 

schismă și fiecare va dori să pornească pe drumul care crede că-l reprezintă. Pe de o parte, rămân 

cei care pretind rezultate, minuni, dovezi de existență continuă, iar de partea cealaltă îi găsim pe cei 
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care alimentează absența regulii, refuzul disciplinei sau al respectului. Fiecare va crede despre 

cealaltă parte că subminează autoritatea unui proces, că nu susține adevărul, că lucrează împotriva 

interesului de grup. Conflictul celor două tabere duce la slăbirea rezistenței interne, adică așa cum 

ne sugerează acest careu între Venus și Chiron. Pentru că în astrologie careul reprezintă și aspectul 

eliberator, înțelegerea acestei tensiuni sau mai exact înțelegerea faptului că această tensiune 

reprezintă, practic, problema în sine, nu trăsătura definitorie a taberelor implicate, duce la 

redresarea situației și, deci, la atingerea momentului de echilibru. 

Când Mercur, în retrogradarea sa, se întâlnește într-un trigon cu Jupiter, de asemenea în 

mers retrograd, se poate vorbi de o mare putere de expresie. La nivel individual acesta este 

momentul în care un individ renunță la ideile sale pentru a se dedica întru totul unui ideal social. 

Din punct de vedere individual soluțiile care sunt puse în aplicare ajută persoana să se debaraseze 

de acea personalitate falsă sau de gândurile negative care o suprasolicită, îndepărtând-o de fericire. 

De această dată întorcându-se spre recomandările celorlalți și întâlnindu-se acolo cu oameni care 

gândesc și simt la fel, descoperă că îi este mai bine dacă este selectivă și dacă nu luptă împotriva 

destinului, ci pentru împlinirea sa așa cum se cere acum. 

Cu alte cuvinte, momentul în care Mercur și Jupiter se află într-un trigon poate însemna în 

ochii celorlalți momentul de pedeapsă pentru un individ care poate acum să renunțe. Pentru el 

renunțarea înseamnă ușurarea poverii sau eliberarea de o tensiune care se soldează cu un 

management al timpului mult mai corect, mai puțină suferință și mai multă atenție. La capitolul 

valori materiale putem vorbi aici de economii sau de achitarea unei datorii față de un cunoscut chiar 

dacă acesta nu a cerut-o, chiar dacă nu s-a împlinit încă termenul. 

Astfel, importanța acestui moment vine din faptul că individul se dovedește acum foarte 

înțelept. Asta înseamnă trezire și persoana care trăiește cu implicare acest moment este avertizată să 

nu se aștepte la acceptare sau înțelegere corectă din partea celorlalți. Trezirea generează un val de 

schimbare în ceilalți și pentru că această lume dorește să-și țină adepții prizonieri, lumea fizică va 

face tot ce poate pentru ca acest val de transformare să fie oprit. Cei care nu sunt maturi vor avea 

impresia, la început, când renunță pentru prima dată la ceea ce înțeleg că este greșit, că nu rezolvă 

nimic și că un mecanism mental reinventează o problemă sau crește în intensitate problemele care 

rămân în continuare active și de care nu s-a putut debarasa. Nu are nevoie decât de un simplu ajutor, 

un prieten drag, o îmbrățișare, lumina soarelui, un moment de pauză pentru a observa că nu este așa. 

La nivel social lucrurile stau puțin altfel. Prea mult pragmatism arată acum că un popor 

poate fi foarte ușor modelat de interesele altuia. Este suficient ca unul din cele două părți să treacă 

printr-o criză de conștiință, să aibă nevoie de o remodelare sau reconfigurare pentru ca pe baza unui 

interes material, dorința de înavuțire sau pur și simplu a râvni la zăcămintele, bogățiile ori resursele 

altuia să declanșeze un transfer de autoritate sau o imixtiune.  

Evident, dacă lucrurile se desfășoară în această manieră nu putem vorbi de comportament 

antisocial la nivelul fiecărui grup în parte, ci doar de interacțiuni ciudate între grupuri. Asta 

înseamnă că această dispunere astrală care se adresează cu precădere evoluției individuale, atunci 

când este implementată la nivel social provoacă mai mult rău decât bine. Puterea de influență a unui 

grup față de celălalt ar putea să facă apel la idei avangardiste, la noțiuni filozofice, poate chiar la 

unele de factură religioasă sau spirituală, așa cum am văzut că s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Un 

popor nu poate fi însă judecat prin regulile și conceptele altui popor. Binele și răul trebuie raportate 

la motivațiile care le-au generat și tocmai de aceea dispunerea astrală a momentului, această 

modalitate de a ieși din albia proprie pentru a împlini un destin, un deziderat sau pentru a obține mai 

mult cere o analiză internă pentru a vedea dacă rezultatul extern este o expresie pozitivă, un semn 

de evoluție sau unul de dezordine socială. 

Cererea de consum nu ține însă cont de valorile celorlalți și nici de propriile valori. 

Singurele elemente importante sunt cele legate de îmbogățire sau de practicarea unui sclavagism 

modern. Valorile timpului sunt desconsiderate, iar dacă o tradiție nu devine eficientă din punct de 

vedere economic, dacă ceea ce deține nu poate fi vândut atunci nu are cum să supraviețuiască. 

Această valoare materială, ce se va exprima puternic prin relația lui Mercur cu Jupiter, scoate în 
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evidență dureri sociale pe baza cărora oamenii, care nu au un sistem propriu de valori, se jefuiesc 

unii pe alții. 

Dar bătălia nu s-a încheiat încă. Soarele și Capul Dragonului se afla acum într-o relație 

suficient de bună încât aceste dorințe de îmbogățire, această aspirație către acumulări suplimentare 

să devină un obiectiv important. Prin acest obiectiv se dorește sporirea patrimoniului personal și 

rezolvarea unei probleme de trecut. Este adevărat, această dispunere nu poate duce mai departe 

ideea de război pentru că Saturn din Săgetător se preocupă doar de lucruri care strălucesc și mai 

puțin de ceea ce ar trebui să mențină acest conflict. Popoarele sunt vulnerabile cu această poziție a 

lui Jupiter în Săgetător și dacă istoria nu le spune că au fost războinici iscusiți, dacă nu au practicat 

în anii din urmă o activitate susținută în sensul acesta, momentul de față, cel în care își ies din albie 

pentru a se îmbogății prin intervenție în forță, nu le va fi de bun augur. 

Asta înseamnă că tranzitul Lunii prin zodia Berbec și, implicit, împlinirea conjuncție cu 

Uranus ne aduce aminte de momentul în care Luna s-a aflat în conjuncție cu Pluton, în decada 

anterioară și când le-a vorbit oamenilor despre cât de importantă este iertarea și mai ales cât de 

valoroasă este pentru sănătatea fizică, psihică și spirituală identificarea surselor de iertare. Cu alte 

cuvinte, momentul acesta dorește, prin raportare la iertare, să simplifice toate demersurile în care 

suntem implicați. Din punct de vedere individual acesta este unul din momentele în care se modifică 

metoda de lucru și în care se renunță la un conflict când acesta este pe punctul de a se inflama. Asta 

înseamnă că momentul acesta constată și, în egală măsură, testează puterea oamenilor în 

confruntări, fără a ajunge ca intenția lor de distrugere să se concretizeze într-un eveniment. Aspectul 

pacifist cu care zodia Capricorn intervine acum poate avea și rol inhibitor asupra unor atitudini 

antisociale. Individul care dorește să distrugă totul în cale își dă seama acum că s-ar putea ca 

obiectele pe care le distruge să-i trebuiască pe viitor. De asemenea, același lucru gândește și despre 

relațiile încordate. Își va ține alături oamenii chiar dacă nu va renunța la a-i critica sau a-i judeca pe 

nedrept crezând că, de fapt, pune în practică o atitudine pacifistă, aceea prin care rezolvă un conflict 

înainte ca acesta să se consume.  

 
Din punct de vedere social am putea face o paralelă între ipostaza astrală a momentului și 

direcțiile pe care omenirea, de-a lungul istoriei sale, le-a experimentat. Comerțul cu sclavi abordat 

cu precădere în secolele al XV-lea și al XVI-lea a fost o invenție diabolică prin care Europa a dorit 

să dețină controlul asupra lumii și, în egală măsură, să se îmbogățească. 
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Episodul comerțului cu sclavi este însă de departe unul de a fi închis. În prezent, exodul 

forței de muncă, această ciudățenie a civilizației noastre, dominată de strategii economice și 

financiare, este în continuare activ însă nu ca în trecut, ci folosind alte metode, alte mijloace, dar cu 

același rezultat. Este în continuare persistentă acea grijă a zilei de mâine, acea frică față de libertate 

sau față de faptul că dacă nu acceptăm sclavia modernă nu avem unde locui, nu avem ce mânca 

adică nu avem un loc în lume. Ori acceptăm statutul de sclav ori murim. 

Deși această idee a sclavagismului modern este puțin cam abruptă, ea se încadrează totuși în 

această structură astrală făcând parte din procesul de Trezire. Viața, prin trezire, va trebui să 

conștientizeze că are nevoie de un progres constant. Deocamdată, după cum se așază lucrurile pe 

zona publică, progresul social este o poveste frumoasă. Simplificarea, ce la nivel individual ne ajută 

să rezolvăm mai repede probleme personale sau să ne câștigăm dreptul la confort și sănătate, pe 

zona publică se transformă în identificarea celor mai eficiente metode pentru a ajunge la un câștig 

imediat. Economia de piață, prin Luna în Berbec și implicit prin conjuncția sa cu Uranus, menține 

instabilitatea socială, grija și încurajează oamenii să creadă că numai prin luptă pot obține ceea ce-și 

doresc. Dacă pe conjuncția Lunii cu Pluton din decada anterioară am considerat că munca, 

eforturile, disciplina ne duc spre împlinirea unor deziderate personale, acum atitudinea se modifică 

și evenimentele sociale ne conving să pornim la luptă. Deocamdată lupta nu se concretizează într-un 

eveniment social însă ea este pe punctul de a exploda și teama de pierderi importante, teama de 

revoltă a celui care trebuie să fie liber, pentru că acesta este dreptul fiecărei ființe umane, duce la 

deteriorarea relațiilor sociale și alimentarea chiar a acestor sentimente de nesiguranță. 

Astfel, zilele de Taur (Luna în Taur) poate alimenta un conflict pe care să nu îl mai putem 

opri de-a lungul acestui an. Cu toate că acest conflict nu se transpune în evenimente sociale, cu 

toate că aceste emoții nu produc evenimente, se poate constata o accentuare a regretului și a 

nemulțumirii. Cu toate că această poziție a Lunii este o dovadă că emoția se poate încadra pe o linie 

pozitivă, iar mesajele subtile sunt înțelese mult mai frumos și mai ușor, sensibilitatea nu poate fi 

acum împărtășită fără consecințe. Cu puțin timp înainte ca Luna să-și încheie tranzitul în zodia 

Berbec ea are de împlinit faza de Primul Pătrar, deci o parte din primul sector al zodiei Taur va fi 

dominată de această relație încordată. 

Asta înseamnă că zilele de Taur (Luna în Taur) îi îndeamnă pe oameni să lupte împotriva 

surprizelor, să se izoleze și să considere că nu este momentul oportun acum să interacționeze. Vom 

vedea că această atitudine poate produce evenimente sociale în ziua de 18 ianuarie când Venus și 

Jupiter se vor afla într-o relație proastă. Acum, când Luna abia a  intrat în zodia Taur, nemulțumirile 

care se înfiripă și, deocamdată, surprizele de acum, îi fac pe oameni să fie irascibili aparent fără 

motiv. De altfel, această reacție întârziată este modul particular în care un individ arată că are în fața 

sa un adversar. Partenerul de dialog nu va știi că are acest statut decât dacă dispune de puterea de a 

citi în sufletele oamenilor. 

Cu alte cuvinte această durere pe care o resimte un individ în momentul în care nu este de 

acord cu partenerul de dialog sau nu îl poate domina, ne aduce aminte de momentul de echilibru 

adică de primele 10 zile ale lunii ianuarie. Cine se lasă în voia acestor sentimente complicate, în 

cazul în care nu sunt oprite la timp sau nu sunt canalizate pe o direcție clară, poate vedea ce gust are 

ruina. Și așa resursele sunt acum la un nivel minim, și așa valorile patrimoniale nu sunt pe măsura 

nevoilor, dacă ne mai și implicăm în procese care ne consumă și mai mult fără un rezultat bun, 

atunci nimeni nu este vinovat în afară de persoana care refuză să oprească acest mecanism. Pentru 

această persoană ruina este foarte aproape. 

La nivel social lucrurile acestea se transpun prin necesitatea adoptării unui sistem 

educațional. Presiunea internă vorbește oamenilor despre cât de importantă este disciplina și cât de 

valoroasă este educația. Un om care nu este educat se sperie și de umbra lui, iar oamenii care trăiesc 

această frică de calități sau de exprimare personală devine o pârghie prin care comunitatea este ușor 

de controlat. Acolo unde lucrurile au fost stabilizate sub forma unor rezultate obținute prin metode 

moderne de manipulare nu poate fi vorba de surprize. Surprizele apar acolo unde în prima parte a 

anului am avut de-a face cu conflicte între centre de putere. Acum, când Luna abia și-a început 

tranzitul prin zodia Taur, nu se poate vorbi de aspirații prea mari, ci mai curând de necesitatea de a 
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ne așeza pe alte baze. Diferențele de opinie, diferențele culturale sau pur și simplu campaniile care 

sunt duse împotriva celor care nu au anumite informații pot crea adevărate curente care să producă 

evenimente sociale greu de înțeles și care să fie decodate mult mai târziu. 

Ceea ce este important din punct de vedere social vine acum dintr-o anume rezervă, o liniște 

activă, un război rece, o atitudine conflictuală pe care nu o vedem transpusă în evenimente și care 

ne consumă, ne corodează din interior cu grija și teama unui conflict iminent. Tocmai pentru că este 

vorba de zodia Taur și de implicațiile acestei zodii, administrarea valorilor educaționale ce vin spre 

noi de la începutul anului, cultura, cunoașterea, însușirea de noi cunoștințe sau punerea în practică a 

unor idei obținute prin educație nu pot fi separate acum de valorile economice. Deja se consideră că 

ceea ce înseamnă progres economic nu reprezintă altceva decât un efort comun, nefiind apanajul 

doar al câtorva persoane, spre exemplu cei care au venit cu ideea. Din punct de vedere astral acest 

lucru este o mare aberație. Efortul comun nu vine prin voință proprie de dominare. Tocmai am 

văzut anterior că societatea modernă nu este în afara conceptului de sclavagism modern și chiar 

dacă această idee este puțin abruptă a considera că progresul economic reprezintă efortul comun al 

oamenilor când economia se bazează și pe lăcomie reprezintă o dovadă că această societate bazată 

pe calcul financiar și economic nu satisface nevoile individului pentru că nu include valorile 

spirituale, ci caută să le controleze pentru a se menține. 

De fiecare dată când Venus și Jupiter se află într-o relație negativă pasionații de astrologie 

consideră că se întâlnesc cu un mare ghinion. De această dată acest mare ghinion face trimitere la o 

experiență. Jupiter este retrograd și nu se poate separa în împlinirea rapidă a unui demers și această 

situație este considerată a fi o nedreptate orientată împotriva interesului personal. 

În altă ordine de idei, momentul în care beneficii se află într-o relație proastă adică ne 

îndeamnă să vedem și un alt bine, nu doar acela cu care ne-am obișnuit, coincide cu o prietenie 

stranie între Marte și Neptun. Apar dorințe noi, iar capacitatea de a pune în practică o idee mai 

veche găsește acum un teren fertil și o metodă de calcul pe care le-am mai abordat și altădată, însă 

de această dată primim un răspuns mult mai bun. Vorbim aici despre putere, expresivitate, dar și 

despre energie controlată care ne ajută să ne găsim o altă sursă de putere sau de expresie, să ne 

reinventăm norocul și să ne protejăm golurile de imagine, golurile de energie sau vidul de putere la 

care ne expune anul 2016. 

Unii oameni consideră că prin evenimentele de acum sunt îndemnați să-și alimenteze o 

viziune de ansamblu. În realitate, toți sunt îndemnați să își aprofundeze percepția sau cunoașterea, 

toți sunt încurajați să nu se mai păcălească pe sine, să nu mai alimenteze semnele înșelătoare și să se 

implice într-o experiență sufletească autentică. Pentru unii această adâncire în percepția proprie 

poate însemna și contactul cu nemulțumiri sau dureri mai vechi. Nu are importanță dacă acum se 

întâlnesc din nou cu ele. Important este modul cum le abordează, modul cum arată că până acum nu 

au trăit degeaba. Dacă ar fi să facem trimitere doar la evenimentele care s-au consumat de-a lungul 

acestei luni, am face o selecție limitată a evenimentelor, dar retrogradarea lui Jupiter din Fecioară 

face trimitere și la episoade care s-au consumat în anul anterior. Deci acele obiceiuri care sunt 

încurajate de planurile zilei de 17 ianuarie ne îndeamnă spre informații puternice. La nivel 

individual acestea sunt generatoare de mari realizări, expresii ale unor decizii cu adevărat 

importante ce ar putea să aibă în plan financiar, în planul patrimoniului personal sau al avuției 

personale un impact negativ, iar asupra sufletului un impact pozitiv. 

Din nou, ne îndreptăm atenția către anumite episoade din istoria omenirii care au scos în 

evidență această alianță prost înțeleasă sau această dominare cu forța care s-a soldat cu o schimbare 

importantă în conștiința de grup sau în dinamica socială a celor vizați. Dacă ar fi să ne îndreptăm 

atenția doar pe ceea ce s-a consumat cu frică, imperiul colonial, în special cel orientat spre Africa, 

ne arată imediat vinovații și, de asemenea, scoate în evidență, deopotrivă, beneficiile și marile 

probleme care au apărut după momentul acela. Li s-a oferit popoarelor africane posibilitatea de a se 

exprima la un alt nivel, de intrare în marea familie mondială prin accesul la culturile mature, la 

marile vârfuri care au produs schimbări de conștiință însă a existat un preț pentru acest lucru. Acest 

tandem bine versus rău ne poate ajuta să ne construim o viziune de ansamblu referitoare la direcțiile 

spre care se îndreaptă acum atenția noastră. Desigur, nu facem aici nici apologia colonialismului și 
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nici nu dorim să acuzăm ceea ce s-a întâmplat deja. O fac mult mai bine specialiștii, noi însă facem 

doar trimitere către un episod din istoria omenirii pentru a înțelege maniera în care se vor așeza 

informațiile astrale ale momentului. 

Dacă, referitor la avantaje sau dezavantaje, nu ne putem pronunța pentru că acestea sunt 

analizate de antropologi sau de alți specialiști în cercetarea fenomenului social, am putea, bazându-

ne pe etalonul astral al acestui moment de la care pornim în analiză, să ne gândim dacă nu cumva 

această manieră de a interveni în treburile altor popoare, fie ele primitive sau nu, nu a devenit un 

obstacol în posibila unitate. Există beneficii, însă nu știm dacă nu cumva în absența acestor 

intervenții de care au avut parte, acestor popoare nu le-ar fi fost mai bine. Există o întreaga 

literatură pe această temă, unele dintre elemente probate cu evenimente despre care toată lumea știe, 

însă altele, puțin mai abrupte, scot în evidență faptul că puterea colonială a anumitor națiuni 

exercită în continuare o teribilă presiune asupra acestei zone de pe glob. Ideea este că momentul 

acesta în care Venus se ceartă cu Jupiter, iar Marte se împrietenește cu Neptun ar trebui să ne 

îndemne să căutăm în marile evenimente care au marcat cultura și civilizația, care au fost forțele ce 

au dus la diviziune și care a fost prețul pe care acești oameni l-au plătit pentru a avea acces la 

informație, la cultură, la o altă stare de confort sau chiar la cunoaștere. 

Înainte de a se finaliza cea de-a doua decadă a lunii ianuarie descoperim că aceste concluzii 

la care ajungem, călătoria imaginară pe care o facem pe baza unor informații precise sau pe baza 

unor supoziții emise de persoane avizate sau curioase, ajungem în punctul în care să ne punem 

întrebarea dacă nu cumva ceea ce constatăm că s-a întâmplat în cazul altora nu cumva ni se va 

întâmpla și nouă. Această devitalizare, această deposedare de bunuri ar putea să fie acum înțeleasă 

greșit pentru că Venus se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului și mulți ar putea să se afle în 

postura în care să se preocupe de lucruri de nimic și destinul să meargă înainte. Rămași în urmă vor 

căuta să se asocieze cu cei care au procedat la fel și apoi ar putea chiar să fie tentați să-și facă un 

club al celor năpăstuiți de soartă ce au fost marginalizați, chinuiți sau, conform exemplului de mai 

sus, colonizați. 

Maniera personală în care vom aborda relația bună dintre Mercur și Chiron, judecând după 

faptul că Mercur se află acum în mers retrograd, scoate în evidență exemplul negativ pe care 

anumite persoane ar putea să ni-l ofere. Destinul, acum, din capul locului, este încercat, pe de o 

parte, de Jupiter retrograd, care îl îndeamnă să se reconfigureze, să-și construiască planuri de viitor 

pe baza sentimentelor nerezolvate sau pe baza unui conflict cu persoane din trecut, apoi, de partea 

cealaltă, prin faptul că disponibilitatea de acum, resursele, emoțiile sau chiar starea de confort nu 

permite o modificare atât de mare. Este adevărat, ne-am dorit lucruri de genul acesta, ne-am dorit 

un rezultat concret și chiar dacă a existat un avertisment, astral sau de altă natură, ne-am grăbit, nu 

am ținut cont de ceea ce ar fi trebuit să facem, nu am îndeplinit anumite etape și acum ne vedem în 

fața unor probleme și mai mari.  

Desigur, nu tot contextul astral 

este orientat împotriva a ceea ce 

individul ar putea face cu efort propriu. 

Luna din Taur, înainte de a părăsi acest 

semn, se va afla într-o relație bună cu 

Axa Dragonului și studiul acesta va 

putea să ne ofere informații prețioase, 

chiar dacă, deocamdată, nu le putem 

pune în aplicare. Practic, acest moment 

în care Venus se află într-o relație 

proastă cu Axa Dragonului arată că 

norocul se pune de-a curmezișul și că 

un moment de ezitare, o secundă de 

lăcomie ar putea să distrugă un element de rezistență sau fapta bună, cea îndeplinită cu mare efort, 

ar putea să fie răstălmăcită. Eșecul acestui moment va putea fi reparat abia la sfârșitul lunii iunie 

dacă următoarea decadă ar putea permite continuarea a ceea ce se decide acum, adică dacă găsim 
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suficient de multe persoane pe care să le convingem că suma factorilor astrali de acum a fost cu 

mult peste ceea ce am fi putut realiza și, printr-o corelație pozitivă cu faptele proprii, în următoarea 

decadă să dăm sens momentului de echilibru, acela care ne trimite către finalul lunii iunie și să-i 

permitem să ne ajute să recuperăm ceea ce pierdem acum. 

 
Viața socială ne îndeamnă însă să privim lucrurile așa cum sunt ele construite și să nu ne 

lăsăm tentați de modificări abuzive. Acum norocul se pune de-a curmezișul și evenimentele 
sociale au propriile lor resurse care vor fi mobilizate prin convingeri de grup în așa fel încât să 
neutralizeze intenția unui individ care dorește să preschimbe totul, să vină cu noi reguli sau cu 
modificări în anumite structuri. Un statut tradiționalist, spre exemplu cum este India, ar putea să 
întruchipeze într-o reprezentare socială această relație complicată între două extreme, calități și 
direcții diferite. Am văzut de-a lungul analizelor pe care le facem aici că nu întotdeauna două 
extreme caută să intervină una asupra celeilalte printr-un efect coroziv. La un moment dat se 
poate întâmpla și acest paradox ca aceste două extreme să lucreze pentru același rezultat. Acum 
însă nu se întâmplă lucrul acesta. Dacă ar fi să aducem în discuție valorile pe care India le 
lansează umanității, marea diversitate culturală sau religioasă, înclinația către valorile moderne 
și, în egală măsură, încrâncenarea cu care se ține de tradiții, chiar dacă unele dintre ele au fost 
construite aberant sau împotriva ideii de om sau umanitate, atunci am înțelege mult mai bine 
cum se poate concretiza la nivel social această luptă între plăcere și necesitatea de a împlini un 
deziderat. Nu dorim să facem aici o prezentare a Indiei, ci dorim să indicăm doar un reper. Știm 
însă din analizele făcute de pasionații fenomenului social că nicio dominație politică, nici măcar 
sistemul colonial englez, nu și-a extins autoritatea asupra planurilor tradiționale sau asupra 
acelor trăsături implementate în conștiința popoarelor care au trăit și trăiesc în continuare în 
actualul stat indian, nici măcar după desprinderea Pakistanului de India în 1947. Evenimente 
sociale aferente acestui moment fac trimitere la combinația între clasic și modern sau la 
necesitatea de a găsi calea de mijloc. Conform schemei de repartizare a anului 2016 momentul de 
echilibru va fi greu de pus în practică pentru că se bazează mult pe înțelepciunea pe care o vom 
dovedi în următoarea decadă. Următoarea decadă aduce o încercare teribilă, pusă din punct de 
vedere astral pe opoziția dintre Uranus și Luna neagră, dar și prin faptul că suma ecuațiilor 
astrale plasează în același segment psihocomportamental corelația negativă cu momentul de 
echilibru. De aceea orice informație obținem prin raportare la experiențele înaintașilor ne va fi 
de mare ajutor. 

 

Finalul decadei a doua a lunii ianuarie ne pune la încercare chiar această nevoie de a 

simplifica lucrurile. Mercur retrograd prin zodia Capricorn ne arată nu doar că trecutul personal 

poate însemna o bogăție specială, aparte, de experiențe folositoare pentru planurile de viitor, dar ar 

putea să ne și complice relația cu oameni înțelepți pe care i-am întâlnit atunci. Este adevărat, prin 

intermediul lui Mercur retrograd acum, ca o consecință a rătăcirii, ne desprindem ușor de un factor 

dureros. Relația proastă care se împlinește între Mercur și Uranus ne ajută, așadar, să putem vedea 

foarte departe. Din nefericire, mulți s-au născut cu această miopie spirituală și oricât de multe 

condiționări ar traversa nu reușesc să vadă foarte departe. Aici intervine Soarele, cel care în după-

amiaza zilei de 20 ianuarie va trece în zodia Vărsător și va realiza o nouă schemă a valorilor în așa 

fel încât să nu pierdem totul din cauza unui conflict, ci partenerul de dialog, cel care până în acest 

moment a considerat că dacă nu primește imediat atunci nu are rost să mai aștepte pentru că nu-l va 

mulțumi ceea ce va primi, se dovedește a fi acum mai atent, mai curios sau poate chiar mai 

răbdător. Este un lucru neobișnuit ca din zodia Vărsător să vină răbdarea. Mercur, aflat acum în 

Capricorn, răscolește tot ceea ce înseamnă energie neconvențională și ar putea, obligatoriu trecând 

prin curiozitate, să îi ajute pe oameni să-și modifice schema de acțiune și să fie mult mai atenți la 

reacție. 

Finalul decadei a doua a lunii ianuarie le vorbește în mod indubitabil oamenilor despre 

performanță. Multe înțelesuri profunde vor pendula în jurul nostru și ne vor ajuta să descoperim 

care este deschiderea cea mai importantă, care este abilitatea psihică, ce putem face cu ea și cât de 

apreciată este această calitate de ceilalți. Asemenea greșeli făcute din neatenție sunt acum mult mai 

dur judecate pentru că, nu doar în mediile ezoterice se știe lucrul acesta, ci, în general, puterea 
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suplimentară îl îndeamnă pe individ să facă un efort de voință, să fie mult mai responsabil și mai 

atent cu acțiunile sale. 

Trecerea Soarelui în Vărsător ne ajută să ne desprindem de un element material și relația 

proastă care se construiește între Mercur și Uranus să însemne o dezamăgire față de o situație sau 

un obiect la care nu ajungem ușor și din cauza căreia ne oprim din toate aceste demersuri 

imposibile. Deci, tot răul spre bine! 

Evenimentele sociale care se construiesc pe această modificare astrală ne atrag atenția 

asupra ostilităților pe care am putea să le trezim în momentul în care suntem implicați într-un proces 

de transformare. O persoană care lucrează cu energia, care se implică în a-i ajuta pe ceilalți să-și 

depășească proprii demoni, să-și învingă defectele și să trăiască simplu și frumos, este mult mai 

expusă reacțiilor mentalului colectiv, acela care, conform schemei pe care o cunoaștem, a dorit să-și 

protejeze propriul nivel, va face tot ce poate să-și păstreze actuala organizare în formă compactă. 

Cu alte cuvinte curajul de a modifica ceva, de a spune un mare adevăr nu este doar atât, el implică 

neapărat și a înfrunta 

consecințele acestor 

fapte. 

Desigur, de 

fiecare dată când Uranus 

se implică în astfel de 

evenimente, dar, mai 

ales, atunci când se 

activează direct sau 

indirect careul cu Pluton, 

ne referim la război. 

Dacă dorim un exemplu, 

nu este cazul să ne 

pierdem prin evenimente 

istorice căutând 

confruntări care s-au 

consumat foarte departe 

pentru a înțelege la ce se 

referă ecuația astrală de acum. Dihotomiile periculoase, adică înțelesul și fapta, lupta dintre bine și 

rău ar putea acum pe finalul celei de a doua decade a lunii ianuarie să ne ducă spre episoade care 

ne-au învățat o anumită lecție de viață în al Doilea Război Mondial. Războiul nu este de dorit, 

tocmai de aceea oamenii ar trebui să facă tot ceea ce le stă în putere și, poate, cu puțin efort, chiar 

mai mult de atât, să se evite o astfel de confruntare. Războiul nu este nici plăcut și nici util. Acum, 

pentru că Mercur se află retrograd într-un semn de putere (Capricornul), dar foarte aproape de 

Pluton, pentru că, prin această deplasare, se trezesc resentimente și ne îndeamnă să credem în ele, se 

activează din nou acest careu între Uranus și Pluton care, după cum am văzut și în alte analize pe 

care le realizam aici, face referire la ciclul războiului. Nu putem să ne gândim acum că anumite 

dispute conjuncturale se transformă în conflicte de proporții. Știm însă că acest lucru s-a întâmplat 

și, dacă dorim să fim informați, consultând bibliografia necesară, vom afla și care a fost cauza 

acelor întâmplări. Corelația se oprește însă aici. Istoria nu se repetă așa cum cred unii, ci mult mai 

subtil, iar noi doar am putea să reproducem la un nivel redus, în grupuri mici sau în confruntări 

dintre grupuri, acele episoade care s-au consumat la nivel mondial. Repetarea de acum are alte 

consecințe. Acum nu există o ură de rasă, ci simple greșeli făcute din neatenție. 

Așa după cum înțelegem, cea de-a doua decadă a lunii ianuarie încearcă să schimbe o 

mentalitate, o atitudine, punându-ne în fața unor dureri pe care le înțelegem și pe care suntem 

invitați să le împărtășim. Prin împărtășirea unei dureri reușim să avem acces la informații și să 

înțelegem mult mai bine care este modalitatea de expresie a adversarului și cum ar trebui să ne 

desprindem de tot ceea ce înseamnă luptă, pentru a ne trezi la viață. 
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Decada a III-a (21 – 31 ianuarie) 
Participarea la o schimbare a lumii. Nevoile sunt adâncite în 

mister. Surprize. 
DECADA NR. 3  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   2 11-20 ianuarie 

Corelația negativă 18 21-30  iunie 

Zona martor 18 21-30  iunie 

 

Vorbele sunt încercate. Apel greșit la noțiuni pe care nu le putem controla. Obsesia 

trecutului nerezolvat. Ideea este împotriva destinului. Sentimentul de greutate domină. Injustiție. 

Visul de a trăi mai bine îi pune pe oameni în dificultate. Griji nejustificate față de ziua de mâine. 

O mai bună putere de integrare. Invitație la călătorie cu gândul. Se stabilesc ultimele elemente 

înaintea unui mare eveniment. Valorile personale sunt investigate pentru o soluție de destin. 

Sentimentele se încălzesc. Puterea individului se măsoară prin cuvinte. Deschiderea față de o 

formă de răzbunare ce inspiră până acum teama. Atitudine refractară față de muncă. Intensitate 

periculoasă. Prea multă agresivitate. Oamenii își ies din minți. Sunt cerute ușor dovezi imposibile. 

Conflict între două tabere. Explozie. Disconfort cauzat de lucruri care nu au importanță. 

Speranțele prind rădăcini într-un pământ nou. Rămășițele tulburărilor anterioare striga mai tare. 

Viața dorește să intre pe un făgaș nou. Prea mult spirit critic. Se cer dovezi de afecțiune. Se oferă 

dovezi de supunere. Este pus la îndoială un sfat. Se corectează o greșeală minoră. Crește viteza 

de lucru prin condiționare. Oamenii vor să demonstreze că pot, că știu, că au. Prea multă strictețe 

strică. Ne gândim la ziua de mâine. Putere de introspecție accentuată de teamă și nesiguranță. 

Indeciziile își fac loc mai repede în suflet. Se trăiește mai bine dacă nu există verticalitate. Sunt 

criticați cei timizi. Spiritul practic este dovedit dacă i s-a făcut reclamă. Bunăstare prin prieteni, 

asociați, parteneri. Succesul este cântărit după rezultatele cuantificabile. Apel la substanțe care 

stimulează. Regretul este amânat. Succes prin calm, renunțare, atenție. Se pornește o revoluție. 

Accente dramatice pe aspectul practic al vieții. Neîmplinirile dor.  

 

A treia decadă a lunii ianuarie ne invită să participăm la evenimente importante ale anului 

2016 producând o schimbare a intențiilor cu care individul urmărește să se integreze în grupul de 

apartenență. Pentru asta vom avea nevoie de resurse puternice, iar la acestea ajungem printr-o 

disciplină de lucru severă sau prin autocontrol. 

Prima zi a acestei decade este dedicată în primul rând comunicărilor care depășesc barierele 

impuse de teamă sau inhibiție. Se face un apel greșit la un mesaj mai vechi, iar acest mesaj ne 

informează că anumite bunuri sunt pe sfârșite. Este posibil ca prin această răscolire să constatăm că 

s-a ridicat o interdicție însă este tardiv, nu ne mai folosește la nimic să știm că nu mai avem un 

obstacol pe acest traseu. Retrogradarea lui Mercur aduce această înclinație către acțiuni inutile și 

ideile pe care le avem acum și tocmai pentru că ne orientează către acele zone pe care ar trebui să le 

abandonăm lasă impresia că ne punem împotriva destinului. 

Există elemente care susțin raportul negativ Mercur-Luna neagră. Unul dintre ele este chiar 

relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului și, implicit, cu Jupiter din postura în care i se opune 

planetei Venus, iar asta înseamnă că ghinionul pe care îl aminteam în decada anterioară și care a 

fost întreținut în special de o relație proastă dintre Venus și Jupiter se transformă acum în interdicție 

de viață, în decizie proastă pe care puțini oameni reușesc să o conștientizeze așa cum este. Asta 

înseamnă că se va face o distincție clară între momentul deciziei și efectele acesteia ce ni se vor 

părea adevărate surprize. Prima zi a celei de a treia decade primește drept corelație pozitivă ceea ce 

s-a consumat în decada anterioară. Asta înseamnă că ghinionul ultimelor 10 zile ne învață să facem 

alegeri înțelepte, iar retrogradarea lui Mercur ne avertizează că s-ar putea ca aceste alegeri corecte 
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să fie încărcate de multă tensiune sau să nu ne susțină așa cum știm că se întâmplă de regulă atunci 

când hotărâm corect sau în consonanță cu un ideal îndrăzneț. 

Evenimentele sociale care se bazează mult pe conjuncturile zilei de 21 ianuarie când Mercur 

și Luna neagră se află într-o relație proastă se bazează pe nedreptate. Momentul acesta prefigurează 

ceea ce urmează să se întâmple pe 25 ianuarie, când Uranus și Luna neagră vor fi într-o opoziție 

perfectă. Acum, privind evenimentele la nivel social, lucrul acesta pare să se construiască de o 

manieră abuzivă. Greutatea, cu cât este mai mare, cu atât mai mult va fi așezată pe umerii celui care 

deja se plânge că îi este greu. 

Consecințele acestor fapte accentuează mult nedreptatea, aduce multă putere minciunii și se 

dorește înclinarea balanței dintre bine și rău către toate aceste contracții interioare, către toate 

forțele negative care-l stăpânesc pe individ sau care îl motivează să fugă de prieteni buni, de iubire 

sau de activități de grup. Acestea, până la urmă, se vor transforma în evenimente sociale cărora, pe 

viitor, nu vom mai putea să le modificăm cursul. Aceste evenimente care se produc pe retrogradarea 

lui Mercur, chiar dacă, teoretic, mai beneficiază și de o revizuire, atunci când Mercur își revine la 

mersul direct și trece din nou peste poziția de acum, momentul acesta, ecuația astrală a acestuia de 

acum, precipită evenimentele, le grăbește mult prea tare în comparație cu ce vom putea înțelege, 

observa sau face când Mercur va reveni din nou peste poziția aceasta, prin mersul direct. Din cauza 

acestei discrepanțe vom realiza atunci că va fi deja prea târziu pentru o schimbare deoarece ea s-a 

produs deja în avans și la momentul acela nu vom putea nici să mergem mai departe, că nu mai 

avem unde, dar nici să împlinim ceea ce este rezervat pentru momentul acela, că este deja împlinit. 

De aici și agitația mare, de aici și sentimentul că, neîmplinind ceva, suntem marginalizați. 

La nivel individual aceste lucruri pot fi amestecate (individul în sine are o altă flexibilitate 

pe aceste unghiuri astrale) ceea ce nu se poate spune despre grupuri care cer o altă raportare și o altă 

răspundere. De aceea acest interval aduce alegeri complicate și tensiune pe evenimente care pot 

crea confuzii mari deoarece corelațiile negative ocupă același sector cu punctul de echilibru, ceea ce 

este bulversant sau periculos. 

Momentul în care Mercur, în mers retrograd prin zodia Capricorn, se întâlnește cu Pluton 

într-o conjuncție arată că oamenii sunt îndemnați să-și reformuleze ceea ce cred despre propria 

rigiditate. În primul rând, atunci când se întâlnesc cu așa ceva trebuie să arate că nu sunt agresivi, că 

rigiditatea lor nu spune ceva rău, ci este doar modul în care își conservă propriile calități sau își 

consolidează starea de confort. Această conjunctură agresivă prin care se conservă un lucru bun 

într-un mediu agresiv este dovadă de curaj sau de nebunie. Nimic nu mai este ca înainte, iar această 

rigiditate pe care oamenii o arată nu are cum să nu conțină și o doză de duritate sau de agresivitate. 

Vom vedea în preajma zilei de 25 ianuarie că retrogradarea lui Mercur va aduce în centrul atenției o 

problemă de comportament, nu una de protejarea unor fapte specifice, deci acela poate fi un 

moment în care metodele abordate la început de decadă vor putea fi puse serios la îndoială. 

La nivel individual această implicare a omului, protejarea a ceea ce consideră că are mai bun 

și mai valoros are și consecințe pozitive. Își conștientizează încrederea în sine, dar poate, de 

asemenea, alimentând aceste concepții eronate, să o reformeze în a fi încrezător că până și defectele 

sale sunt mult mai puternice și mai valoroase decât ale adversarilor, reușind, astfel, să își adapteze 

corpul, emoțiile, structura spirituală în raport cu nivelul adversarului. Aceasta este o altă ipostază în 

care succesul obținut arată că se lucrează cu mijloace nefirești și că această încrâncenare cu care 

unii se țină de propriul mod de a fi, adică această duritate cu care refuză schimbarea arată că, de 

fapt, lucrează cu lucruri nefirești și victoria nu durează. 

La modul sintetic toată această construcție, pentru că urmărește transformarea unui 

comportament negativ ori corectarea acestuia, îl face pe acest personaj periculos, agresiv sau 

iresponsabil să considere că toată suferința pe care o trăiește în procesul de modificare este produsă 

de cel care îl ajută să se schimbe. Cu alte cuvinte, celălalt este vinovat chiar dacă la momentul 

prezent nu se întâmpla altceva decât se mobilizează un depozit agresiv care a fost construit cu mare 

efort într-o perioadă importantă. Pluton se află în această zodie de la începutul anului 2008 și de 

atunci acumulăm tot felul de elemente, instrumente, idei, stări care nu ne sunt utile. Acum acestea 

se răzbună ori presiunea socială sau presiunea unui personaj din preajmă ne arată că puterile nu mai 
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pot fi accesate prin această manieră dură, agresivă sau încrâncenată, ci este nevoie de o modificare. 

Modificarea în sine ne ajută și ne pregătește pentru evenimentele viitoare, însă acum, în timpul 

derulării procesului, avem o altă părere despre aceasta. 

La fel ca și momentul în care Mercur se află într-o relație negativă cu Luna neagră, 

raportarea socială a acestor impulsuri se îndreaptă către un eveniment anume din istoria omenirii și 

urmărește să producă efecte rapide pentru a acumula și mai multe elemente, conform schemei pe 

care o avem activă din 2008 încoace. De aproape 8 ani încercăm să construim o cale de atac 

împotriva unui adversar și acum am putea realiza, cu puțin ajutor din partea celor din preajmă sau 

cu puțină înțelepciune, că această schemă agresivă orientată împotriva celor din jur nu este 

folositoare, grijile sunt total nejustificate, iar atitudinea constantă pe un traseu conține prea mult 

egoism și prea puțină toleranță. Conjuncția lui Mercur cu Pluton agresează visul de a trăi mai bine și 

fiecare urmărește să-l oblige pe cel din preajmă să participe la construirea unui alt vis așa cum a fost 

gândit pe alte conjuncturi astrale, pe alte perioade ale anului sau în altă etapă a vieții. Combinația 

între lucruri firești și cele nefirești ne va oferi acum posibilitatea de a obține un succes interesant. 

Există pagube colaterale în acest demers, există și speranță falsă, dar și întâmplări care se 

accentuează prin caracterul lor tragic. Astfel, această ipostază ar putea să convingă individul 

orientat negativ că trebuie să acționeze cu și mai multă duritate, cu și mai multă încrâncenare. Este 

de la sine înțeles că insistând pe acest mod de a acționa se ajunge la explozii, la tulburări de 

comunicare ori chiar la invadarea intimității celuilalt spunând că se dorește salvarea lui.  

Primele semne că această 

explozie se va consuma vor veni 

în preajma zilei de 25 ianuarie 

când Uranus și Luna neagră ating 

opoziția perfectă. Acum, când 

Mercur se află într-o conjuncție cu 

Pluton, cel care participă împreună 

cu Uranus la reinventarea ideii de 

război, de conflict, cel care 

menține prin diverse motivații o 

atitudine tensionată, sunt 

construite premisele acelui 

conflict. În această perioadă luăm 

contact cu confuzii, cu elemente 

incomplete sau cu adevăruri 

parțiale pe care refuzăm să le 

vedem așa cum sunt. A construi 

evenimente sociale prin intermediul acestor confuzii înseamnă a ne semna o sentință. Cei care sunt 

orientați negativ, care nu urmăresc să treacă prin acest sector plin de spini, pentru a se curăța sau 

pentru a înțelege ce au de făcut, vor avea parte de surprize neplăcute. Ceilalți, vor fi în primul rând 

încercați de marea masă de oameni orientați negativ, acuzați fără rost sau învinuiți că și-au însușit 

bunurile celorlalți, apoi se vor trezi înconjurați de persoane care nu știu încotro s-o ia. 

Pe 23 ianuarie, cu puțin timp înainte ca Venus să treacă pe zodia Capricorn, evenimentele 

sociale tind să intre într-un val de transformare care vor fi caracterizate prin restricție. Pentru că 

Venus va intra în Capricorn abia în seara zilei de 23 ianuarie finalul tranzitului Lunii prin domiciliu, 

adică prin zodia Rac, transformă acest moment într-o încercare de a ne însușim noi valori personale. 

Tot ceea ce ne aducem aminte, sentimentul de apartenență sau bucuriile simple pe care le-am 

construit până acum dau semne că ne deviază de la anumite intenții și însăși deviația ne spune că 

evenimentele care sunt generate pot fi controlate. De aici și marele paradox cum că valorile 

materiale sunt mai importante pentru o evoluție spirituală accelerată.  

Momentul în care Venus intră pe zodia Capricorn poate fi considerat și unul de dezordine. 

Inteligența practică, comunicarea sau exprimarea pe un nou plan pot deveni o grea încercare pentru 

un individ care nu s-a mai confruntat până acum cu asemenea momente de sinteză. Faptul că Luna 
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trece acum pe ultimul grad al zodiei Rac și se apropie cu pași repezi de Luna plina (această fază se 

împlinește când Luna deja se află în zodia Leu) ne vorbește și despre secrete ce ne invită la o 

călătorie imaginară. Prea ușor considerăm că nu ne putem asuma riscuri, prea ușor ne simțim 

vulnerabili, ofensați de nedreptăți sau înfrânți în fața unor complicații sociale. Această atitudine 

reprezintă un etalon și, în timpul tranzitului planetei Venus prin zodia Capricorn, maniera în care 

individul va alege să interacționeze cu ceilalți poate fi și un îndemn la a se modifica reprezentarea 

asupra lumii și vieții. O persoană care a mai făcut lucruri de genul acesta va privi trecerea planetei 

Venus pe zodia Capricorn ca un îndemn la responsabilitate, ca o invitație la a se așeza la casa sa, la 

a se aduna de pe drumuri sau a fi mai serioasă în ceea ce are de făcut. Cu alte cuvinte, îndemnul la 

distracție sau la risipă va fi considerat o tendință la care este cel mai bine să renunțe. Sentimentele 

sunt cu atât mai plăcute cu cât sunt mai ușor de controlat, iar sensibilitatea este acum raportată la 

nevoia de a avea totul la discreție chiar dacă nu totul va fi folosit. Prin Capricorn toate aceste 

elemente ale ființei care până acum s-au exprimat liber sau au căutat să interacționeze cu ceea ce 

există în jur sunt dovezi de stăpânirea de sine sau mijloace prin care omul devine mai puternic. 

Rămâne de văzut dacă această putere va fi până la urmă reală. Vom știi acest lucru după data de 25 

ianuarie, după ce se consumă opoziția perfectă dintre Uranus și Luna neagră 

Evenimentele sociale care sunt coordonate de iminenta intrare a planetei Venus în zodia 

Capricorn sunt marcate de trecerea de la strălucire la decădere sau de la exprimare prin rafinament 

eleganță jovialitate, comunicare, cunoaștere, expansiune, la evenimente sociale sau atitudini care 

sunt marcate de o revoltă ciudată, ascunsă în ultima vreme, prin care se dorește exercitarea unei 

influențe puternice asupra mediului înconjurător, asupra anturajului, dar și transformări în zona 

elementelor fundamentale. 

 
Ca reper istoric putem face trimitere la vârsta de aur a islamului. Secolele VIII-XII au 

reprezentat pentru islam una dintre cele mai strălucite perioade din întreaga lume veche. Acea 
perioadă a fost considerată de un istoric al filosofiei musulmane, Leon Gautier, drept o epocă de 
pace și prosperitate generală. Vorbim aici despre un avânt puternic al economiilor de piață, al 
economiilor monetare, dar și o dezvoltare a industriilor, în special cea a fierului, a lemnului, a 
textilelor. Toate aceste evoluții au însă și consecințe. Economia monetară răstoarnă fundamentul 
unei societăți senioriale și țărănești, adică îmbogățiții devin și mai bogați, iar săracii și mai 
săraci, accentuându-se din ce în ce mai mult diferențele de caste. Este adevărat această perioadă 
interesantă a islamului nu se compară cu minunata renaștere italiană. Se pot face însă anumite 
corelații între cele două, dar 
rezultatul nu ne oferă prea multe, 
ci doar ne spune că s-a încercat 
reeditarea antichității glorioase 
după care omenirea, ca o 
pedeapsă, a trebuit să cunoască 
pericolele întunecatului Ev Mediu. 
Această perioadă se oprește brusc 
în secolul al XII-lea, nu doar 
pentru musulmani, ci și pentru 
celelalte popoare. În exemplul de 
față, ulterior acestui moment de 
progres și înflorire, agresivitatea 
care exista în formă potențială, 
prin care unele popoare au pornit războaie de cucerire împotriva altora sau s-au exprimat 
violent la adresa celor pe care le dominau deja, a declanșat oprirea evoluției sau chiar decadența, 
cea care a existat până în secolul al XVIII-lea. Venus în Săgetător poate evidenția această epocă 
de aur pentru dimensiunea socială a unui individ, iar trecerea sa în Capricorn are menirea de a 
scoate la lumină acele sentimente agresive, periculoase care nu permit exprimări inventive sau 
abatere de la regulă.  

 

Iată cum, din punct de vedere social, intrarea planetei Venus în Capricorn prefigurează 

anumite evenimente care vor atinge momentul de maximum în preajma zilei de 25 ianuarie, când 
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Uranus și Luna neagră vor atinge opoziția perfectă. Agresivitatea acelui moment este pregătită de 

argumente care vin acum de la un alt segment, prin altfel de explicații și cu alte nevoi. Venus în 

Capricorn este prin excelență poziția celui care acordă importanță disciplinei de muncă, exteriorului 

și mai puțin sufletului. Aici avem de-a face cu un paradox pentru că zodia Capricorn îndeamnă spre 

gândire și profunzime. Venus în această poziție nu se simte confortabil și va transforma plăcerea în 

interdicție, suprimând emanațiile plăcerii, cele care sunt regăsite acolo unde libertatea este prezentă, 

îndemnând spre a ascunde golul de emoție, refuzul iubirii prin strictețea unei metode. Ea este, spre 

exemplu, capabilă să transforme inclinația spre muncă într-o obsesie dacă nu există un rezultat 

imediat care să dezghețe inima.  

Tocmai de aceea, mult mai evidentă pentru oameni va fi tendința de a lupta împotriva 

bunurilor celorlalți sau împotriva stabilității celuilalt. Pe această Lună plină din Vărsător (cu Luna 

pe zodia Leu și Soarele în Vărsător), sentimentele vor fi bulversate și se va ridica din cenușă, din 

ceață, din negură, din adâncuri ca o atitudine dură, ce se va prezenta pe sine prin noblețe și 

pasivitate însă în inima sa este ascunsă o dorință de răzbunare. Luna plina din Vărsător, cea care se 

împlinește în 24 ianuarie, va întreține aceste conflicte gratuite. Acum, dacă nu ținem cont de ceea ce 

am văzut, înțeles sau de ceea ce ni s-a spus în mod direct în ultimele zile, avem ocazia să întreținem 

conflicte gratuite. Barca în care suntem se clatine și mulți vor avea impresia că nu obțin rezultate 

decât dacă se lasă în voia acestor impulsuri ample sau dure. Știm însă, din informațiile pe care ni le 

oferă psihologia modernă, că reacțiile agresive pot produce efectele dorite însă doar pe termen scurt.  

De aceea acum sunt avertizați cu precădere cei care au astfel de porniri pentru că acum ar putea să 

devină victimele lucrurilor lipsită de importanță. Există prea mult resentiment sau prea multă 

dorința de a domina atitudinea pozitivă a celuilalt sau acea orientare de care ne temem prea mult. 

Este adevărat, nu toată lumea se agresează pe stradă, nu toți se vor certa și s-ar putea ca, în anumite 

medii unde există educație și bun simț, această atitudine agresivă să nu se exprime prin fapte, să nu 

iasă la suprafață prin interacțiune. Asta nu înseamnă că ea nu există. În cazul acestor oameni 

pozitivi și frumoși la suflet lucrurile acestea se vor transforma în melancolie, atitudine negativă față 

de duritate sau le pot apărea acestora anumite semne de întrebare la adresa celorlalți fără a fi 

împărtășite. Doar în această zonă se va localiza nemulțumirea sau agresivitatea predispusă acum de 

Luna plină. 

Oamenii aceștia orientați pozitiv vor avea însă senzația că aceste gânduri sau aceste semne 

de întrebare le sunt induse pe un context social care nu le este pe plac ori care este cu adevărat 

agresiv și dur. Asta se întâmplă pentru că energiile zilei de 24 ianuarie, când se consumă Luna 

plină, fac parte din ceea ce pregătește opoziția lui Uranus cu Luna neagră, cea care se va împlini în 

dimineața zilei de 25 ianuarie. Practic, această atitudine agresivă în cazul oamenilor pozitiv 

reprezintă o avertizare referitor la faptul că anumite evenimente sociale în care sunt implicați și care 

par să fie, de regulă, pozitive sau utile individului, acum pot intra într-un derapaj accentuat. 

 
Din punct de vedere social, pentru a înțelege mai bine Luna plină din Vărsător facem 

trimitere la un eveniment spectaculos despre care s-a scris mult și care a reprezentat un subiect 
interesant pentru multe ecranizări cinematografice. Este vorba despre scufundarea vasului 
Titanic. Titanicul a fost proiectat de ingineri pentru a face față marilor evenimente ce apar pe 
ocean, cel puțin așa s-a spus atunci, însă din cauza evenimentului pe care toata lumea îl cunoaște 
a devenit expresia fragilității creațiilor umane atunci când acestea nu țin cont de armonia cu 
mediu sau atunci când nu-și depășesc aroganța și agresivitatea. Pe 12 aprilie 2012 s-a împlinit un 
secol de la scufundarea acestui vas. Atunci, în 1912, în momentul în care vasul s-a scufundat, 
Uranus se afla pe gradul al treilea al zodiei Vărsător, acolo unde se află acum Soarele. Practic, 
impactul celorlalte planete prin Luna plina de acum face trimitere la acel exemplu de aroganță și 
mândrie de care a dat dovadă comandantul Titanicului considerând că oricât de mare este 
obstacolul pe care-l are în față, nu există ceva de care acest vas să nu poată trece. 

Ulterior acestui moment, Titanicul a devenit un exemplu de pedeapsă împotriva mândriei 
și aroganței. Momentul acesta al Lunii pline de pe zodia Vărsător va încerca o reprezentare la o 
altă scară decât episodul din 1912. Acum pozițiile planetelor sugerează o ușoară protecție sau 
deschiderea către o formă de răzbunare ce îi mobilizează pe oameni, nu-i face aroganți și doar 
atât, și îi ajută să învețe ceea ce trebuie din trecut. Barca în care suntem se poate scufunda dacă 
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reproducem modelul acela. Însă ne va fi ușor ca aceste construcții gratuite să fie trecute într-o 
altă zonă și să nu genereze efectele negative spectaculoase de care pe viitor să ne amintim cu 
tristețe. 

 

Pe împlinirea opoziției dintre Uranus și Luna neagră vom constata că ne aflăm în fața unui 

episod de o duritate aparte. Abia în momentul de față, când acest unghi atinge gradul perfect, ne 

dăm seama că am participat până acum fără voie la evenimente negative ce sunt pe punctul de a 

exploda. Pentru că suntem în a treia decadă a lunii ianuarie, după schema repartizată acestui an, 

constatăm că reperele pozitive, cu relațiile care fac cinste unui om bine intenționat ori care duc la 

progres și dezvoltare, ne întorc spre a doua decadă a acestei luni, în timp ce reperele negative și 

echilibrul sunt localizate în ultima decadă a lunii iunie, atunci când Junon își va reveni la mersul 

direct, iar Chiron își va începe mersul retrograd. Deciziile de acum vor primi atunci replici dure, 

încărcate de patimă sau o pedeapsă pentru puterea pe care ne-am dorit-o prea mult acum. 

Momentul prezent în care Luna neagră din Balanță i se opune lui Uranus din Berbec aduce 

constrângeri de natură patrimonială, atitudine dură față de un partener de dialog sau dorința de a 

preschimbă armonia cuplului, o înțelegere stabilită pe baza unor concluzii mai vechi în lucruri 

imposibile, ce sfidează normalitatea și aduce în conflict tot ceea ce ține de asociere sau înțelegere. 

Asta înseamnă că lucrurile imposibile devine acum normalități și se va concretiza și mai mult 

posibilitatea ca într-o 

zonă diplomatică, acolo 

unde am crezut că 

pericolul nu ne afectează, 

să se producă o separare, 

o schismă sau să apară 

etapa finală a unui 

conflict între două tabere. 

Momentul în care Uranus 

i se opune Lunii negre 

coincide și cu conjuncția 

lui Marte cu Junon  pe 

Scorpion, dar și cu 

momentul în care Mercur 

va reveni la mersul direct. 

Explozia temperamentală de acum, nevoia de a distruge pentru a pune altceva în loc pare o 

consecință firească a dorințelor sau implicării în evenimentele sociale din ultima perioadă. 

Dimensiunea personală centrează acum normalitatea pe o linie a consumului și este elogiat 

ridicolul sau tulburările de gândire. Luna neagră din Balanță a sfidat toate începuturile legate de 

zona spirituală sau cea morală, aducând indolența sau teatrul de proastă factură la rang de regulă sau 

model. Acum Uranus din Berbec, cel care de câțiva ani, împreună cu Pluton, încearcă să 

preschimbe lumea, punându-i pe cei răi într-un contact direct pentru ca numărul lor, indiferent de 

cine va câștiga din această confruntare, să se reducă, va urmări să ne întoarcă la o stare de 

normalitate fără să știe dacă aceasta este cea mai bună soluție. Această ipostază seamănă cu o 

întâmplare ciudată în care un alergător la 100 m garduri participă la această competiție legat la ochi. 

Antrenamentul și istețimea s-ar putea să îl ducă spre victorie, însă cea mai mică greșeală ar putea 

să-i fie fatală. Cu alte cuvinte, acum dorim să participăm într-o competiție, ne gândim doar la 

victorie și pierdem din vedere că mult mai important este cum anume ne comportăm, nu dacă vom 

câștiga sau nu. Experiențele, pentru că acestea sunt cele mai importante, se construiesc prin 

acceptarea etapelor, nu prin distrugerea a tot ceea ce ar putea să însemne ordine, succesiunea de 

momente sau precizie. Din această cauză relația proastă a lui Uranus cu Luna neagră, cea care se 

împlinește la grad perfect acum este elementul definitoriu al acestei decade și unul dintre cele mai 

importante ale anului 2016. 
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Este destul de complicat de stabilit ce reper din istoria omenirii ar putea să reprezinte mai 
corect sau mai aproape de realitate această ipostază periculoasă. Personal, consider că nu există 
o singură întâmplare, un eveniment care să îndeplinească această calitate. Din această cauză, 
pentru a cuprinde cât mai multe înțelesuri în această direcție se poate stabili că perioada antică 
este aceea care subliniază unghiurile aferente zilei de 25 ianuarie. Pe de o parte, aceasta arată 
rădăcinile, premisele unor conflicte care au ajuns la maturitate în Evul Mediu sau mai târziu, 
apoi arată și faptul că aceste rădăcini au produs și au oferit oamenilor suficient de multă 
cunoaștere încât progresul care a apărut la încheierea Evului Mediu și care s-au declanșat cu 
Renașterea apoi cu Iluminismul să reprezinte accesul la o nouă dimensiune a vieții. Nu ne referim 
aici doar la ceea ce a însemnat civilizația greacă sau cea romană, ci la ceea ce a însemnat cultura 
chineză sau cea indiană în Asia ori la ceea ce a însemnat dimensiunea socio-culturală a 
popoarelor de pe continentul american. În zorii civilizației, în ceea ce numim perioada antică sau, 
în cazul unora, în perioada preantică, găsim ceea ce este mai important și valoros pentru ceea ce 
suntem acum. Găsim o cauză, un deziderat și chiar devize pe care popoarele de mai târziu le-au 
dezvoltat și le-au implementat, transformându-le în trăsături de neam. În aceste trăsături de 
neam, în ceea ce în mediile ezoterice este denumit egregorul unui popor, găsim atât exemple 
pozitive, dar și atitudini agresive bazate pe reprezentări greșite ale unor valori universale. Nu 
este important că anumite popoare au trăit cu convingerea că sacrificiile umane sunt importante 
pentru menținerea armoniei universului, la fel cum nu este important că Aristotel, deși a fost una 
din marile figuri ale culturii și gândirii universale, credea că bolta cerească este o imensă masă 
de cristal și că planetele nu se rotesc, nu realizează nicio mișcare pentru că, dacă s-ar mișca, 
atunci ar cădea pe pământ. Aceste concepții ni se par de-a dreptul hilare comparativ cu ceea ce 
știm acum. Este firesc ca acum să credem că Pământul se rotește în jurul Soarelui (deși nu toată 
lumea este convinsă de lucrul acesta) și că universul are o altă structură decât credeau unii 
antici. Asta se întâmplă pentru că avem o anumită înclinație în a lucra cu informația și, prin 
raportarea la ecuația astral aferentă zilei de 25 ianuarie, de la care am pornit în această 
călătorie, înțelegem că nu avem doar beneficii de aici, ci există și o multitudine de efecte negative 
despre care societatea prezentă nu dorește să vorbească. Educația anticilor avea o altă bază față 
de ceea ce avem acum. La un moment dat cele două tipuri de educații se întâlnesc. Pentru că 
acum activăm pe zona socială legați la ochi, pentru că suntem bulversați, ba de impulsurile 
personale, ba de presiunea exterioară, pentru că suntem tentați acum să inversăm ordinea 
lucrurilor doar pentru că ea nu mai corespunde nevoilor prezente, am ajuns să râdem de ceea ce 
gândeau sau de ceea ce nu erau în stare să gândească anticii, pierzând din vedere că însăși 
curiozitatea lor, însăși dorința lor de a cunoaște, de a se raporta la altceva decât le spunea 
instinctul, constituie marea realizare. Astăzi, unora le lipsește această curiozitate, tocmai pentru 
că au certitudinea a cât de mult știu. Este posibil ca una din marile probleme ale prezentului, ale 
anului 2016 sau ale lunii ianuarie, să vină din faptul că judecăm totul fără a avea bunul simț în a 
ne gândi dacă, din punctul de vedere al curiozității cunoașterii, avem măcar nivelul celui pe care-
l criticăm. 

 

Faptul că Luna va trece în zodia Fecioară și va face ca toate aceste evenimente prezentate 

mai sus să fie deja consacrate, nu înseamnă că acestea vor intra pe un făgaș normal. Trecerea Lunii 

în zodia Fecioară și tranzitul său prin acest semn până în după-amiaza zilei de 28 ianuarie arată că 

restricțiile pot deveni oricând periculoase. Nu înseamnă că trebuie să trăim cu frică ori cu reținerea 

că dacă am ieși din schema pe care o acordăm acum neapărat greșim. Evenimentele anterioare 

făceau trimitere la o experiență de viață ori la un dram de înțelepciunea de care toată lumea are 

nevoie. Se întâmplă acest lucru pentru că, abia intrată în zodia Fecioară, Lună trebuie să treacă prin 

opoziția cu Neptun și chiar dacă în aceste trei zile de Fecioară nu se consumă un eveniment major, 

rămășițele unor tulburări pe care le-am parcurs în luna aceasta sau poate chiar pe finalul anului 

anterior strigă foarte tare și sunt pe punctul de a prelua controlul. Vom vorbi acum prea mult despre 

disciplină și ne vom simți atrași de beneficiile acesteia pierzând din vedere faptul că iubirea are 

nevoie să se exprime liberă și că atunci când golul de iubire este înlocuit de metodă, de munca 

istovitoare, de spiritul critic exagerat sau grijile nejustificate avem de-a face cu un derapaj. 

Senzațiile pe care le vom avea în această perioadă, cât Luna va trece prin zodia Fecioară, în 

special în prima sa zi de Fecioară, scot în evidență nevoia de a avea stabilitate în familie, de a 

deveni proprietarul obiectelor pe care ni le-am însușit în ultima perioadă sau de a ne ține departe de 
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ceea ce înseamnă sancțiune juridică ori administrativă. Caracterul psihologic al acestei prime zile de 

tranzit al Lunii prin Fecioară are o componentă agresivă și ea va fi amplificată doar de acele frici pe 

care nu am dorit până acum să le înfruntăm. Este de la sine înțeles că sentimentul de nesiguranță ori 

îndoială sunt trăsături specifice opoziției Luna-Neptun. Atunci când această opoziție se consumă pe 

axa Fecioară-Pești, așa cum se întâmplă acum, acest sentimentul de nesiguranță, acest semn de 

întrebare, se orientează către ideea de ajutor, susținere, protecție, adică vor considera că nevoile 

celorlalți obosesc și dacă vrem să avem o viață liniștită trebuie să ne ținem departe de persoanele 

care nu sunt în stare să se descurce când trec prin greutăți. Această formă de egoism disimulat este 

explicată față de sine prin nevoia de protecție. Înțelegem, astfel, cât de periculoasă este această 

nevoie de protecție când se ajunge la ea din frică. 

Din punct de vedere social această dispunere astrală, cumulată cu faptul că Luna va trece 

prin zodia Fecioară, un semn care se ocupă de structurile administrative ori de îndosariere, arhivare, 

puritate fizică sau încadrarea acestora în reguli rigide, echivalentul l-am putea găsi în catolicism. 

Știm însă că multă lume se preocupă de diferențele ideologice sau comportamentale dintre catolici 

și ortodocși. Aceste două mari ramuri sau fragmente ale creștinismului, pentru că la ora actuală 

creștinismul ca religie nu mai există, el fiind împărțit în nenumărate grupări sau secte, sunt cele mai 

importante structuri ale acestei religii. Cele două structuri principale ce au apărut în urma acestei 

fragmentări, catolicismul și ortodoxismul, se luptă pentru întâietate, dar nu acesta este însă obiectul 

de comparație cu prima zi de Fecioară (26 ianuarie). Asocierea momentului nu trebuie să meargă 

foarte departe și nici să se refere la ambele ramuri, ci doar la catolicism. Creștinismul occidental a 

fost deseori supus la încercări majore de-a lungul istoriei. Practic, el a moștenit o parte din valorile 

imperiului Roman și victoria să asupra a ceea ce a însemnat nucleul acelui imperiu arată că de fapt 

și extinderea sa a fost realizată tot pe bazele acestuia. Asta înseamnă că în secolul al V-lea, când 

Imperiul Roman a dispărut, creștinismul care s-a format prin cucerirea din interior a acestuia și-a 

asumat menținerea în descendență a structurilor lui. Roma devine capitală și comenzile sunt date de 

aici, iar această capitală a imperiului nou format și-a asumat puterea de a răspunde tuturor nevoilor 

sufletești, dar și trupești legate de evanghelizare sau de educație și, de ce nu, poate chiar escaladarea 

de noi teritorii, acolo unde vechea structură nu a ajuns. Având la bază aceste informații este relativ 

ușor să înțelegem că anumite temeri sau poate chiar ambiții obsesive au transformat extinderea 

teritorială, administrativă, promovată de liderii Imperiului Roman într-o structură cu specific 

religios, dorința de dominare menținându-se. Referitor la ceea ce s-a întâmplat după momentul 

secolului al V-lea, știm cu toții și nu ne referim aici doar la agresivitatea cu care liderii religioși s-au 

impus și nici la cruciade sau la alte episoade ce au avut la bază motive religioase devenite între timp 

motive administrative. Cei care sunt pasionați de astrologie, nu doar consumatori ai informațiilor cu 

acest specific, știu că ambele trăsături, atât cea administrativă cât și cea religioasă, atât zona de 

purificare cât și cea de canonizare, sunt în consonanță cu zodia Fecioară. Însă nu doar zodia 

Fecioară a dictat această corelație, ci un ansamblu de factori care încurajează exprimarea acestui 

semn de o manieră invazivă. A merge cu mintea în trecut, a urmări ce s-a întâmplat atunci ar putea 

să ne pregătească pentru o decizie lucidă. Nu este corect să considerăm că este suficient să 

preschimbăm modul de expresie pentru a evolua. Pentru evoluție schimbarea trebuie să fie profundă 

nu simulată. Am văzut că și în trăsăturile particulare, personale, trecutul agresiv este acum pe 

punctul de a invada multe structuri ale ființei în așa fel încât să preia controlul și noile structuri ce 

apar să activeze după comenzi primite de acolo. Cine dorește un progres stabil va avea suficient de 

mult curaj încât să nu stimuleze transformarea, ci să o realizeze ca atare. 

În a doua zi de Fecioară (Luna în Fecioară) conștientizăm că avem nevoie de asociații sau de 

un partener cu care să realizăm un alt schimb decât am făcut până acum. Brusc, ne declarăm 

dezgustați sau obosiți de realitatea în care am crezut și pe care am alimentat-o de la începutul lunii 

și până acum. Astăzi realizăm că nimeni nu este perfect, toată lumea trece prin episoade dramatice 

sau fiecare persoană din jur are la rândul său un episod în care trebuie să dea socoteală ori în care se 

întâlnește cu monștrii pe care i-a creat. Din fericire, iminenta conjuncție a Lunii cu Jupiter, 

eveniment ce se va consuma în ultima zi de tranzit a Lunii prin zodia Fecioară, prefigurează ceea ce 

am așteptat de la începutul lunii: o dreptate confortabilă. 
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În felul acesta, preocupările acestui moment vor fi în contrast cu ceea ce am alimentat până 

acum. Cei care, de felul lor, joacă teatru, oamenii care se ascund foarte simplu și care nu au mustrări 

de conștiință dacă fac acest lucru, vor avea o zi încărcată de succes și de realizări. Având în vedere 

că sunt lăsați liberi să procedeze cum doresc este de la sine înțeles că vor simula și vindecarea și nu 

vor avea niciun stres în sensul acesta. 

Este adevărat, pentru toată lumea crește viteza de lucru însă nu prin libertate de expresie, nu 

prin faptul că suntem lăsați liberi să facem ce dorim, ci prin acceptarea unor condiționări. Chiar 

dacă Luna nu se înțelege bine astăzi cu Saturn și regulile acestea creează un anume disconfort, 

faptul că ele sunt însoțite de speranța de a ajunge acolo unde altădată nu am ajuns le face pe acestea 

mai ușor de suportat sau chiar de preferat. Asta înseamnă că prin acceptarea acestor condiționări 

oamenii vor și pot să demonstreze că știu, că au, că pot merge mai departe și mai ales că sunt 

rezistenți în fața unor factor de coroziune. Dar dacă se opun acestor transformări nu înseamnă că 

sunt pedepsiți de un factor exterior, ci înseamnă că exact acest eveniment este cerut. Prin faptul că 

opun rezistență unei stări de normalitate ce apare ca un contrast la toate ciudățeniile pe care l-am 

traversat până acum înseamnă că cer în continuare să 

experimenteze ciudățenii. 

Impactul social al acestor direcții este unul de o mare 

importanță. În primul rând Luna în zodia Fecioară ne îndeamnă 

să privim către marile transformări cu o atitudine critică sau cu 

un anume semn de întrebare. Marile evenimente nu apar brusc, 

ci sunt pregătite și au nevoie de o anume perioadă de timp 

pentru a se produce sau pentru ca rezultatele acestor evenimente 

să fie implementate în conștiința de grup și această întâmplare 

să-și atingă ținta. Dacă facem trimitere, pe baza acestor 

unghiuri, către necesitatea păstrării secretului atunci am putea 

călători cu imaginația de-a lungul istoriei pentru a vedea care au 

fost consecințele sociale ale faptului că anumite structuri sociale 

sau anumite organizații au insistat foarte mult pe păstrarea 

secretului. 

Ideea de a menține un secret, de a nu divulga anumite informații către marea masă ține cu 

precădere de o necesitate ce poate fi explicată doar prin analiza momentului la care se produce. O 

grupare, o sectă, o structură socială alege să țină departe de privirile curioase ale celorlalți o anume 

informație și, pentru că se așteaptă, finalizarea unor demersuri și, apoi, implementarea rezultatelor 

în conștiința de grup, menținerea secretului, devin necesități imperioase. 

 
Astfel, de-a lungul istoriei organizații secrete, secte cu caracter religios sau inițiatic, 

servicii secrete au ales această modalitate de a ține departe un instrument specific, un mecanism 
limpede pe care l-au declarat de la sine putere inaccesibil celor mulți. Desigur, fiecare structură, 
fie ea secretă sau nu, are o ierarhie și accesul la treptele superioare, la acest mecanism ori 
element specific a devenit și motivația pentru a menține structura în formă compactă. De vreme 
ce se crede pe sine important, inițiat de ceea ce nu cunoaște în totalitate(!), adeptul sectei va face 
tot ce poate pentru a o menține. Dar nu toți sunt la fel. Există și excepții. Așa au fost criticați și 
adepții sectei pitagoreicilor, așa au fost criticați și Descartes sau alții care au făcut parte din mult 
discutatele structuri oculte, la fel au fost criticate diferite structuri cu caracter inițiatic ce s-au 
format în Europa, Africa (Egipt) sau în ținuturile muntoase ale Asiei. Necesitatea menținerii 
secretului îl poate proteja la un moment dat pe adept de un factor exterior ce ar putea să-l 
întoarcă de la hotărârea sa. Aceasta este singura situație care justifică secretul. Este posibil ca 
elementul ocultat să nu fie util celorlalți, poate nici chiar lui însuși însă toate acestea țin de o 
anumită experiență de viață, de o necesitate de fapt a lucrurilor care cer la un moment dat și un 
traseu ocolitor pentru a ajunge la destinație. Parcurgerea treptelor inițiatice, acelea care îi 
permit individului să crească sufletește și să-și diminueze importanța de sine, au prevăzut în 
procesele lor această ipostază. Nu avem de ce să-i acuzăm pe acești oameni că au ținut secret. Din 
punctul de vedere al căutătorului adevărului a forța menținerea în zona secretului a unei practici, 
a unei tehnici și a nu le împărtăși decât celor care se supun cu strictețe unor reguli sau își vând 
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libertatea lor pentru a trăi într-un spațiu îngust, acela al structurii sau sectei respective, este o 
greșeală. Istoria a arătat însă că argumentul prezentului este adesea complet diferit de 
necesitatea care exista la momentul la care s-a consumat un anumit tip de eveniment în trecut. 
Sectele nu țin însă cont de prezent motivând că ele lucrează cu elemente clasice și clasicul nu se 
demodează nicicând. Disciplina nu este niciodată învățată din plăcere și etapizarea unui proces îi 
poate sugera unui răzvrătit că misterul este abuziv ori menținut împotriva libertății de expresie. 
Iisus ne spune care este rezultatul oricărui adevăr: ”Cunoașteți adevărul și adevărul vă va face 
liberi” (Ioan 8:28) și doar în consonanță cu acest rezultat putem afla dacă traseul pe care îl 
urmăm ne ajută ori ne îngrădește. Deci nu este oportun acum să considerăm că, spre exemplu, 
adepții sectei pitagoreicilor erau niște ciudați sau că sancțiunea aplicată lui Hiparh, pentru că a 
divulgat secretul deplasării punctului vernal, al precesiei echinocțiilor, ar fi fost mult prea aspră. 
Nivelul de înțelegere din prezent se bazează pe transformările ce le-a comportat conștiința 
umană de la momentul acela până acum, deci atunci oamenii nu aveau cum să reacționeze așa 
cum ar putea să reacționeze acum. Fiecare transformare, fiecare evoluție se face pe baza unor 
etape, prin parcurgerea succesivă a unor trepte și nu este indicat să judecăm o treaptă inferioară 
după regulile treptei superioare pentru că am impune o lege nedreaptă, ci, pentru că analiza 
această are și semne de întrebare, am putea, cel mult, să favorizăm evoluția elementului de pe o 
treaptă inferioară către o treaptă superioară pentru a se elibera de ceea ce îl îngrădește. 
Referitor la exemplul de față acest lucru nu este posibil, însă în general, da. Impactul social al 
unghiurilor ce se împlinesc în a doua zi de Fecioară (Luna în Fecioară), urmărește, așadar, să-l 
învețe pe individ cât de important este să respecți decizia celuilalt mai ales când acesta dictează 
doar pentru el. Nu avem dreptul să stabilim regulile de transformare în locul altora, ci, cel mult, 
împreună cu ei. 

 

Prin acest mers al înțelegerii reușim în ultima zi de tranzit al lunii prin zodia Fecioară să 

intrăm în contact cu deprinderi sănătoase, să fim mai atenți la ceea ce spunem, la informația pe care 

o cerem celorlalți și, în egală măsură, să fim mult mai respectuoși cu ceea ce oamenii din jur aleg să 

trăiască, să experimenteze sau să-și însușească. Privind toate acestea din punctul de vedere al 

evoluției individuale fiecare individ are dreptul să-și formeze o părere despre ceea ce se întâmplă cu 

ceilalți, dar nu să o impună. De la a constata și până la a impune această părere celorlalți, 

considerând că, fiind convins de puterea și profunzimea ei, trebuie să o aplice celuilalt ca pe un 

element de corecție, este un traseu mai lung. A face acest lucru înseamnă a scoate energia din zona 

intimă, personală și a o transfera pe zona publică. În analizele pe care le facem aici am văzut că, în 

special în anul 2016, anul dihotomiilor periculoase, sectorul privat și zona publică sunt două 

dimensiuni care cer abordări diferite. Astfel, pe finalul zodiei Fecioară, când Luna are de împlinit o 

conjuncție cu Jupiter și alta cu Capul Dragonului, tot ce ține de înțelepciunea de viață, de cunoaștere 

sau de sedimentare a unor convingeri bazate pe respect, bun simț, cercetare și efort susținut, se 

transformă din episoade pasagere în evenimente de viață pe care vom fi tentați să le vedem ca pe 

niște elemente banale. 

Din punct de vedere personal, acesta este momentul în care apele încep să se mai liniștească, 

tensiunea pe care am parcurs-o de-a lungul acestei luni să ne ajute să extragem un înțeles anume și, 

mai ales, să privim cu respect efortul celuilalt de a se descurca, de a-și însuși anumite informații și 

de a fi mai puternic prin fapte și mai profund prin idei. Deciziile pe care le adoptăm acum se așază 

în adâncimea sufletului și ele ne vor vorbi pe viitor despre cum alege fiecare să fie drept și vertical. 

Desigur, cât timp Luna va fi în zodia Fecioară se va putea vorbi în continuare și despre 

teamă sau despre convingerile eronate care provoacă în ceilalți reacții de nemulțumire sau impulsuri 

de modificare. Astfel, puterea de introspecție va fi accentuată de teamă și va fi în continuare vizibilă 

o anume nesiguranță. Există însă o mare diferență între ceea ce trăiește individul în interior și cum 

se exprimă pe zona publică, cum gândește și cum se prezintă în fața celorlalți. De altfel, aceasta ține 

de o anume intimitate și secretul, la care am făcut trimitere în ziua anterioară ca la un exemplu de 

înțelegere a episodului personal, se mai păstrează și în această zi pentru că nu este ușor să lucrezi cu 

informații atât de mari, nu este simplu să faci o schimbare atât de mare după ce vreme de câteva 

săptămâni am avut de înfruntat un context astral agresiv și epuizant. 
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Dimensiunea socială a acestei zile va avea însă un impact aparte. Dacă anterior am văzut că 

secretul a fost important la un moment dat pentru că a fost privit ca un element de stabilitate și 

confort, de-a lungul istoriei s-au construit diferite curente care au combătut acest secret fiecare 

oferind oamenilor argumente pentru a fi acceptate și promovate pe mai departe. În prezent, ne 

confruntăm cu o campanie absolut epuizantă în care adevărul spiritual, acela care nu este neapărat 

ascuns, ci disimulat, este agasat de tot felul de personaje care vorbesc despre evoluție spirituală, 

despre moralitate, personaje care fac profeții, care anunță traversarea unor întâmplări sau episoade 

absolut fanteziste și care captează atenția cetățeanului de rând pentru a-l ține blocat în această falsă 

percepție. Contrastul creat misterului, secretului ține tot de abordarea secretului. La polul celălalt îl 

găsim acum pe omul echilibrat, cel care știe ce să spună, cui să spună, iar dacă nu spune tot de la 

prima întâlnire nu înseamnă că ține secret. 

Ceea ce se prefigurează pe zona publică la încheierea tranzitului Lunii prin zodia Fecioară 

face trimitere la acești indivizi care falsifică tot ceea ce înseamnă acces autentic la o informație de 

factură spirituală. Atunci când intră în meditație, dictează îngerilor, arhanghelilor, spiritelor 

puternice sau geniilor ori altor entități care activează în subtil să le îndeplinească dorințe absolut 

penibile gen echilibrarea balanței economice, trezirea banilor, a trăi fericit pe seama altora, să le 

vină mai mulți clienți la firmă ș.a.m.d. Dacă am face un tur asupra acestor profeții în prea puține se 

vorbește despre cunoaștere, despre seriozitate și muncă, ci doar despre energii superioare, 

transmutare, “atingere cuantică” sau eliberare de condiționări - cuvinte mult prea pretențioase 

pentru dezinteresul absolut al acestor oameni care judecă totul după bani. Acești ghizi care ar trebui 

să se ocupe de sufletele oamenilor fac aceste profeții în cabinete, în săli de conferințe unde nu intri 

decât dacă plătești. Avem acces la informație doar dacă avem bani și medităm tot pentru a avea bani 

că altfel nu am mai avea cu ce să plătim meditațiile următoare, dar strigăm în gura mare că lucrăm 

cu valorile spirituale și ne mai și considerăm evoluați că facem asta. Și asta nu e totul. Îndemnul la a 

nu gândi este o nouă modă printre falșii profeți. De altfel, este o mare viclenie opțiunea acestor 

escroci pentru că le va fi mult mai simplu să-și îndemne adepții spre prostie, incultură și pasivitate, 

decât să-i pună la lucru și să-i ajute, să-i coordoneze, să le explice ce trăiesc și, în stadiul inițial,  nu 

înțeleg. Iată absurdul! 

Acest tranzit complicat prin zodia Fecioară, Luna va avea de parcurs câteva zile de tranzit 

prin zodia Balanță unde, la un moment dat, se va întâlni și cu Luna neagră într-o conjuncție, dar va 

reedita acest careu în T ce este în continuare activ între Luna neagră, Pluton și Uranus. Dacă par o 

reactivare a unor probleme personale, dacă locurile acestea intră într-un anume derapaj nu înseamnă 

că durerile pe care le-am traversat de-a lungul lunii ianuarie se reeditează. Nu se întâmplă acest 

lucru nici dacă se reactivează acest careu în T prin împlinirea conjuncției dintre Lună și Luna 

neagră. Momentul acesta al zilei de 29 ianuarie, în contextul anului 2016 și al lunii ianuarie, acela 

care ne vorbește despre succes prin mijloace nefirești, vine cu o tentație ce trebuie să fie o simplă 

încercare, nu o transformare a binelui. În 29 ianuarie ne temem de iubire și absența iubirii ne spune 

că drumul va fi plin de asperități, încărcate de insatisfacție sau menit să ne ofere la tot pasul invitații 

la a ne sacrifica. Este interesant cum cineva poate vorbi despre satisfacție, succes sau iubire într-un 

context în care Luna realizează un unghi negativ cu Venus din Capricorn. La momentul la care 

planeta Venus a intrat în Capricorn anunțam faptul că s-a încheiat o perioadă de aur, că lăsăm în 

urmă satisfacția și distracția și ne apucăm de treabă. Multe din sarcinile pe care le avem nu creează 

insatisfacție și nu ne lasă să ne simțim liberi. A vorbi despre iubire acum când Luna activează 

această conotație tensionată a tranzitului planetei Venus din Capricorn înseamnă a vorbi despre 

modestie la scenă deschisă, cu atitudinea arogantă a celui care a rămas fără casă și îi prostește pe cei 

din jur că a dat-o la săraci. Lucrurile absurde cu care ne-am întâlnit în ziua anterioară au și o 

componentă ce vine din zodia Balanță, pentru că în ziua anterioară am luat contact cu energiile 

zodiei Balanță prin intermediul lui. Acum bunăstarea reală vine prin prieteni, prin asociați, prin 

parteneri, nu prin izolare și nu prin atracție excesivă față de regulă sau metodă. Cu alte cuvinte 

momentul acesta ne îndeamnă să punem în practică ceea ce am înțeles din zilele anterioare, dacă am 

înțeles ceva. Dacă nu am comportat nicio achiziție importantă atunci momentul acesta în care Luna 
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se ceartă cu Venus înseamnă și revoltă împotriva metodei, dar abordată pe ascuns, prin bârfe, 

discuții tendențioase sau critici gratuite. 

 
Așa cum am văzut și în alte zile ale acestei luni, impactul social al unui asemenea tranzit 

ne duce către anumite evenimente din istoria omenirii, nu neapărat ca întâmplări ce s-au 
consumat la modul direct, cât ca ipostază socială construită din etape transformate sau din 
împlinirea unor deziderate de grup. Momentul acesta face trimitere la ceea ce s-a întâmplat în 
jurul anilor 1920 în India, episod care indică începuturile industriei moderne. Momentul acela a 
însemnat și o mișcare de emancipare care a pornit inițial din marile orașe ale Indiei și a fost 
aproape inexistentă în zonele izolate din nord sau în zonele foarte sărace din sud. Vorbim aici 
despre trei mari orașe importante care conduc această mișcare de emancipare: Calcutta, 
Bombay și Ahmedabad. 

Este mai puțin 
important cum anume 
s-a făcut aceasta 
trecere la modernism 
cât de importantă este 
atracția și respingerea 
acesteia. India este din 
acest punct de vedere 
un exemplu demn de 
luat în considerare. 
Practic, acesta este 
singurul episod care 
marchează creșterea 
economică. A existat și 
în 1991 un astfel de 
episod când, pornind de 
la ideea că o creștere 
economică a Indiei va 
putea fi văzută și în produsul intern brut, în nivelul de trai al cetățenilor, iar asta doar dacă se 
renunță la anumite reguli instituite încă din perioada colonială. Lupta dintre valorile 
tradiționale și tentațiile modernismului face din India o țară plină de culoare și fascinantă. În 
interior există însă un valul de nemulțumire care dorește întoarcerea la tradițional sau curente 
care promovează ambele direcții. India de acum nu mai este ceea ce a fost, nu mai poate oferi 
lumii exemple fascinante la capitolul cercetare spirituală, profunzime a sufletului sau practică în 
această zonă a cultului. Valorile sale sunt profanate de comercianții de prost gust care 
transforma elementele perene în produse de fast-food. India este dominată de această dorință 
obsesivă de îmbogățire sau de a combate efectele negative ale colonialismului. Aflată în această 
cursă, India fascinantă se transformă într-o cutie muzicală ce nu mai este interesantă pentru că 
are o singură melodie pe care o tot repetă. Momentul 29 ianuarie, acela care face trimitere la 
această secvență delicată din viața unui popor, ne învață că bunăstarea are un preț. Nu 
înseamnă că a trăi în sărăcie este idealul, ci a te mulțumi cu bunăstarea pe care o ai pentru că ea 
nu reprezintă semnul unei penitențe, adică avem acum mai puțin decât considerăm în acest 
moment că ne trebuie, ci este o dorință mai veche împlinită. Pentru că în luna ianuarie învățăm 
să respectăm etape, suntem invitați prin conjuncturile astrale ale momentului se respectăm și 
acest lucru. 

 

Ultima zi de Balanță (Luna în Balanță) le vorbește oamenilor despre putere. Puterea acum 

are alte conotații decât am experimentat de la începutul lunii ianuarie și până acum. Succesul, ca 

expresie a puterii manifestate, este analizat pe baza rezultatelor cuantificabile, adică dacă avem 

bani, casă, mașină, dacă dispunem de sănătate, dacă suntem rezistenți la efort sau dacă nu ne temem 

de singurătate ori de agresiunea celor pe care i-am supărat. În egală măsură, succesul acestei zile, 

cel care reprezintă cel mai bine puterea manifestată, vine să ne vorbească despre cât de important 

este să renunțăm la neîncredere acum, când Luna se va afla în conjuncție cu Luna neagră și în 

unghiuri negative cu Pluton, Mercur și Uranus, pentru că punctul de pornire se află în zodia 
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Balanță, acolo unde este poziționată Luna. Toate urcușurile și coborâșurile din această lună, ce au 

pus o mare amprentă pe atitudinea pe care o avem față de propria persoană, față de resursele de care 

dispunem în acest moment, ne ajută să descoperim dacă avem sau nu o mare putere a gândirii. Ziua 

de 30 ianuarie, cea care activează acest careu în T pe semne cardinale, se evidențiază și prin alte 

unghiuri importante: conjuncția Mercur Pluton și sextilul Venus-Neptun. 

Cu alte cuvinte, această tentație, dacă este trecută prin filtrul, dacă nu este adusă acasă de la 

serviciu, dacă nu este scoasă din programele de știri sau dintr-o altă sursă de informare, nu se 

transformă în regret, ci dimpotrivă aduce liniște și atenție. Întâlnirea lui Mercur cu Pluton îi 

îndeamnă pe oameni să fie mult mai atenți la patrimoniul pe care-l au, să consume cu moderație din 

aceste resurse, iar unghiul pozitiv dintre Venus și Neptun îi face atenți la sentimente, la ceea ce 

transmit. Toate acestea devin posibile dacă nu există un factor exterior menit să perturbe liniștea 

fragilă a momentului. 

 
Reprezentarea socială a acestor frământări interne s-ar putea traduce foarte ușor prin 

întrebarea: de ce am nevoie de un cult sau o religie? Putem răspunde dacă avem sau nu nevoie de 
așa ceva pornind de la ceea ce vedem în jur. Acum se promovează prea mult comerțul cu orice, 
scopul vieții este confortul și valorile care ne-au dus aici sunt adesea desconsiderate. Putem 
răspunde însă la această întrebare dacă facem apel la o necesitate personală. În asta constă, 
practic, și direcția acestei zile care îi lasă impresia omului că activează pe zona publică în timp ce 
el își macină de unul singur gândurile, suspiciunile sau îndoielile. Până și în conversațiile de 
complezență oamenii nu fac un schimb la modul real și concret de informații sau valori, ci se 
prezintă pe sine într-un anumit mod, iar celălalt va face același lucru, deci nimeni nu primește de 
la celălalt nimic, deși toți se laudă că dăruiesc. 

Nevoia existenței unui cult, nevoia existenței unui sistem care să prezinte în mod 
organizat și structurat necesitatea menținerii unor valori 
pe zona publică nu este altceva decât ecoul unei dorințe 
personale. Fără aceste valori, că sunt religioase sau nu, că 
ele exprima idei preluate dintr-un curent ideologic, nu fac 
altceva decât să-l îndemne pe om să pună într-o idee 
aspirații, dorințe ambiții, adică ne mobilizează în a ne 
exprima frumos, armonios și din ce în ce mai bine. Știm 
însă că gândirea abstractă este cea care generează un salt 
foarte rapid. Deși din punctul de vedere al concepțiilor 
materialiste ale prezentului această atracție către abstract 
pare un nonsens, de fiecare dată când este abordat, 
abstractul extinde orizontul cunoașterii, întărește 
încrederea în sine și îl ajută pe om să descopere mai multe 
despre el. Dintre acestea, imaginația, folosită cu precădere 
ca un instrument de lucru, este cenușăreasa tehnicilor de 
evoluție spirituală. De mici suntem învățați să credem că 
imaginația este o dezordine sau expresia unei fantezii care nu are nimic de-a face cu realitatea. 
Imaginația este prima realitate a viitorului pe care-l construim din aproape în aproape. Pe baza 
imaginației oamenii își construiesc reprezentări care, inițial, sunt complet diferite de ceea ce 
numesc realitate (prezentul) adică de instrumentele la care au acces în mod conștient și direct. 

Acest minunat instrument de lucru numit imaginație ne ajută să ne construim repere și să 
mărim puterea pe care alegem să o folosim la un moment dat. Unii consideră că imaginația este 
un factor care motivează, alții care demotivează. Atunci când o folosim pentru a crea înțelegem 
cât de utilă este și cât de mult ne îngrijim să distrugem visele copiilor învățându-i să creadă că 
imaginația este o joacă dezordonată. Ziua de 30 ianuarie ne vorbește despre cât de frumos este 
să ne imaginăm, cât de util este să facem acest lucru și cât de important a fost pentru progresul 
omenirii faptul că la un moment dat niște oameni și-au imaginat inclusiv forțe subtile, 
personificări ale unor energii. Nu știm în detaliu care au fost beneficiile personale, știm însă că 
aceste reprezentări, chiar dacă au fost complet diferite față de ceea ce descoperim acum că există 
în mod obiectiv în realitate, efortul acesta prin intermediul imaginației a ținut vie conștiința și 
necesitatea progresului. Lumea modernă acuză conceptul străvechi "crede și nu cerceta" 
bazându-se pe această idee care spune că forțele, concrete și abstracte, nu pot coexista. Personal, 
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consider că această expresie este incompletă și este pe bună dreptate criticată. Corect ar fi fost 
“Crede, nu cerceta mai mult!” prin care sunt dejucate tertipurile minții atunci când consumă totul 
pentru a analiza ceea ce trebuie folosit ca atare, de a fragmenta unitatea care are nevoie să 
funcționeze ca întreg. “A crede” este, practic, singurul element care poate suprima acest flux inutil 
de gânduri, această moară a minții care ne mănâncă zilele una câte una. Doar atracția către 
abstract poate garanta că expresia “crede și nu cerceta” devine ceea ce ar fi trebuit să fie de la 
început: “Crede, nu cerceta mai mult!”. În caz contrar, se pierde din vedere un element absolut 
esențial și anume faptul că fără imaginația strămoșilor noștri realitatea prezentă ar fi fost altfel, 
totul ar fi fost plat. Cu alte cuvinte, nu este atât de important să avem un cult, o religie sau să 
luptăm împotriva lor pentru a demonstra că suntem liberi. Important este să încadrăm în emoția 
personală ceea ce acesta ne învață. Nu contează structura administrativă în sine, curentul 
individualizat de celelalte. Contează ceea ce este viu de acolo. 

 

Finalul lunii ianuarie ne vorbește despre o evoluție, însă nu una socială, ci una personală. Pe 

baza a ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul acestei luni, dar și pe baza a ceea ce ne amintim din anii 

anteriori considerăm că trebuie să facem o schimbare. Unii vor produce această transformare la 

nivel superficial, adică își vor schimba coafura, garderoba, se vor duce la serviciu pe un alt drum 

sau vor renunța la câteva persoane din preajmă arătând că n-au înțeles nimic din ceea ce a însemnat 

de-a lungul acestei luni contactul cu mijloacele nefirești. Aceștia ar putea constata că se pune un 

accent dramatic pe aspectele practice ale vieții prin faptul că se invocă neîmplinirile ca fiind 

reprezentative pentru tipul de experiență. Cu alte cuvinte, în ultima zi a lunii ianuarie nu se poate 

vorbi despre o aprofundare a sensului, acelea care ne preocupă pe noi aici în tipul acesta de analiză. 

Se va escalada un conflict și cu cât vom ridica mai multe semne de întrebare cu atât ne vom 

îndepărta de profunzimea sufletului sau de adâncimea gândirii. 

Nu este rău să ne preocupăm de aspectul practic al vieții. Este bine pentru că acesta face 

parte din regulile existenței, însă este greșit ca să revenim la acesta periodic, obsesiv ca și cum 

acesta este cel mai important etalon. Din această cauză acum în prima zi de Scorpion (Luna în 

Scorpion) arătăm o curiozitate stranie față de modul cum celălalt alege să își sporească patrimoniul 

sau cum își asigură resursele necesare traiului. Cu cât acest interes crește, cu atât preocuparea 

omului se localizează mai mult la aceste direcții obsesive, iar revoluția pe care va dori să o facă în 

existența proprie va mobiliza doar repere materialiste. Cum am văzut și din deviza generală aplicată 

acestui an, dar și din ceea ce am avut de parcurs de la începutul lunii până acum, acest gen de 

dilemă, această schimbare prin coborârea nivelului ne aduce foarte aproape de pericol. Desigur, este 

indicat să refuzăm aceste direcții ce ne cheamă spre teamă. A ne preocupa excesiv de mult de lumea 

materială trebuie să fie o decizie luată în cunoștință de cauză și doar pentru că există o altfel de 

motivație, nu pentru că așa ni se spune. Dacă această motivație nu există înseamnă că energiile 

finalului de luna ianuarie provoacă furtuni sociale sau schimbări de suprafață. 

Așa după cum se poate constata în ultima zi a acestei luni impactul ecuației astrale asupra 

vieții personale este același cu impactul asupra vieții publice. Nu ne ajută cu nimic dacă facem 

acum trimitere la un episod din istoria umanității așa cum am văzut în alte zile ale acestei luni. Nu 

ne ajută cu nimic dacă vedem cum au eșuat alții pentru că nu avem astăzi puterea necesară să 

extragem de acolo un înțeles profund. Vom vedea exemplu respectiv, îl vom prelua ad litteram și ne 

vom teme ca nu cumva să întâlnim și noi un factor exterior care să ne provoace o schimbare 

dramatică. Or, nu aceasta este ideea. Din această cauză impactul social al zilei de 31 ianuarie 

reprezintă un fel de sinteză a întregii luni pentru că acum curiozitatea nu vine de la sine, de la 

împlinirile momentului, nu sunt reacții ad-hoc, ci efectele unor frământări interne. Așa cum am 

văzut că s-a consumat și în ziua anterioară, ajungem în zona publică cu preocuparea aceasta 

excesivă față de starea de confort, față de adevărurile în care credem și este foarte puțin probabil să 

se consume astăzi un schimb, să dăruim și ceea ce oferim să fie primit. Atât în intimitate cât și pe 

zona publică avem tendința de a face același lucru. 

Așa după cum se poate constata luna ianuarie ne mobilizează puternic pe o direcție ce 

conține multe componente noi. Pe de o parte, descoperim că aspectele vieții se ascund, că în 

mișcare dăm dovadă de o duritate nespecifică, că întâlnirea cu anumite informații ar putea să doară 
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sau să ne trezească la realitate ori că nevoile pe care le conștientizăm ne duc spre profunzimi la care 

nu am ajuns până acum în maniera aceasta. Trecând cu privirea peste multe din evenimentele 

acestei luni mulți vor constata că oricât de mult li s-a promis, oricât de mulți oameni speciali au în 

jur efortul îl fac singuri. De aceea au tendința acum, în acest moment de analiză, să-și exacerbeze 

circumstanțele atenuante, să privească cu grijă sau chiar cu teamă greșelile pe care le-au făcut. Sunt 

avertizați să renunțe la aceasta abordare pentru că nu este prima dată când greșesc, dar s-ar putea să 

fie prima dată când își fac autocritica în modul acesta. Practic, așa și trebuie să se întâmple pentru 

că prima lună a anului 2016 trebuie să ne pună în temă cu ceea ce înseamnă duplicitate sau cu ceea 

ce merge pe mai multe fronturi și a nu menține niciuna dintre cele două direcții, ci a descoperi 

esența, adică a treia cale, cea de mijloc. Desigur, dacă vorbim despre lucrul acesta nu înseamnă că 

este și ușor de abordat pentru toată lumea. Lucrurile acestea sunt mult prea importante pentru a nu-i 

încerca puternic atât pe cei în formare, cât și pe cei maturi. 
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FEBRUARIE 

Accidentele sunt privite ca forme robuste de 

depășire a destinului 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1354 – otomanii cuceresc Gallipoli, punând piciorul în 

Europa; 

 1965 – Al doilea război indo-pakistanez pe frontul 

Cașmirului; 

 1816 – Britania retrocedează Java și Insulelel Moluce 

Tărilor de Jos; 

1796– Primul strung de filetat. 

 

 

O CARTE 
NESUPUNERE de  Alberto Moravia 

„Alberto Moravia, una din cele mai de seamă figuri literare italiene din veacul XX, a avut o carieră 
prolifică şi de mare succes. Mare parte din opera sa abordează obsesiile şi complexele burgheziei romane, 
mai ales temele îngemă¬nate ale banilor şi sexului, factori de putere mai degrabă decât de plăcere. Stilul său 
este marcat de o claritate aproape clinică a exprimării, deschidere faţă de sexualitate şi marea atenţie 
acordată detaliilor. 

Nesupunere este o abordare foarte originală a temei maturizării. Luca este copilul unic şi nesociabil al 
unei respectabile familii din clasa mijlocie. Tot mai nemulţumit de lucrurile pe care înainte le îndrăgise, el 
declanşează un proces, pe care îl crede logic şi calculat, de nesupunere, refuzând bunurile lumeşti şi 
dragostea.în final, seîmbolnă- veşte şi cade câteva luni la pat, bântuit de halucinaţii. Convalescenţa îi este 
marcată de iniţierea sexuală cu sora medicală. Experienţa este profund simbolică, iar Luca o vede drept o 
renaştere prin care îşi învinge tendin¬ţele autodistructive, identificându-se aproape magic cu realitatea. 
Lucrare complexă, încărcată de semnificaţii, despre răzvrătirea adolescentină, Nesupunere este un fascinant 
portret al deşteptării oedipiene.” (Anthony Leaker, absolvent al studiilor postuniversitare de literatura 
americană și europeană a secolului al XX-lea - Universitatea Sussex) 
 

UN FILM 
LISTA LUI SCHINDLER (1993) – Regia Steven Spielberg 
“Lista lui Schindler este un film american din 1993 despre Oskar Schindler, un afacerist 
german care salvează viața a peste o mie de evrei de origine poloneză în timpul 
Holocaustului angajându-i în fabricile sale. Filmul a fost regizat de Steven Spielberg și 
a fost bazat pe romanul Schindler's Ark scris de romancierul australian Thomas 
Keneally. Are în rolurile principale pe Liam Neeson în rolul lui Schindler, Ralph Fiennes 
în rolul ofițerului SS Amon Göth și Ben Kingsley în rolul contabilului evreu al lui 
Schindler, Itzhak Stern. Filmul a fost un succes de casă și câștigător a șapte Premii 
Oscar, inclusiv Cel mai bun film, Cel mai bun regizor si Cea mai bună coloană sonoră, 
precum și alte premii (7 Premii BAFTA și 3 Globuri de Aur). În 2007, Institutul 
American de Film a plasat acest film pe locul 8 în lista "Cele mai bune 100 de filme 
americane din istorie". Este considerat de critici drept unul dintre cele mai bune filme 
făcute vreodată.” (www.cinemagia.ro) 
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Decada I  (1 – 10 februarie) 
Depășim o încercare. Succesul este plătit scump. Disconfort. 

Patimă. 
DECADA NR. 4  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   12 21-30 aprilie 

Corelația negativă 2 11-20 ianuarie 

Zona martor 8 11-20 martie 

 

Forță de exprimare. Deschidere către inteligența practică. Visul agasează conștiința 

individuală. Nevoia de independență este împiedicată de îndoială. Suspiciuni. Un proiect personal 

se află în impas. Singurătatea dorește să se argumenteze altfel. Cine privește înapoi se sperie. 

Ambiții prea mari. Planurile de viitor sunt oprite. Relaxare plătită scump. Schimbare cauzată de 

faptul că partenerul de dialog este considerat nepotrivit. Se spun prea ușor lucruri mari. Când 

privim de foarte departe, lucrurile mici se autodistrug. Se dezvăluie un secret. Se caută din nou un 

confort personal. Elementele personale sunt încercate. Stabilitatea intimă este zdruncinată. Prea 

multe idei pentru un spațiu atât de mic. Teoria binelui este diferită de practica binelui. Prea ușor 

se dau sentințe. Deviație prin fugă de realitate. Prea multe cuvinte. Oboseală. Vulnerabilitate față 

de înșelăciune. Puterea nu este folosită corect. Refuz de a răspunde la o solicitare. Invidie. 

Indiferență. Secretele sunt prea bine păzite. Inspirație. Lucru cu informații abstracte. Deschiderea 

ne reamintește de curaj. Zbor. Atenție prin controlul emoțiilor. Grea încercare. Aspirații care se 

contrazic cu elementele practice. Comunitatea se schimbă. Emoții restrictive. Teama de a 

împărtăși din experiențele proprii. Viața spirituală este în impas. Inspirație genială. Calcule 

făcute în avantaj personal. Justiția ne ocupă prea mult mintea. Vindecare miraculoasă. Rigoare. 

Seriozitate față de un plan mai vechi. Frustrare. Răzbunare pe un personaj mai slab. Plăceri 

costisitoare. Accidente provocate de neatenție. Aversiune față de cel care a adjudecat deja 

puterea. Puterea este testată în confruntări. Planurile de viitor sunt mult prea îndrăznețe. Lăsăm 

în urmă prea multe resentimente. Visăm la o viața mai bună însă nu facem nimic pentru asta. Se 

visează prea departe. Se pune la cale un plan de modificare a grupului de apartenență prin 

fragmentare. Lipsă de putere. Teamă în fața unor pericole care nu există. Vindecarea se produce 

printr-o mediere. Diagnostic pus în mod corect. Valorile schimbării amplifică grija. Revoltă 

împotriva unui element cunoscut. Rutina enervează. A spera în ceva înseamnă a face mai mult. 

Invitație la cultură. Sectorul individual este pus la încercare. Bucuriile mici umplu un gol. Nu pot 

fi ținute secrete față de prieteni. Informația circula liber, dar regula trebuie respectată. 

Transformare. 

 

Luna februarie ne va ridica mari semne de întrebare referitoare la orientarea pe care o 

declară, referitor la actele în care ne implicăm și mai ales referitor la cum alegem să ne folosim 

puterile, abilitățile sau deschiderile pentru că toate aceste elemente orientează către accidente, către 

evenimente tragice sau către episoade marcate de o înțelegere aparte. 

Prima decadă a lunii februarie reprezintă punctul de echilibru pentru ceea ce am avut de 

traversat în prima decadă a lunii ianuarie. Se face, astfel, un arc peste timp cu scopul de a depăși o 

încercare și de a identifica prețul corect pentru ceea ce avem de adjudecat în această perioadă. 

Prima zi a lunii in februarie ne ajută astfel să ne exprimăm în forță, să privim realitatea 

înconjurătoare cu un simț critic aparte și să nu ne mai temem de ceea ce a ajuns în preajma noastră 

în luna anterioară sub formă de amenințare sau acuzație gratuită. Este adevărat, întreaga decadă pe 

care o analizăm aici va fi marcată de un anume disconfort. Acest disconfort, acum, când Luna se 

află în zodia Scorpion, va fi ascuns, nu ocultat sau explicat prin alte tipuri de informații, spre 

exemplu, prin nevoia de relaxare sau prin dorința de a ridica un mare semn de întrebare referitor la 

orientarea corectă a persoanelor din preajmă. 
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Momentul acesta va face cu precădere trimitere către cunoaștere. Pentru mulți cunoașterea 

nu reprezintă un element cu care să intervină asupra mediului de apartenență, cu care să se laude sau 

pe care să o prezinte ca pe o achiziție valoroasă. De asemenea, cunoașterea nu este dependentă de 

limbaj, de diversitatea formelor de exprimare, dar este întotdeauna în consonanță cu profunzimea pe 

care ar trebui să o aibă orice individ care excelează la capitolul comunicare. La capătul celălalt al 

firului sunt cei care, cu cât își permit să privească cu suspiciune față de acțiunile celorlalți, cu atât 

își compromit și mai mult un proiect personal sau se îndreaptă către un mare impas. Opțiunea 

personală, prin ceea ce reprezintă careul Mercur-Uranus, unghiul care se împlinește în această 

primă zi a lunii februarie, transformă nevoia de relaxare în tendința de a consuma o resursă 

personală cu scopul de a complica și mai mult existențele celorlalți, pentru a le încărca de suspiciuni 

sau a le compromite anumite proiecte personale. Asta înseamnă că nu ne vom preocupa de 

cunoaștere pentru a depăși o barieră, ci vom încerca să uniformizăm aceste impulsuri pe care nici 

noi nu le înțelegem corect cu scopul de a provoca și celorlalți suficient de multă nemulțumire sau 

durere pentru a nu se vedea diferența între eu și celălalt ori pentru a împărți o tristețe sau o suferință. 

 
Există un element în istoria omenirii care ar putea fi invocat acum pentru a transpune 

într-o înțelegere mult mai accesibilă ecuația astrală aferentă zilei de 1 februarie. Această relație 
proastă dintre Mercur și Uranus vorbește, în egală măsură, despre putere, despre resurse, dar și 
despre trădare. Episodul spre care ne îndreptăm s-a consumat în viața unei mari personalități, 
Francis Bacon. Acesta a trăit în perioada 1561 - 
1626 și a fost un politician englez de frunte care 
și-a dedicat o mare parte din timp și cea mai 
mare parte a energiei sale cariere politice, fiind 
în egală măsură și un filosof foarte cunoscut și 
apreciat pentru scrierile sale. Fiind de felul său o 
persoană foarte ambițioasă, dar și foarte 
capabilă reușește ca la vârsta de 23 de ani să fie 
ales în Camera Comunelor. Regina Elisabeta s-au 
opus de multe ori promovării acestuia într-o 
funcție importantă, iar unul din motivele a vizat 
chiar atitudinea sa curajoasă din timpul 
sesiunilor parlamentare. Pentru că F. Bacon 
duceau viață extravagantă și era veșnic dator 
acesta a trebuit neapărat să găsească o ieșire de 
fiecare dată când situația sa financiară ajungea 
la limită. Astfel, devine prietenul și consilierul 
Ducelui de Essex, un tânăr aristocrat cunoscut în 
vremea sa pentru ambițiile sale politice și care, la 
un moment dat, pune la cale detronarea reginei Elisabeta. Francis Bacon, fiind, nu doar foarte 
realist, ci și mult mai înțelept, l-a prevenit pe acesta că acțiunea sa nu va fi încununată de succes. 
Așa cum i s-a prezis, ducele a eșuat și F. Bacon s-a numărat printre primii care l-au acuzat pe 
acesta de înaltă trădare. Ducele a fost decapitat și mulți i-au reproșat lui Bacon atitudinea sa. În 
1603 regina Elisabeta a murit și Francis Bacon și-a atins scopul, devenind consilierul 
succesorului ei, regele Iacov I. 

Episodul acesta de trădare vorbește foarte mult despre modul cum vom fi tentați acum să 
folosim informația, cunoașterea sau deducția. Nu avem însă competența necesară să spunem 
dacă reproducerea acestui episod de trădare este util sau nu. Putem însă realiza un exercițiu de 
imaginație pentru a ne pune atât în locul ducelui, cât și în locul marelui filozof. La un moment dat 
fiecare a considerat că argumentul său este mai bun și că va câștiga. Dar una a fost realitatea și 
altele au fost planul. Putem învăța de aici despre cât de periculos este dialogul interior atunci 
când nu acceptăm să fie corectat sau reglat prin interacțiune sau prin sfaturile celorlalți. 

 

Această aventură a trădării nu se oprește la începutul lunii februarie, ci se continuă și în a 

doua zi, prin împlinirea careului dintre Mercur și Luna neagră, dar și prin împlinirea unui alt careu 

interesant între Soare și Junon. Lucrurile acum par puțin mai complicate decât erau la începutul 

acestei lunii pentru că implicarea Lunii negre din Balanță aduce în această ecuație astrală 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

56 

singurătatea. Pentru a fi combătută sau criticată, singurătatea face apel la argumente care îi sperie pe 

oameni și le creează un acut sentiment de disconfort. 

Pentru că Luna din Scorpion realizează acum două unghiuri pozitive, unul cu Jupiter și altul 

cu Capul Dragonului, vom încerca, prin diverse activități, să ne distragem atenția de la aceste 

probleme. Vom urmări să ne modificăm conduita, să ne ajustăm planurile de viitor și să fim mai 

puțin încordați pentru că oameni în jur țipă sau ca au probleme atât de grave încât să-și facă relațiile 

și mai periculoase decât sunt. Pe acest fond poate apărea o schimbare, dar nu ca eveniment, ci ca 

hotărâre, ca decizie. Este posibil, tocmai pentru că sunt activate aceste două careuri interesante, ca 

această hotărâre nici măcar să nu fie împărtășită acum. Cauza pentru care adoptăm acum această 

hotărâre ar trebui căutată în a doua decadă a lunii ianuarie, acolo unde se îndreaptă relațiile negative 

ale acestei perioade. Prin acest gen de raportare la tentația de a face abuz de putere, unii oameni își 

dau seama că au avut tot timpul aproape informații compromițătoare despre ceilalți. Dar acum nu 

mai suntem în anul secretelor dezvăluite și acele lucruri care au fost ascunse celorlalți nu mai sunt 

atât de atractive ca în anul anterior. Tocmai de aceea este nevoie să facem trimitere la un balans 

interesant, la un dialog în care partenerul să identifice nemulțumirea sa în ale aceluia căruia i le 

povestește. Dacă își vede în problemele celuilalt propriile sale neîmpliniri atunci va fi mult mai 

hotărât în a și le rezolva. 

 
Cu toții știm ce impact major a avut construirea bombei atomice, cea care a decis soarta 

celui de Al Doilea Război Mondial și prin ce dezastru a trebuit să treacă cele două orașe japoneze, 
Hiroshima și Nagasaki. Nu trebuie să uităm însă că Einstein n-a fost înmânat doar de o 
curiozitate științifică atunci când a urmărit să pună în aplicare acest plan diabolic. În 1939 
Einstein îi scrie președintelui Roosevelt și subliniază posibilitatea construirii de arme atomice 
arătând cât de important este ca Statele Unite să pună punct într-un mod dur și indiscutabil 
ascensiunii Germaniei. Această scrisoare a avut un rol hotărâtor în inițierea Proiectului 
Manhattan care s-a soldat cu realizarea primei bombe atomice. 

Albert Einstein este considerat unul dintre cei mai mari oameni de știință ai secolului al 
XXI-lea, având una dintre cele mai importante minți din toate timpurile, fiind cunoscut, în 
primul rând, ca autor al teoriei relativității, în cele două forme ale sale: teoria relativității 
restrânse, formulată în 1905, și teoria relativității generalizate, formulată în 1915. În construirea 
bombei atomice Albert Einstein, cel care s-a stins din viață în 1955 pe un cer astral absolut banal, 
nu a urmărit cu precădere promovarea poporului american, cât mai ales de a construi o armă 
împotriva Germaniei care i-a asuprit, vânat și prigonit pe evrei. Nu este vorba aici de holocaust, 
nu doresc să scot în evidență acest episod sumbru, ci să personalizez conjunctura astrală a 
momentului printr-un episod istoric care să ne permită o mai bună înțelegere a agresiunii pe 
care un personaj, mai mult sau mai puțin celebru, o dovedește împotriva unei structuri sociale. 
Nu suntem în măsură să emitem judecăți față de hotărârea lui Einstein, dacă a fost sau nu 
conștient de impactul bombei, însă putem considera că anumite concepții religioase ale marelui 
savant au fost definitorii în hotărârea pe care a luat-o. Un adept al misticismului religios, un 
practicant al unei căi spirituale, o persoană care ajunge la cunoaștere prin îmbrățișarea unor 
reguli pe care își propune să le respecte toată viața, nu se implică în aceste răfuieli etnice. 
Einstein a făcut-o și nu a avut remușcări sau, cel puțin, nu știm de existența lor. Explicația pe 
care a dat-o credinței sale ne ajută acum să dezlegăm misterul ușurinței cuc are a adoptat 
această hotărâre, dar și a inexistenței mustrărilor de conștiință: "Cred în acel Dumnezeu al lui 
Spinoza, care se manifestă prin armonia legilor universului, nu într-unul care se ocupă cu 
destinele și faptele omenirii". Justițiarul Einstein nu acceptă însă că există forțe pe care nu le-a 
identificat în studiile sale și care se implică, prin oameni, în destinul planetei. Greșeala aceasta de 
optică nu-i minimizează însă calitățile și nici performanțele. Construirea bombei atomice nu a 
fost un episod pasager, ci a evidențiat că Einstein nu a crezut în lucrurile mărunte prin 
intermediul cărora poporul său a fost agresat, nu a crezut într-o cazuistică de care poporul său s-
a făcut vinovat față de alte popoare, ci crede într-o justiție a prezentului pe care a urmărit să o 
personifice. Divinitatea se dovedește a fi prea ocupată cu marile procese ale universului și în 
consecință uită de cei mici creați după chipul și asemănarea Sa. Desigur, există și o parte bună în 
toate acestea. Probabil că această desprindere de omniprezența justițiară a unei Divinități mereu 
atentă la intimitățile individului, dacă acesta respectă sau nu legile Universului, dar și legile pe 
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care el și le face în numele unor forțe subtile sau materiale, i-a permis să caute, să vadă dincolo, 
să pătrundă, să-și pună în practică o curiozitate științifică absolut specială.  

Nu putem știi dacă marele savant a fost bucuros că participă la așa ceva ori a cedat în 
fața unei presiuni interne. Dacă lucrurile acestea ar fi fost întâmpinate cu alte gânduri, dacă nu 
s-ar fi pus deloc problema unei condiționări, progresul științei ar fi comportat un alt salt și poate 
distrugerea la care omenirea s-a expus atunci ar fi venit mai târziu și, cine știe, poate pe un alt 
fond, unul superior tehnologic ce ar fi putut genera un răspuns pe măsura distrugerile ar fi fost 
mult mai mari. Așadar, prin ecuația astrală aferentă zilei de 2 februarie nu este cazul să ne 
programăm, evident la alte dimensiuni, construirea unui instrument cu care să lovim adversarul 
de care am fugit până acum. 

 

Cea de a treia zi a lunii februarie conține un regal de unghiuri astrale și, evident o 

repoziționare a Lunii în zodia Săgetător. În toată această zi, Luna va avea de împlinit și o conjuncție 

cu Saturn reușind să transforme toate unghiurile majore care se împlinesc acum în lecții de viață sau 

în repere pentru ceea ce vom înfrunta în următoarea perioadă până când prima jumătate a anului se 

va încheia. Regalul de unghiuri astrale încearcă să construiască acuma repere pozitive. Dacă ar fi să 

continuăm mesajul prezentat mai sus, acela care face trimitere la un episod foarte trist din istoria 

omenirii, am putea spune că ecuația astrală aferent acestui moment vine să compenseze tristețea și 

distrugerile anterioare. Este adevărat, acum ne confruntăm cu vibrații de o altă greutate pentru că 

miza este alta. Avem nevoie de valori noi, de stabilitate afectivă, de putere sau chiar de glorie, însă 

nu prin distrugerea valorilor celorlalți, ci prin descoperirea a ceea ce ne face pe noi mai puternici și 

mai eficienți. Dacă vorbim de Marte, vorbim de ambiție și de posibilitatea de a transforma 

oportunitățile destinului în mari evenimente de viață. Dacă vorbim despre Venus, atunci înțelegem 

care este ritmul de lucru, care sunt regulile pe care trebuie să ni le însușim pentru ca efortul să fie 

eficient. Dacă vorbim de Mercur atunci ideile noi se combină cu cele vechi pentru a face sistemul 

de valori, țintele pe care ni le stabilim sub forma unor reprezentări mentale, mult mai puternice și 

mai durabile. Dacă vorbim de soare atunci ideile avangardiste luptă împotriva instabilității lor 

relaționale și avem puterea acum să înțelegem defectele celorlalți, să iertăm o greșeală atunci când 

aceasta se dezvăluie și să nu considerăm că am aflat un secret compromițător, ci că prezentăm 

suficient de multă încredere pentru cineva din preajmă în așa fel încât această persoană să ne facă 

părtași și la defectele sale, nu doar la calități. 

De asemenea, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că toate aceste planete indicate mai sus 

împlinesc unghiuri cu Pluton, Saturn și cu asteroizii Chiron și Junon, și doar sextile. Asta înseamnă 

că nu suntem obligați deocamdată să trecem la fapte, însă suntem îndemnați ca toate aceste procese 

mentale, toate motivele de efort, de zdruncin, de transformare sau de ajutor să treacă printr-un filtru 

propriu și asta chiar de mai multe ori. Pentru că acum suntem prea mult tentați să dăm sentințe, 

stabilitatea intimă ar putea să fie zdruncinată de cel mai simplu val de nemulțumire sau de 

neîncredere. Pentru că se împlinesc în această a treia zi a lunii februarie atât de multe unghiuri 

frumoase nu înseamnă că ștergem cu buretele trecutul și nu înseamnă că uităm complet experiențele 

tragice ale ultimelor săptămâni sau poate chiar ale anului anterior. Momentul de echilibru al acestei 

decade face trimitere la ceea ce se va consuma printr-o relație pozitivă dintre Jupiter și Pluton sau 

prin conjuncția lui Chiron cu Coada Dragonului. Planurile de acum s-ar putea să găsească aplicarea 

în acel moment de echilibru de la mijlocul lunii martie sau de pe finalul lunii aprilie când nu va 

exista nicio forță socială care să ne oprească. 

 
Deși unghiurile acestei zile sunt pozitive, exemplul istoric spre care ne îndreptăm nu este 

unul foarte fericit nici prin ceea ce a reprezentat la momentul respectiv, și nici  prin ceea ce a 
devenit în timp. Este vorba despre Nicolae Păulescu și descoperirea sa epocală: insulina. 
Descoperirea insulinei nu a fost însă o întâmplare. Nicolae Paulescu a fost o mare personalitate a 
vremii sale obținând în intervalul 1896 - 1901 trei doctorate - la Paris, în medicină și fiziologie, și 
unul la Sorbona în științe naturale. Cercetările sale au vizat cu precădere capitole importante ale 
fiziologiei însă principala sa preocupare a fost studiul glandelor endocrine. Știm cu toții însă 
căNicolae Păulescu, după multe controverse, este considerat adevăratul descoperitor al insulinei. 
În 1921, în cadrul sesiunii societății de biologie, marele savant prezintă în patru comunicări 
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rezultatele cercetărilor sale privind acțiune extractului pancreatic în cazul de diabet. Publică 
informații referitoare despre descoperirea sa și numește principiul activ antidiabetic din 
pancreas pancreina. Publică toate acestea într-o revistă de specialitate care apare atât în Franța, 
cât și în Belgia. În 1922 Păulescu obține de la Ministerul Industriei și Comerțului din România 
brevetul de invenție pentru pancreină. La aproximativ 8-10 luni distanță, 2 canadienii au 
anunțat descoperirea insulinei. Se știe, de altfel, că pentru această descoperire aceștia au primit 
premiul Nobel în 1923. 

Descoperirea insulinei a reprezentat un mare 
beneficiu pentru omenire, însă lui Păulescu nu i s-a 
recunoscut la momentul acela dreptul de a fi primul 
descoperitor, o sentință mult prea dură aplicată, probabil, și 
pentru că a tulburat anumite medii sau poate a nemulțumit 
prin concepțiile sale politice sau filozofice,  Nicolae Paulescu 
fiind pasionat nu doar de știință, ci și de fenomenul social 
implicându-se în tot felul de activități cu caracter obscur ce 
și-au pus amprenta asupra renumelui său. 

Raportarea acestui episod la ecuația astrală aferentă 
zilei de 3 februarie arată că nu întotdeauna un bine foarte 
mare poate oferi celui care îl deține gloria necesară. Pot 
exista peste tot în lume sau în toate mediile hoți, mai vulgar 
sau mai rafinați, ce pot arăta că teoria binelui este 
întotdeauna diferită de practica binelui. 

 

Cu un bagaj de cunoștințe solid pornim mai departe în 

această călătorie sau în această aventură a conștiinței cu 

următoarea zi de Săgetător (Luna în Săgetător), care este, de 

altfel, și ultima. Luna aflat acum în acest semn, va avea de traversat o experiență nefericită 

îndemnându-i pe oameni să facă o investigație asupra faptelor proprii. Viața a dat semne că se 

schimbă și perspectiva evenimentelor, pe baza experiențelor acumulate de la începutul lunii până 

acum, încearcă să ne îndrepte atenția către o libertate de expresie aducând posibilitatea de a atinge 

succesul prin muncă proprie, fără ajutorul celorlalți, fără măcar să le împărtășim acestora din 

dorințele sau aspirațiile pe care le avem. Așa cum am văzut și în alte momente abordate în analiza 

acestei decade, punctul de echilibru ne fixează atenția pe nevoia de a comporta o transformare în 

aplicarea binelui personal. Avem nevoie să facem din nou apel la acele experiențe care ne arată care 

sunt calitățile și care sunt defectele personale. Prin relația proastă pe care Luna o dezvoltă acum cu 

Jupiter și cu Axa Dragonului concepțiile de viață sunt schimbate pornind de la exemplele celorlalți. 

Iată un paradox! Deși nu este important să realizăm un schimb amplu cu ceilalți pe această linie a 

experiențelor și a lecțiilor de viață, nu putem să ne sedimentăm aceste direcții importante, nu putem 

descoperi puterea personală decât dacă ne raportăm la puterea lor și dacă renunțăm la acel drept la 

replică menit să amplifice schimbul de informații și să ducă dorința de a da o replică într-o zonă 

conflictuală. 

De asemenea, momentul acesta de conflict intern aduce și probleme cu justiția sau 

nemulțumiri față de o dreptate pe care am făcut-o celorlalți sau care ne-a fost făcută deși nu a fost 

solicitată. Dar acestea nu sunt singurele elemente încărcate, grele sau apăsătoare pe care le 

parcurgem acum. Faptul că Luna intervine în această ecuație a momentului cu nevoia de 

performanță, cu ambiția care dorește să ridice standardul de exprimare al individului fără a avertiza 

pe ceilalți la ce anume să se aștepte, înseamnă a face apel din nou la alte resurse. Ceea ce se 

consumă acum pe zodia Capricorn, adică acea conjuncție între Venus, Pluton și Mercur are darul de 

a media această relație proastă a lui Chiron cu Axa Dragonului și cu Jupiter. Această ipostază de 

mediere se întinde însă pe o distanță mai mare de timp, iar momentul acesta, când Luna se află într-

o relație proastă cu Axa Dragonului transformă această mediere într-o constrângere pe care 

individul și-o aplică lui însuși pentru a obține o performanță. Cu alte cuvinte ziua de 4 februarie 

devine una foarte importantă în a investiga limitele personale și în a impune, pe alocuri chiar dur, 

ținte foarte ambițioase. Cercetătorul intervine acum în schema unei configurații astrale cu indiciul 
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performanței. Nu vorbește oamenilor despre flexibilitate și nici de aprofundare, ci pur și simplu de a 

atinge o limită superioară în exprimarea unui talent sau în promovarea unor valori. Cu greu o altă 

forță susținută de un alt semn zodiacal ar putea să contrabalanseze ușurința cu care energia care ne 

vine din Săgetător se ridică și își atinge ținta. Cu alte cuvinte, binele care ne vine acum este atât de 

puternic și atât de intens încât nu va putea fi contrabalansat decât de un rău care face o selecție 

severă a defectelor de caracter sau a problemelor pe care nu le poate soluționa un singur om. 

Momentul acesta de final al tranzitului Lunii prin zodia Săgetător aduce o conștientizare dură a 

invidiei, a indiferenței, dar și a posibilităților pe care le are individul de a se sacrifica pentru idealul 

propriu fără a fi înșelat de aspirații false. 

 
Isaac Newton este cel care poate personaliza prin exemplul său de viață, prin maniera în 

care a căutat adevărul și l-a găsit, prin diferitele sale pretenții sau extravaganțe, cel mai bine 
ipostaza momentului pe care îl analizăm aici. Isaac Newton este cea mai influentă personalitate 
din istoria științei occidentale, încă din timpul vieții sale fiind considerat o personalitate de 
marcă, iar faima sa se bucura de o mare apreciere în cadrul comunității științifice, faimă ce se 
menține și astăzi. Poate doar Albert Einstein a reușit să mai reediteze acest prestigiu pe care 
omul de știință, cel ce lucrează cu informații pe care marea masa de oameni nu o cunoaște atât de 
bine, ar putea să o exercite asupra comunității. Viața lui Newton a fost marcată de o serie de 
conflicte care i-ar putea atrage la un moment dat antipatia celor din vremea sa. Avea adesea 
accese de furie, dar îi și plăceau disputele iraționale cu o serie de personalități de mare rang ale 
vremii sale, spre exemplu Leibniz sau Hook.  

Nu vom face aici o descriere a vieții marelui Isaac Newton, ci dorim, în raport cu vibrația 
momentului, să scoatem în evidență o trăsătură particulară a caracterului său. Isaac Newton a 
fost un agresiv. O parte a copilăriei sale și-a petrecut-o în prezența tatălui vitreg pe care adesea 
l-a amenințat și care a fost de-a dreptul îngrozit de duritatea și agresivitatea pe care tânărul 
Newton o avea. Dar la fel de interesantă a fost și capacitatea sa de a-și reprima aceste porniri. Se 
știe că într-un catalog al păcatelor sale din adolescență Isaac Newton și-a consemnat o 
întâmplare nefericită în care și-a amenințat părinții că va incendia locuința, chiar dacă aceasta 
era singura pe care o dețineau. Dar Newton nu a rămas în istorie pentru acest comportament, ci 
prin adevărurile profunde pe care le-a descoperit și sensurile filozofice pe care le-a explicat și 
argumentat atât de bine. Se știe că a fost și foarte curios din fire, iar în studiile pe care le-a 
efectuat s-a ocupat și de experimente metafizice prin care spera, spre exemplu, să transforme un 
metal de bază în mercurul filozofal. Știm că aceasta era, pe vremuri, una din preocupările 
alchimiștilor. 

În egală măsură, o declarație de-a sa evidențiază această curiozitate profundă, cea pe 
care o regăsim peste tot în studiile sale, ca o exprimare a genului său: "Nu știu cum arăt eu în 
fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării şi mă distrez găsind 
câteodată pietricele netede sau o scoică deosebită, în timp ce marele ocean al adevărului se 
întinde necunoscut în fața mea". Se pare că acestea au fost ultimele cuvinte pe care l-a rostit 
înaintea morții și care devin pentru noi o dovadă a înțelegerii sale profunde, sursa curiozității 
sale speciale, dar și motivul pentru care a îndrăznit atât de mult cu mintea. Raportarea la 
ecuația astrală a momentului scoate în evidență atât performanța specială la care am putea 
ajunge, dar și consecințele pe termen lung al acestor orientări pozitive. Este posibil ca în 
momentul creației, exprimarea să parcurgă anumite conflicte personale, adică să sfidăm 
hazardul cu o raportare complicată a nevoilor personale la ceea ce este important să facem la 
momentul prezent. Newton a trecut prin astfel de frământări și a preferat să nu-și ascundă nici 
contradicția dintre bucuriile și plăcerile personale și nici necesitatea de a menține în societate o 
anumită aparență.  

 

Trecând pe zodia Capricorn, Luna le va vorbi oamenilor despre alte elemente, despre 

puterea care crește prin secret, prin ceea ce nu este împărtășit celorlalți sau prin adâncirea într-o 

formă de percepție despre care vom afla mai târziu. Este posibil ca această percepție să nu fie 

compromițătoare, să nu aducă individului o încercare din întâlnirea cu evenimente complicate, ci 

doar să-i lase aceasta impresie și să-l păcălească. 

Senzația individului este aceea că participă la un eveniment major marcat de această luptă a 

sa cu valorile sociale, deși scopul fiecărui individ este acela de a se integra în comunitate. Pentru că 
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omul este, prin excelență, o ființă socială, maniera în care acesta obține îndeplinirea dorințelor 

proprii, mijloacele care duc la glorificare sau la progres sunt adesea instrumente cu care pot lupta și 

împotriva valorilor celorlalți. Tocmai din această cauză persoanele care sunt ușor temătoare în fața 

acestor provocări, persoanele care nu se pot desprinde de obiceiurile rele, care nu-și pot controla, 

nici măcar pentru o perioadă scurtă de timp, anumite impulsuri sau dorințe nu vor putea să se înalțe, 

nu vor putea să zboare și nici să își atingă acum anumite deziderate. Aceștia vor face un pas înapoi, 

vor bate în retragere și vor încerca prin logica lor imbatabilă, doar prin ceea ce cunosc, să facă o 

analiză rapidă a mediului în care trăiesc. Scopul acestei atitudini sau acestor acțiuni este acela de a 

identifica punctele vulnerabile pentru ca succesul individului să fie fulminant și adjudecat dintr-o 

singură acțiune. 

Sunt avertizate aceste persoane că au nevoie de inspirație, au nevoie să-și protejeze un 

sentiment atunci când lucrează cu punctele vulnerabile ale celorlalți. Dacă pasul înapoi este făcut 

din teama sau nesiguranța, agresivitatea sau acțiunea împotriva unui punct vulnerabil descoperit la 

celălalt nu reprezintă altceva decât o acțiune care destabilizează armonia grupului. Este adevărat, 

chiar dacă lucrurile acestea ne duc spre o zonă complicată, faptul că se atinge un alt stadiu, nu 

neapărat unul superior sau inferior, cât faptul că se diversifică spectrul acțiunilor, conferă 

individului o mare satisfacție. 

 
Momentul acesta al primei zile de Capricorn (Luna în Capricorn) poate fi reliefat mult 

mai bine de personalitatea marelui psihiatru Emil Kraepelin. Psihiatria modernă, la momentul în 
care a apărut pe firmamentul vieții științifice acest mare om, nu acordau prea multă importanță 
bolnavului. Formele de tulburări psihice erau considerate anomalii ascunse sau li se atribuia 
acestora o natură ereditară. Metodele de tratament erau destul de periculoase, invazive sau care 
nu duceau la nicio rezolvare. Se foloseau medicamente antipsihotice sau psihotrope, soluției 
chimice care nu ofereau prea multe șanse de vindecare a pacientului. Munca sa s-a axat cu 
precădere pe impactul psihologiei în psihiatrie. Din această cauză studiile sale sunt importante și 
neuroanatomia  pe care a practicat-o a avut un rol important în studierea afecțiunilor organice 
cerebrale. Din această cauză o parte din preocupările 
sale sunt încadrate astăzi nu în domeniul psihiatriei, cât 
mai ales în cel al neurologiei.  

Kraepelin a făcut studii pe tema alcoolismului 
fiind unul dintre promotorii luptei împotriva 
alcoolismului pe care-l considera o plagă îngrozitoare și 
care predispune persoanele la schizofrenie. Pesimismul 
lui Kraepelin, la îndemnat, pe de o parte să facă o 
distincție clară între afecțiuni, descriind fiecăruia câte 
un tablou simptomatic și identificând anumite reacții 
dar și anumite evoluții în așa fel încât acestea să fie 
identificate din timp dar și asupra unor strategii de 
tratament, spre exemplu cele de tip închisoare 
neinspirate și care nu mai sunt preferate de psihiatria 
modernă. Kraepelin s-a născut pe opoziția Luna neagră-
Neptun, aspect care lucrează asupra acestor frici sociale 
ce pot duce la concluzii greșite, la a abuza de libertăți 
dacă nu le înțelege, trăind o viață dezordonată sau, 
dacă le înțelege, să le confere acestora o încadrare 
greșită. Fiind Vărsător a dovedit o mare luciditate în 
diagnosticare și nu s-a lăsat influențat de informațiile 
înșelătoare ce ar fi putut să vină din partea pacienților. 
Cu toate acestea, a existat tendința de a judeca anturajul 
după modelul din familie sau după ceea ce nu a realizat, dar și-a interiorizat, de-a lungul vieții. 
Aceste strategii de tratamente de tip închisoare sunt expresia unor probleme personale și din 
această cauză le-a considerat soluții, rezolvări la problemele pe care le acuza și împotriva cărora 
se declara cu insistență. Desigur, asta nu diminuează cu absolut nimic importanța pe care o are 
această mare personalitate asupra dezvoltării psihiatriei moderne. Realizările sale sunt însă și 
acum de referință. 
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În momentul când Venus va atinge conjuncția perfectă cu Pluton, Luna se va afla în preajmă 

și, dacă îl consideră și pe Mercur aproape, avem de-a face cu un stelium pe zodia Capricorn, 

expresie a puterii și creativității într-un domeniu ce ține de promovarea valorilor personale, 

strategiilor de viitor, glorie, faimă, reușită sau influență asupra celor din jur. În același moment în 

care se împlinește acest stelium pe zodia Capricorn, Soarele va definitiva un unghi pozitiv cu 

Uranus reușind astfel să medieze opoziția pe care acest malefic o are de împlinit cu Luna neagră. 

Luăm, astfel, contact cu informații geniale, fie că ne referim la dreptate, la justiție atunci 

când lucrăm cu valorile trecutului, fie că aceste calcule personale, această comunicare pe un alt 

nivel sau pe baza unor deziderate noi ne oferă garanția că putem să trăim o altfel de viață, ca avem 

acces la o nouă condiție, una mult mai bună decât cea pe care o avem în momentul acesta. Pe de altă 

parte, această viziune a viitorului s-ar putea să se bazeze acum prea mult pe o amprentă personală. 

Am văzut că până acum prima decadă a lunii februarie înseamnă interes prea mult pentru succesul 

personal și deci refuzul unei evoluții în grupul sau chiar abordarea unor instrumente care duc la 

separare individului de scopul social al grupului în care s-a integrat. 

Este adevărat, lucrurile acestea produc urmări interesante, se soldează cu un impact teribil 

asupra devenirii individului în așa fel încât această viziune asupra viitorului să nu fie în cazul 

tuturor sinistră. Viitorul devine, în cea mai mare parte, așa cum și-l construiește individul, însă el 

conține și câteva direcții care sunt, de asemenea, dictate de o necesitate personală însă nu cea care 

ține de decizia de moment. Dacă ne hotărâm acum să schimbam viitorul nu înseamnă că efortul 

personal pe care l-am făcut în săptămânile, în lunile sau chiar în anii din urmă se anulează complet. 

Acest lucru ar fi un nonsens pentru că însăși puterea momentului ar putea să pună în dificultate 

ideea în sine de proiect pe termen lung și modificarea aceasta, dacă este legată de un proiect care se 

derulează pe un interval de câțiva ani, ar putea foarte bine să fie anulată, modificată s-au 

transformată în altceva de o decizie de moment pe care o vom adopta în zilele următoare. În felul 

acesta, considerăm că ne aflăm în fața unei dezordini, în fața unui haos și puterea gândului nu ar fi 

decât o forță distructivă. Ordinea și precizia universului în care puterea gândului se integrează cu 

succes nu permite un asemenea haos. 

Valorile personale nu ne duc spre eșec decât dacă preferăm acțiunile prea sobre, prea reci 

sau care sunt într-o zonă abisală, ascunsă, vicioasă a personalității, dar pot fi încărcate de speranță 

dacă acceptă rezonanța sau comunicarea cu persoane care simt și trăiesc la fel fără a încerca să 

reediteze trecutul și să îl bage cu forța într-un prezent nesigur. Cu alte cuvinte, dimensiunea 

personală poate produce acum o vindecare spectaculoasă dacă, adâncindu-ne în noi înșine, nu 

căutăm neapărat mucegaiul care s-a lipit pe pereți, cât desenele de acolo. 

 
Din punct de vedere social ziua de 6 februarie nu ne vorbește atât de mult despre 

nervozitate cât despre motivele care ar putea să ducă în zona aceea. Palatul Cotroceni a fost 
început în anul 1888. Cu aproximativ 200 de ani în urmă Șerban Cantacuzino a ridicat pe Dealul 
Cotrocenilor o mănăstire. Nu a durat mult construcția, ci aproximativ doi ani, apoi opera lui 
Șerban Cantacuzino a fost continuată de Constantin Brâncoveanu care obișnuia să își petreacă o 
parte din timpul său în acest lăcaș. Istoria acestui loc nu se oprește la Constantin Brâncoveanu. 
În 1862 Alexandru Ioan Cuza a hotărât să utilizeze Mănăstirea Cotroceni ca reședință domnească 
de vară. Apoi, la începutul domniei sale, principele Carol I al României primește ca reședință de 
vară chiriile casei domnești de la Cotroceni. Astfel, acesta hotărăște să construiască în incinta 
mânăstirii un palat al său, deși a continuat să locuiască la Castelul Peleș până în 1914, când a 
încetat din viață. În martie 1896 principesa Maria și principele Ferdinand s-au mutat la 
Cotroceni. 

Însă nu despre istoria Palatului Cotroceni dorim să amintim aici. Nu istoria în ansamblu 
reprezintă elementul care personalizează ecuația astrală aferentă zilei de 6 februarie, ci ceea ce s-
a întâmplat cu această construcție în perioada comunistă. Între anii 1949 - 1976 Palatul 
Cotroceni a devenit Palatul pionierilor și multe din obiectele de o frumusețe rară, o parte din 
camerele ce aveau o destinație precisă au fost folosite pentru diferite activități artistice, culturale 
sau pentru propaganda comunistă. O parte dintre aceste exponate au supraviețuit abuzurilor din 
această perioadă, fiind acum expuse, iar anumite încăperi chiar se pot vizita. În anul 1984, la 
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ordinul lui Nicolae Ceaușescu, se continuă abuzurile asupra acestei minunate construcții 
demolându-se biserica ridicată de Șerban Cantacuzino. Apoi, după revoluția din 1989, Palatul 
Cotroceni devine reședința oficială a președintelui României. Zona palatul Cotroceni care 
adăpostește astăzi sediul administrației prezidențiale a fost construită însă în perioada 
comunistă, adică în anii 1980 - 1986. Chiar dacă în acel moment România se afla sub dictatura 
comunistă arhitectul Nicolae Vlădescu, cel care a coordonat lucrările, a reușit să impună un stil 
asemănător cu cel al vechiului palat regal de la Cotroceni, păstrând atât cât s-a putut nota 
originală. Intenția acestui arhitect a fost să integreze noii aripe, prin decorațiuni, cele mai 
importante momente din istoria României.  

Iată că se poate reprezenta, în doar câteva informații, creșterea și decăderea și din nou 
creșterea în faimă, în importanță a acestui impresionant simbol național. Edificiul personal, 
acela care se bazează acum pe 
profunzime, aspirație sau o putere 
concentrată, se poate expune de-a lungul 
timpului la distrugeri repetate dacă nu i 
se impune prin structură o durată de 
viață foarte mare. În caz contrar este 
posibil ca acest edificiu personal să 
moară împreună cu speranța care l-a 
creat sau poate chiar cu persoana în 
cauză. 

 

Înainte ca Luna să intre în zodia 

Vărsător, adică în dimineața zilei de 7 

februarie, schema de repartizare a acestei 

decade își împlinește un nou deziderat. 

Elementele individuale, spre exemplu Venus, Soarele sau Marte, participă la construirea unei 

contragreutăți în fața acelor mari evenimente care s-au consumat în ziua anterioară sau în această 

decadă de la începutul lunii. 

În primul rând, avem de traversat relația proastă dintre Soare și Marte pe două semne de 

putere ce încadrează în unghiurile lor mesajele astrale ale zilei anterioare, dar și poziția planetei 

Saturn din Săgetător, cea care se află acum într-o relație de prietenie cu Uranus. Marte nu se 

împotrivește întru totul valorilor personale, ci doar acelora avangardiste, cele care conferă adâncime 

vieții sau care împlinesc un vis și pot umple sufletul de o mare bucurie. Cu alte cuvinte, ne ținem 

astăzi de faptele dure ale zilei anterioare, de acele valori pe care vrem cu orice preț să le 

implementăm în viitor sau de acea aversiune în a încălca anumite condiții sau anumite reguli 

stabilite din timp. Soarele, nu doar împlinește acum o relație proastă cu Marte, dar împlinește și o 

relație bună cu Luna neagră și va media opoziția pe care aceasta o are de împlinit cu Uranus. Se 

urmărește ștergerea acelor dureri personale însă, pentru că am crezut în ele și am crezut și în 

oamenii care ni le-au provocat, vom opune multă rezistență în fața acestei schimbări de-a dreptul 

terapeutice. Prin această rezistență, unele speranțe se dovedesc a fi prea caustice și oamenii vor 

renunța la ele. Se vor apropia de bucuriile mici, vor considera că trebuie să le mai gândească o dată, 

și din nou vor fi atrași în cursă. Lăcomie este semnul că traseul pe care l-au gândit în ziua 

anterioară, când s-a împlinit steliumul de pe zodia Capricorn, se află într-un mare impas. Asta 

înseamnă că persoanele care au adjudecat puterea, ființele care și-au împlinit o parte din vis sau au 

consumat deja o parte din demersurile care le vor duce către realizare și glorie, trebuie să se aștepte 

la aversiune din partea celor care nu pot de unii singuri să-și îndeplinească nimic. Jocul acesta al 

puterii și al slăbiciunii se transformă în această primă zi de Vărsător (Luna în Vărsător) în plăceri 

complicate, atingerea unor adevăruri incomode sau consolidarea unei neîncredere, în mod 

paradoxal, prin argumente pozitive. 
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Viața lui Alexandru cel Mare a fost scurtă și cele mai multe relatări le avem din sinteza 
făcută de istoricul Quintus Curtius Rufus, cel care a trăit în vremea împăratului Claudius (41 - 54 
î. Ch.). Mulți dintre istoricii, care nu s-au documentat doar din prezentarea istoricului roman, 
susțin că Alexandru cel Mare, fiul lui Filip al II-lea, a urcat pe tron la numai 20 de ani după ce 
tatăl său a fost asasinat. Toți îl prezintă ca pe un personaj frumos la corp, puternic, curajos, dar 
foarte crud. Talentul său militar și inteligența sa practică, a făcut ca faptele sale să fie cu 
adevărat legendare, iar imperiul pe care l-a construit să fie cel mai mare pe care l-a cunoscut 
omenirea, în afara imperiului colonial care avea altă structură, altă funcție și altă destinație. Dar 
nu asupra aspectului general al vieții lui Alexandru cel Mare dorim să ne oprim acum, ci la 
marele impact pe care l-a avut asupra celor din epoca sa. Din această cauză personalitatea sa a 
devenit subiect pentru multe legende ce s-au implementat în tradițiile popoarelor pe care le-a 
cucerit și prin care acesta era fie fiul ultimului faraon din Egipt, fie un astronom egiptean faimos, 
fie o ființă înzestrată cu puteri speciale ce a fost înghițit de un șarpe uriaș, fie fiul unui zeu. 
Personalitatea lui Alexandru cel Mare a depășit însă standardele celor din epoca sale influențând 
mulți mari lideri ai lumii. Este suficient să îi amintim pe Iulius Cezar, Caracalla, Hannibal, 

Mahomed al II-lea sau Soliman I, dar și pe Adolf Hitler 
sau Napoleon.  

Gloria lui Alexandru cel Mare rămâne vie chiar 
dacă a avut de-a lungul vieții și un comportament 
comun ori unul care contravine moravurilor de acum. 
Puterile sale l-au făcut un comandant iscusit și un 
prieten devotat pentru comandanții săi sau pentru cei 
pe care-i avea în subordine, indiferent cât de mulți 
erau. Totuși, ne gândim că dacă nu ar fi murit de 
tânăr nu se știe dacă gloria sa ar fi traversat istoria în 
modul acesta. Poate că ea ar fi fost știrbită de 
numeroase intrigi ori ființele penibile ce defăimează 
istoria ar fi avut mai multe episoade de care s-ar fi 
legat. Acesta este mesajul pe care îl preluăm din 
exemplul său pentru a înțelege mai bine ecuația 
astrală aferentă zilei de 7 februarie în contextul 
decadei și în contextul lunii februarie. A te stinge în 
glorie înseamnă a avea privilegiul de a rămâne în 
conștiința celorlalți înainte ca aceștia să emită ipoteze 
caustice față de faptele pe care le-ai avut. Exemplul 

său nu ne spune dacă și-a împlinit sau nu destinul. Nu știm dacă reperele pe care și l-a stabilit au 
fost atinse și dacă nu cumva edificiul său ar fi putut fi mai mare decât am văzut. Cert este că un 
moment de neatenție, o grea încercare pentru destinul său, s-a strecurat în zona intimă, ia 
corodat ființa din interior și atunci când s-a pus problema unei altfel de discipline, nu cea 
militară, nu una care se învață sau care se cultivă prin tehnică, procedeu, intervenție sau 
inteligență practică, ci de altă natură, marele Alexandru cel mare a devenit micul Alexandru cel 
Mare. Asta înseamnă că una este omul și alta este edificiul pe care îl construiește. Atunci când ne 
identificăm întru totul cu această beție a puterii intervin factori corozivi, așa cum sunt cei 
specifici zilei de 7 februarie care, consumând din gloria individului, devin și ei învingători 
asemenea lui. Victoria factorilor corozivi înseamnă sfârșitul gloriei celui care este distrus. 

 

Întâlnirea Soarelui cu Luna, adică împlinirea fazei de Lună nouă constituie îndemnul pe care 

îl primim acum pentru a face o sinteză. Dar, din nefericire, acesta este ultimul aspect al zilei de 8 

februarie, deci toate celelalte unghiuri care se împlinesc până se definitivează faza de Lună nouă fac 

parte din vechiul ciclu lunar, se adresează mai curând unei etape de sinteză, de concentrare a forței 

decât de trasare a unor direcții mari. Cu alte cuvinte, maniera în care încercăm să privim spre viitor, 

are puternice accente agresive și acest lucru nu ne va fi foarte clar în această zi, ci poate în 

următoarele zile care se bazează mult pe decizia de acum. Este adevărat, valorile de grup nu 

corespund acum intereselor individului. Faptul că Mercur se află într-o relație bună cu Axa 

Dragonului și reușește să medieze tendința Nodurilor arată că putem face față unei verificări însă 

aceasta lipsește. Unii sunt atât de pregătiți în fața a ceea ce își închipuie că trebuie să întâlnească 
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încă pierd din vedere evenimentele spontane, cele pe care nu și le-au programat și nici măcar nu și 

l-au imaginat. 

În contextul primei decade a lunii februarie încercarea de a privi foarte departe se bazează 

pe dorința de a avea succes. Am văzut că 8 februarie nu este singura care ne pune în fața acestor 

gânduri îndrăznețe. Au mai fost și alte zile în această decadă care ne-au îndemnat să ne stabilim 

niște repere puțin cam îndrăznețe. 

Partea proastă a acestui moment nu vine doar din faptul că sperăm să întâlnim un viitor 

blând și prosper sau măcar unul care să ne ofere satisfacție, ci pentru că orice am primit, orice 

recompensă vine aproape de noi va fi în primul rând marcată de exprimare liberă și apoi încărcată 

de o nevoie ce îi va enerva pe ceilalți. Cu alte cuvinte, nu ne putem baza pe succesul de acum, nici 

măcar pentru că Venus din Capricorn se află într-o relație bună cu Chiron. Suntem tentați să 

reparăm trecutul însă acesta trebuie uitat, trebuie lăsat acolo unde este, întâmplările pe care le 

conține nu au nevoie acum să fie aduse în prezent. Cel care va face lucrul acesta va fi lăudat că este 

ingenios însă nu va ști ce să facă cu rezultatele și anturajul îl va privi ca pe un pericol. Știm însă că 

energiile care vin acum din zodia Capricorn se adresează poziției sociale și nevoii de glorie sau de 

succes. Un om inteligent, informat, puternic și sănătos nu va fi agreat de cei din jur decât dacă alege 

să-și folosească abilitățile sau disponibilitatea pentru a le face lor viața mai buna. Când va avea 

dorințe și ambiții personale și când va arăta celorlalți că va putea să și le împlinească va deveni un 

pericol și va trebui să înfrunte prezența celorlalți ca și cum s-au transformat peste noapte din 

prieteni într-un obstacol. 

 
Frumusețea acestei zile este mult mai ușor transpusă de personalitatea lui Mozart. La fel 

ca în cazul altor exemple pe care le inserăm în această prezentare, nu dorim să scoatem în 
evidență biografia marelui compozitor. Reprezentativă pentru momentul prezent este disputa sa 
cu un alt mare compozitor al vremii, Antonio Salieri. Știm că, în scurta viață pe care a avut-o, 
Mozart a compus un număr mare de opere muzicale, multe dintre ele nefiind egalate nici până în 
prezent nici în ceea ce privește profunzimea, dar nici în complexitatea sau rafinamentul lor. 
Despre el, Richard Wagner spunea: "Geniul său excepțional îl situează mai presus de orice 
maestru, în toate domeniile artei și în toate timpurile". 

Antonio Salieri a fost compozitor și dirijor, maestru al capelei imperiale din Viena și, cum 
bine știm, un rival puternic al lui Mozart. Puțini știu însă că Antonio Salieri a fost îndrumător 
pentru Ludwig van Beethoven, Carl Czerny, Johann Nepomuk Hummel, Franz Liszt, Giacomo 
Meyerbeer, Ignaz Moscheles, Franz Schubert și Franz Xaver Süssmayr, fiind considerat unul 
dintre cei mai importanți muzicieni ai vremii sale. Salieri nu a cunoscut sărăcia. El s-a născut 
într-o familie prosperă de negustori a studiat două instrumente importante ale timpului, vioara 
și clavecinul, și de mic a fost preocupat de acest domeniu al muzicii. Provenind dintr-o familie de 
negustori Salieri a cunoscut bine bucuria traiului îndestulat, adică necesitatea de a avea tot la 
dispoziție și, cum bine știm, a primit împreună cu educația din familie și acea stimă de sine 
specifică unui individ cu un statut social privilegiat. Și ca orice individ care a trăit în vremea sa și 
a gustat puțin din prosperitate sau putere, Salieri și-a dorit mai mult. În 1774, după moartea lui 
Gassman, Salieri a fost numit compozitor al Curții de către împăratul Iosif al II-lea fiind 
considerat un mare compozitor al vremii. Desigur, asta până la întâlnit pe Mozart. Tânărul vesel 
și distrat, talentat și atent la orice notă, la orice imperfecțiune, la pus în dificultate pe marele și 
imbatabilul Antonio Salieri. Nu puține au fost însă situațiile când Salieri a fost umilit de geniul și 
inspirația lui Mozart. De partea cealaltă, Mozart nu l-a considerat niciodată un rival pe Salieri. 
I-a observat invidia, i-a tolerat-o și a considerat că nu este un adversar și deci nu are de ce să se 
teamă de el. Desigur, există anumite dovezi care arată că acești doi mari compozitori au 
colaborat, dar între aceștia au existat și animozități. Mult timp s-a speculat, și unii mai consideră 
și în prezent, că Antonio Salieri a avut un rol decisiv în moartea lui Mozart. Nu putem știi precis 
adevărul. Este adevărat umilințele la care a fost supus Salieri ar fi putut face posibil acest lucru, 
pentru că pe vremea aceea existau puține bariere menite să îl oprească pe un individ dacă se 
hotărăște să procedeze în felul acesta. Lucrarea celebrului Aleksandr Pușkin intitulată “Mozart și 
Salieri”, publicată în 1831 este o dovadă în acest sens pentru că tratează atât competiția celor doi, 
dar și presupusul asasinat. Apoi, mai aproape, în zilele noastre, în 1979, apare și ecranizarea, 
“Amadeus”, destul de controversată, datorită caracterului puternic ficțional preferat de regizor. 
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Este mai puțin important dacă Mozart fost sau nu ucis de Salieri ca urmare a unei intrigi,  
cât de importantă este intriga și faptul că la finalul acestui duel interesant, pentru noi, cei de pe 
margine, amândoi s-au ales cu reputația șifonată. Dacă un Leu precum Salieri s-a simțit ofensat 
de prezența lui Mozart, cu siguranță extravaganțele acestui Vărsător genial, care a fost Mozart, 
au avut grijă ca în expansiunea creației să atingă și orgoliul mult prea inflamat al 
interlocutorului, acesta fiind un joc specific ce apare în raporturile celor două zodii 
complementare, Leu și Vărsător. În mod sigur, se poate spune, aruncând o privire generală 
asupra acestui tip de relație, că intrigile, oricât de puternice și de intense ar fi, nu-i duc pe cei doi 
la fapte de genul acesta. Simțul umanitar al celui care s-a născut în Vărsător sau mândria pe 
care nu dorește să și-o șifoneze de unul singur în cazul Leului nu susțin complotul. Raportând 
această dispută controversată la ecuația aferentă zilei de 8 februarie înțelegem cât de delicate 
sunt acum intrigile și cât de motivați ar trebui să fim, să renunțăm la ele. Cel care participă la o 
asemenea intrigă este convins că argumentul său este adevărat și simțindu-se nedreptățit dorește 
prin faptele sale să obțină victoria asupra adversarului său. Se pierde însă din vedere că, pe mai 
târziu, când apele se vor liniști, s-ar putea ca aceste două persoane care au dorit cu orice preț să 
convingă auditoriul că avut dreptate, să se transforme în două personaje de poveste și motivul 
disputei lor să nu mai intereseze pe nimeni. Deci mult mai important pentru dimensiunea socială 
este ca acum să-și vadă fiecare de lucrul său și să lase intrigile pe o altă perioadă. 

 

Prima zi de Pești, adică prima zi în care Luna tranzitează zodia Pești, duce mai departe acest 

deziderat interesant. Nu este important conflictul cât de importantă este acea calitate care trezește 

atenția unui posibil adversar și îl mobilizează să facă mai mult. Marte din Scorpion produce acum o 

vindecare prin competiție la vedere, însă, ca un paradox, lucrurile nu vor fi orientate către această 

competiție, ci către alianțe neobișnuite, către înțelegeri secrete sau către a lucra în echipă. 

Știm însă ca Marte din Scorpion nu-și poate depăși viziunea sa asupra puterii deși dacă ar fi 

lăsat să-și exercite ar putea fi un exemplu demn de urmat pentru toate celelalte semne care sunt 

recunoscute în astrologie ca având vocația puterii, cum este zodia Leu, cum știm că sunt zodiile 

Berbec și Capricorn sau chiar Scorpionul. Luna din Pești, îi îndeamnă acum pe acești indivizi, care 

spun că nu pot să privească foarte departe, către o viziune de ansamblu. Conștientizând că nu pot 

să-și construiască această viziune de ansamblu, dar având o mare nevoie de ea și, dacă nu pierdem 

din vedere că aceasta informație vine de la Marte din Scorpion, cel care nu prea vorbește despre 

sine, atunci înțelegem foarte ușor de ce apropierea de celălalt se face doar acolo unde un individ 
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ambițios miroase că există un centru de putere. Este adevărat, se mai menține încă ingeniozitatea și 

interesul pentru a promova valorile de grup, însă de această dată motivația este alta. Marte în 

continuare se află în fereastra conjuncție cu Junon și aceste dorințe de putere, de înavuțire sau 

aceste expansiuni repetate către alte centre de putere, mult mai mari sau mai noi, duc la împlinirea 

unor aspirații personale ce se pot concretiza în mari opere personale. Aceste mari opere personale 

pot începe cu remedierea stării de sănătate, cu purificarea corpului sau cu redresarea metabolismului 

lichidelor. Marte din Scorpion, atunci când îl face pe individ prea ambițios, îi accentuează acestuia 

setea pentru că primește mesaje confuze de pe loja rinichilor sau de pe cea a ficatului. Fie că are o 

mânie ascunsă (ficat), fie că ea va crește prin frică (rinichi) ambițiile sale au nevoie să se 

împlinească prin intermediul celuilalt. 

 
Nicio altă personalitate care a trăit și care a avut o influență specială asupra culturii  

acestei civilizații nu este mai potrivită să reliefeze trăsăturile complicate sau incendiare ale zilei 
de 9 februarie decât Elena Petrovna Blavatschi. Madam Blavatschi, cum îi plăcea să i se spună, 
este ucraineancă de origine. Și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Anglia sau în Asia. Tatăl 
său era de origine germană, iar mama era ucraineancă. Aceasta i-a insuflat interesul pentru 
literatură, ea însăși fiind o scriitoare de nuvele, pe care și le publica sub pseudonim. Se spune 
adesea că Madam Blavatschi era înrudită chiar cu 
familia regală a Rusiei pe linia mamei. Avea doar 17 ani 
când se mărită cu generalul Blavatschi și la numai trei 
săptămâni de la acest eveniment își părăsește proaspătul 
soț și fuge în Georgia, la bunicul ei. Deși familia sa 
hotărăște că aceasta trebuie să se întoarcă acasă, Elena 
Blavatschi pornește o călătorie prin marile centre de 
cultură ale umanității pornind din Caucaz și trecând prin 
Egipt, Siria traversând Europa de Est, Balcani, Italia, 
Ierusalimul și mergând pe un drum numai de ea știut 
către izvoarele de cultură ale Asiei. 

În 17 noiembrie 1875, deși anumite surse indică 
data de 7 septembrie 1875, împreună cu colonelul Henry 
Steel Olcott înființează Societatea Teosofică ce își stabilea 
ca scopuri dezvoltarea sentimentelor de toleranță, 
încurajarea studiului filozofiei, a religiilor sau a științelor 
vechi, cercetări privind natura superioară a omului 
precum și a puterilor sale latente. Se cunosc legăturile 
dintre Helena Blavatsky și anumite structuri cu caracter 
ocult ce au activat și poate mai activează încă în occident. 
Însă una dintre cele mai ciudate și mai neobișnuite relații 
a avut-o cu ghidul Jiddu Krishnamurti, care avea să 
devină mai târziu un maestru total nonconformist care nu s-a încadrat în nicio regulă și care nu 
a împlinit așteptările Elenei Blavatschi, ce îl vedea pe acesta un lider, un al doilea Christ venit în 
această lume a suferinței pentru a ne salva. Krishnamurti a devenit un guru în urma iluminării 
sale nu pentru că a fost cooptat cu viclenie de Madam Blavatschi în societatea Teosofică. Opera 
Elenei Blavatschi este încărcată de multe controverse. Ba este acuzată de plagiat, de influențe 
puternice din partea altor autori sau chiar foarte originală. Știm însă că această femeie a avut și 
apucături neobișnuite. Obișnuia să se implice în ședințe de spiritism și nu mică le-a fost mirarea 
celor care au aflat că hârtiile cu răspunsurile la întrebările clienților nu se materializau în aer 
deasupra capetelor celor care participau la întâlnire, ci erau strecurate din pod cu multă dibăcie 
de tot felul de persoane plătite special să facă lucrul acesta. Elena Blavatschi a fost criticată dur 
de René Guenon, mai exact ideea în sine de teosofie, aleasă de ea, ridică un mare semn de 
întrebare față de autenticitatea mesajului ei. Cert este că Madam Blavatschi nu a fost originală 
prin opera sa, însă a fost originală prin stilul său de viață, prin conexiunile pe care le-a menținut, 
prin ușurința cu care îi unea pe oameni oferindu-le motive de a crede în ei sau într-un ideal 
îndrăzneț. Călătoriile numeroase și legăturile cu diferiți oficiali britanici, dar și ruși au alimentat 
adesea zvonurile că s-ar afla în slujba serviciilor secrete. Nu ar fi de mirare să se găsească dovezi 
clare în sensul acesta pentru a face o distincție clară între informațiile preluate din diverse surse 
și promovate de ea și adevăratul motiv pentru care a făcut lucrurile acestea. Legătura cu 
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influxurile astrale ale zilei de 9 februarie insistă mult pe această corelație între elementul necesar 
și cel autentic. Este posibil ca trăirea personală să fie una profundă, căutările personale să-l ducă 
pe om aproape de informații însă motivul său social să fie complet diferit față de intențiile pe care 
le avea la început de drum. Am convingerea că același lucru s-a întâmplat și cu madam 
Blavatschi. 

 

Ultima zi a acestei primei decade a lunii februarie ne aduce în fața unor realizări la care am 

muncit cel puțin de la începutul acestei luni până în acest moment. În primul rând, este vorba despre 

relația bună dintre Venus și Jupiter care înseamnă o invitație la cultură, la o aprofundare sau la a 

găsi soluții dincolo de toată diversitatea prezentului sau dincolo de toate surprizele epocii. Acest 

îndemn care vine din partea beneficiilor este în egală măsură și o invitație la transformare. Primim 

un mesaj, ne aflăm în fața unui obstacol pe care l-am evaluat din timp și pe care, fără prea mare 

efort, îl putem da la o parte. Totuși, ultima zi a acestei decade ne pune în fața unui test și 

experiențele pe care le-am asimilat până acum arată dacă putem să trecem dincolo de această 

înțelegere, cea care ne îndeamnă să credem că suntem despărții de sursa puterii, că supraviețuirea 

nu ne permite să facem un pas original decât dacă riscăm. Acesta este practic misterul zilei de 10 

februarie - pasul înainte.  

Această a doua zi de Pești (Luna în Pești) se adresează cu precădere segmentului individual 

și scoate în evidență, pe lângă beneficiile care ne vin din partea relației bune construite între Venus 

și Jupiter și adâncirea în cunoaștere, simplificarea metodei de lucru sau chiar regăsirea unei emoții 

pierdute. Cu alte cuvinte momentul acesta este unul magic, când oamenii primesc o inspirație, sunt 

în fața unui mare episod care le spune că sunt creatori de valori. Nu se știe dacă pe mai târziu rămân 

cu această amprentă a creatorului. Întâmplarea acestui moment, evenimentul care ar trebui să se 

consume în această ultimă zi a decadei sau care, dacă nu se consumă fizic, devine concluzia unui 

eveniment ce se întinde pe durata de 10 zile, arată cât de complexă este viața și mai ales faptul că 

fiecare individ primește din partea destinului său ocazia de a înfăptui ceva cu totul special. Asta 

înseamnă că bucuriile mici umplu un gol și, de asemenea, asta înseamnă că bucuriile mici invită 

prietenii, cunoscuții sau colaboratorii la desecretizarea relației. Dacă această dispunere astrală în 

formă în care se consumă pe 10 februarie s-ar fi consumat în anul anterior, anul secretelor 

dezvăluite, ar fi produs mari erori de teama deconspirării. Acum, când extremele sunt interesante, 

când dihotomiile impun asupra vieții individului și, deopotrivă, dimensiunii sale sociale o valoare 

etalon, a pune la dispoziția celorlalți un lucru intim, un secret înseamnă a ne exprima la un nivel 

superior fără teamă și fără a ne apropia de pericolul eșecului. 

 
Finalul acestei decade se regăsește foarte bine în exemplul sectei Opus Dei. Aceasta este o 

instituție în cadrul Bisericii Catolice ce urmărește să contribuie prin muncă la evanghelizare, 
răspândind o chemare universală la evoluție aplicând instrumentele specifice vieții canonice în 
traiul de zi cu zi. Prin perceptele Opus Dei omul se sfințește prin muncă și munca transformă 
conștiința păcătosului într-o conștiință purificată, numai bună pentru a primi hrana spirituală. 
Această grupare a fost inițiată Josemaria Escriba ce va devenit în 2002 și sfânt, eveniment la 
care a fost prezentă toată spuma creștinătății. Unii consideră că această structură Opus Dei este 
de fapt o caracatiță ascunsă în sânul Vaticanului, un fel de structură secretă sau de organizație 
care duce la subminarea bisericii catolice sau la distrugerea sa. 

Opus Dei a fost înființată de Josemaria Escriba în urma unei viziuni sau, după părerea 
unora, în urma unui vis în care i s-a spus că are de făcut o Mare Lucrare (Opus Dei în traducere 
liberă “Lucrarea lui Dumnezeu”). Înființează această organizație pe data de 2 octombrie 1928 la 
Madrid și, în pofida a ceea ce unii susțin, nu a fost o structură favorizată de la început. În anul 
1936, spre exemplu, organizația a avut serios de suferit de pe urma Războiului civil din Spania 
când majoritatea preoților catolici au fost forțați să se ascundă în situația în care aceștia făcuse 
jurământ să îi ajute pe rebelii naționaliști. După Războiul civil lucrurile pentru Opus Dei s-a 
schimbat. Organizația a beneficiat de susținere socială atât din partea oficialilor religioși cât și 
din partea celor aflați în fruntea statului spaniol. Mesajul acestei structuri urmărește gruparea 
laicilor în preocupări de sfințire adică se urmărea un apostolat catolic. În 1943 inițiatorul o 
include pe această în Societatea sacerdotal a Sfintei Cruci. Pentru că aceasta era formată din 
preoți care aveau rolul de ai încadra spiritual pe membrii laici ai Opus Dei se pare că această 
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mutare interesantă a atras atenția Sfântului Scaun și prin 1947 Escriva primește titlul de prelat 
al sfinției sale. Ulterior acestui moment gruparea Opus Dei crește în însemnătate și asta nu doar 
până în 1975 când creatorul acestei structuri trece în lumea celor drepți, ci și după aceea. În anul 
2005, după ce Papa Ioan Paul al II-lea a murit, toți s-au adunat pentru a decide viitorul papă. 
Cel ales a fost un mare susținător 
al sectei Opus Dei.  

Este mai puțin important 
dacă secta aceasta atrage atenția 
umanității asupra unor lucruri mai 
puțin corecte ce se întâmplă în 
această zonă a catolicismului. De 
asemenea, este mai puțin 
important dacă acestea satisfac o 
parte din curiozitățile celor care 
sunt pasionați de teoria 
conspirației, cât de important este 
momentul de început și ulterior 
transformarea acestei viziuni. S-a 
pornit de la o inspirație, de la un 
vis sau chiar de la o viziune, iar 
primii pași au fost cu totul speciali. 
Să fii implicat pe o cale spirituală și 
să promovezi aceste idei legate de a 
ajuta pe cel care se află în 
dificultate, a muncii și a iubi 
munca, sunt poate ceea ce în 
prezent lipsește creștinismului, nu pentru că nu le-a avut niciodată, ci pentru că, din diverse 
motive, acestea s-au pierdut în timp. Ceea ce a adus acum Opus Dei este o altă structură 
asimilată și înghițită de catolicism. Personal, consider catolicismul o caracatiță capabilă să 
înghită orice, mai puțin această structură care, trebuie să recunoaștem, ridică mari semne de 
întrebare prin intențiile și preocupările adepților săi. Deci pentru orice pește există un pește mai 
mare. Dar în lumea aceasta plină de mistere se poate trăi și cu un mister în plus numit Opus Dei.  

Legătura cu vibrația zilei de 10 februarie scoate în evidență chiar ideea de viziune, 
bucuria personală capabilă să umple un gol și apoi riscul la care se expune această bucurie în 
momentul în care ajunge pe spațiul public. Ca în cazul de față, ca în exemplul de mai sus există 
toate premisele necesare ca aceasta să se transforme în altceva. Pentru noi, cei care studiem 
astrologia și care urmărim să ne dezvoltăm din punct de vedere afectiv, mental sau spiritual 
exemplul invocat nu are nicio relevanță din punctul de vedere al societăților secrete ori al teoriei 
conspirației, ci are o mare însemnătate ca eveniment în sine. Inspirația se poate transforma în 
ceva chiar dacă se pornește dintr-un loc minunat. 

 

Prima decadă a lunii februarie trezește astfel o nostalgie aparte oamenilor care vor să 

împlinească ceva important. Marea trăsătură a lunii februarie s-ar putea să fie în contradicție cu 

aceste ambiții personale. Acum ne propunem și toate faptele personale ne îndeamnă să depășim 

încercarea însă succesul cere un preț și s-ar putea să constatăm că prețul cerut va fi prea mare sau 

dacă îl plătim vom avea un disconfort pe care îl vom menține până la finalul acestei luni. 
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Decada a II-a (11 – 20 februarie) 
Simțirile se amestecă. Sinteze greu de acceptat. Ne depărtăm 

de un sens. 
DECADA NR. 5  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   4 1-10 februarie 

Corelația negativă 8 11-20 martie 

Zona martor 1 1-10 ianuarie 

 

Noroc prin dragostea față de grup. Preocupare față de avere. Confort prin schimb de 

experiență. Se pune la îndoială o autoritate. Nevoie de neobișnuit. Se spune o minciună. Raport 

deficitar între informații și acțiune. Caracterul practic are de suferit. Impas. Seriozitatea este 

pusă la îndoială. Aventură. Schimbul de experiență are un efect binefăcător. Se suportă mult mai 

ușor presiunea. Conflictul deschis rezolvă o problemă mai veche. Adevărul celorlalți nu ne mai 

ajută. Se cere prea mult din partea unui individ care până acum a dovedit că nu poate mai mult. 

Iubire cu frică. Lipsa de experiență scoate la lumină o minciună mai veche. Oamenii se ceartă de 

la banii. Seriozitatea prin fapte este înlocuită cu seriozitate prin idei sau vorbe. Tristețea ne oferă 

răspunsuri interesante. Conflict deschis. Sunt pierdute bunuri importante. Proiectele de viitor se 

derulează într-un ritm lent. Ne amintim de o iubire mai veche. Prieteniile se adâncesc. Vorbă 

dulce mult aduce. Sunt investigate noi interdicții. Suspiciune. Sunt agresați cei care oferă ajutor. 

O încercare vine prin informație sau pe calea aerului. Spiritul practic este abordat dintr-o altă 

perspectivă. Problemele de sănătate amplificată tensiunea afectivă. Se caută răspunsuri la cei 

care au trecut prin situații similare. Minciuna este elaborată cu grijă. Teama de minciună 

zdruncină proiecte de durată. Destinul este încercat. Ideea de prosperitate are nevoie de 

reformulare. Bunurile au alt chip și altă utilitate. Evoluție prin mișcare. Exemplu pozitiv este 

foarte important. Se ridică o interdicție. Relațiile își pierd caracterul greu. Mare forță și 

creativitate. Expresie pe un nivel superior. Seducție. Istețime. Evoluție. Puterea este deținută de 

cel sensibil. Deschiderea față de noi criterii de evaluare a puterii. Seriozitate. Neputința de a ține 

pasul cu pretențiile celorlalți. Așteptări nerealiste. Secretele sunt dezvăluite celor slabi. Se face o 

dezvăluire interesantă. Interes față de cultură. Puterea vine prin informație. Întâlniri neobișnuite. 

Ne atrage atenția un element care se va dovedi foarte important în a doua parte a anului. 

 

Pentru că trecem într-o nouă decadă nu înseamnă că lucrurile se modifică substanțial. 

Conform repartizării direcțiilor pe schema general aplicată anului 2016 observăm că în această 

decadă corelațiile pozitive se orientează către primele 10 zile, cele negative ne tentează 

îndreptându-ne atenția către mijlocul lunii martie, unde am găsit punctul de echilibru pentru ceea ce 

a venit spre noi în primele 10 zile, iar punctul de echilibru este localizat pe începutul lunii ianuarie. 

Marcajele acestei decade vor fi localizate în zilele de 14 și respectiv 18 februarie. 

Directivele generale aplicate acestui interval urmăresc explorarea emoțiilor într-un mod complicat 

pentru nivelul și puterea de înțelegere pe care le avem acum. De asemenea, vom fi tentați să facem 

sinteze prea mari pentru posibilitățile pe care le avem acum și pentru necesitățile momentului. Este 

adevărat, încercarea aceasta, pentru că în cazul multora va fi sortită eșecului, ne arată că 

încrâncenarea și dorința de a ne ține de un obiectiv ne pot depărta de la sensul pe care ni l-am 

stabilit pe alte conjuncturi astrale. 

Dacă am fi atenți la ceea ce avem în fața noastră, la vocea conștiinței sau la ceea ce am aflat 

în ultima perioadă atunci trigonul pe care Venus îl va împlini cu Capul Dragonului și posibilitatea 

de a media tendința Nodurilor ne îndeamnă să facem o sinteză, să vedem lucrurile frumoase înainte 

de a le vedea pe cele dureroase sau neplăcute și să ne apropiem mai ușor de un mesaj constructiv 

lansat de grupul de apartenență. Asta înseamnă evoluție prin disciplină și cultivarea sentimentelor 

frumoase. Sinteza prin impactul acestor sentimente frumoase devine o consecință absolut firească. 
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În felul acesta, nu putem avea noroc prin dragoste, prin prudență sau prin administrarea corectă a 

unor resurse pe care le-am conștientizat nu foarte departe în timp, ci în urmă cu câteva zile, când am 

trecut printr-un stelium pe zodia Capricorn. Informațiile pe care le primim din jur acum ne ajută și 

tot ce până acum a însemnat abuz de putere sau ambiție prea mare se poate transforma în activități 

constructive de care să ne bucurăm și noi și de care să se bucure și grupul de apartenență. 

Dar nu în privința valorilor comune vocea conștiinței are un rol important în această 

perioadă. Coada Dragonului se află în continuare în zodia Pești și în noaptea de 10 spre 11 februarie 

suntem invadați de senzații stranii. Obiectivele de viitor, planurile pe care le avem pe termen scurt 

ori pe termen lung se amestecă cu anumite impresii despre faptele proprii și în egală măsură se 

amestecă în emoții complicate care, fie ne îndeamnă spre sinteză, fie ne îndeamnă să renunțăm la tot 

ceea ce nu s-a împlinit ușor până acum. De aceea contactul cu trecutul poate fi acum încărcate de o 

tendință mai puțin plăcută, aceea de fragmentare. Cu cat avem puterea să vedem foarte departe în 

viitor cu atât mai mult vom fi îngrijorați de faptul că s-ar putea ca acolo unde vedem, foarte departe, 

să trebuiască să ajungem cu tot cu grijile trecutului. Venus fiind acum prietenă cu Axa Dragonului 

și mediind tendința Nodurilor ne transmite o informație valoroasă. Trebuie doar să fim atenți să o 

percepem sau să asimilăm așa cum trebuie. 

 
O mare personalitate a culturii și spiritualității de pe această planetă, Milarepa, ne poate 

învăța prin exemplul său să integrăm mult mai bine un asemenea model de raportare sau de 
evoluție. Cunoscut ca fiind una dintre cele mai profunde figuri ale Tibetului, Milarepa a avut o 
ascensiune complicată. S-a născut în anul 1052 în satul Kya Ngatsa din vestul Tibetului într-o 
familie bogată. După o copilărie complicată în care rămâne fără tată și în urma intrigilor 
rudelor rămâne și fără avere, acesta pornește pe o cale întunecată. La îndemnul mamei sale 
practică magia neagră și își răzbună suferința din copilărie și adolescență. Speriat de 
consecințele faptelor sale pornește pe calea ascensiunii spirituale. Drumul acesta a fost greu. 
Efectele practicării magiei negre, nu doar ca acțiune, ci cu implicare, cu sentimente întunecate, cu 
ură, cu dispreț față de bine, cu dorință de răzbunare s-au întors asupra lui cu aceleași efecte 
distructive cu care au fost îndreptate împotriva celorlalți. Dorind să scape de aceste consecințe 
nefaste minore devine discipolul marelui înțelept Marpa și după lungi perioade de izolare, de 
meditație lungă atinge stadiul ultim. Exemplul marelui înțelept Milarepa este unul pe cât de 
impresionant pe atât de profund. Numai dragostea față de viață, respectul față de valorile stabile 
ale sufletului, îl poate salva pe om din zona cea mai întunecată. După mai multe încercări unele 
de natură fizică, altele de natură spirituală atinge stadiul cel mai înalt al evoluției spirituale și își 
împlinește scopul pentru care a venit în această lume.  

Raportând exemplul său de viață la ecuația astrală aferentă primei zile a celei de a doua 
decade a lunii februarie înțelegem că dacă ne aflăm într-un anumit loc nu înseamnă că nu am 
meritat să primim ceva mai bun, ci înseamnă că am primit tot ceea ce aveam nevoie pentru a ne 
ridica deasupra propriei condiții, pentru a evolua. Evoluția nu înseamnă doar a ne întâlni cu 
norocul, cu beneficiile sau cu ceea ce ne ușurează traseul, ci înseamnă a ne întâlni și cu obstacole, 
cu încercări și, de ce nu, poate chiar cu disperarea care, conform exemplului lui Milarepa, este în 
măsură să purifice rapid o karmă foarte dură și agresivă construită de un om care a făcut 
conștient fapte rele împotriva celorlalți. Exemplu a ceea ce avem de parcurs în această zi este 
dincolo de cuvinte și ne îndeamnă să practicăm, să punem în aplicare ceea ce gândim și simțim 
pentru a vedea că întotdeauna dincolo de un bine mic există un bine mai mare și nu trebuie să ne 
pierdem vremea plângându-ne de milă sau căutând beneficii iluzorii. Adevărata cunoaștere se 
obține procedând în felul acesta. 

 

A doua zi de Berbec (Luna în Berbec) ar trebui să fie o zi simplă însă ea se poate complică 

în cazul celor care nu pot să-și ducă mai departe demersurile, nici măcar cu un pas, pe cărarea 

stabilită la începutul acestei luni. În a doua zi de Berbec (Luna în Berbec) se activează din nou 

opoziția lui Uranus cu Luna neagră. Luna va trece prin conjuncția cu Uranus și ne vom aminti de 

război. Unii se vor preocupa de avere, de confort, să devină foarte importanți pentru cei din jur, 

neglijând cu insistență îndemnul relației bune dintre Venus și Axa Dragonului care se menține încă. 

Cu toate acestea, beneficiem acum de o judecată sănătoasă, de o aprofundare a aspirațiilor către 

valorile esențiale, cu toate că momentul de inspirație este blocat acum de durere, nemulțumire sau 
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răutățile celorlalți. Chiar dacă atracția către mediul social este foarte puternică în a doua zi de tranzit 

a Lunii prin zodia Berbec, se încearcă stabilizarea conștiinței în realizările personale. Cu alte 

cuvinte, ne amintim de minciună, luăm contact cu aceasta însă nu este indicat să ne lăsăm 

consumați de ceea ce înțelegem la prima vedere din perspectiva acestor lucruri. Minciuna, 

greutatea, deziluzia sau într-un cuvânt războiul individului cu societatea, are un singur scop - să ne 

informeze mai bine, să ne întărească seriozitatea și să ne facă mai puternici în fața acestor obstacole. 

Omul nu are de ce să remodeleze lumea înconjurătoare înainte de a face același lucru cu el însuși. 

Nu poate să se gândească la o transformare decât prin a trece prin această ușă îngustă numită 

seriozitate. Fără seriozitate momentul 12 februarie devine o aventură ciudată. Norocul este folosit 

pentru întâmplări banale și din această cauză caracterul practic are mult de suferit. Iată cum încă de 

pe acum, înainte ca Marte și Jupiter să-și definitiveze sextilul lor simțurile ne induc în eroare și 

încearcă să ne provoace într-o direcție greșită. 

Faptul că se activează din nou careul în T pe semne cardinale, cu planeta Pluton în postură 

de focar, arată că războiul este preocuparea principală a acestui moment. Se face într-adevăr un 

raport, se caută o concluzie rapidă însă nu este obligatoriu ca rezultatul la care ajungem să fie și 

constructiv sau încărcat de o mare semnificație. Dacă avem noroc, dacă până acum am folosit 

această șansă a destinului pentru a ne descurca în situații delicate, acesta ar fi momentul în care să 

ne amintim de proverbul înțelept: "Ulciorul nu merge de multe ori la apă". 

 
Această secvență a succesului sau eșecului poate fi reliefată prin exemplul lui Calistrat  

Hogaș. Calistrat Hogaș, născut pe 19 aprilie 1847 la Tecuci, a fost un prozator român ce s-a făcut 
cunoscut publicului larg în special prin lucrarea “Pe drumuri de 
munte”. Calistrat Hogaș nu a avut o viață ușoară deși s-a căsătorit 
din dragoste și a fost înconjurat de căldură sufletească până în 
clipa în care s-a stins din viață la Roman pe 28 august 1917, în 
mijlocul nepoților din partea fiicei cea mare Cleopatra. Și-a iubit 
familia cu tot sufletul său și a dorit pentru aceasta tot ceea ce este 
mai bun. Adesea se spune că în istoria literaturii române sunt 
puține exemple de scriitori care au arătat o mare indiferență față 
de ecoul public al scrierilor sale. Calistrat Hogaș este un astfel de 
exemplu. Cu alte cuvinte, a scris de plăcere și doar pentru a se 
exprima prin acest sentiment al creației și al împărtășirii. Nu a 
urmărit gloria și, ca urmare, poate și destinul său l-a ajutat să se 
mențină în această zonă a purității sufletești și a creației perfecte. 
În 1907 îl cunoaște pe Garabet Ibrăileanu și alături de A.D. 
Xenopol îl conving să publice ceea ce scrie. Evenimentul la care 
facem trimitere acum se referă la ceea ce s-a întâmplat în 1914 
când s-a tipărit a doua ediție a cărții "Pe drumuri de munte " la 
editura Viața Românească. Prima ediție a fost tipărită cu doi ani mai devreme, în 1912, care, de 
altfel, o mare dezamăgire pentru autor, fiind compromisă de greșeli de redactare. Ghinionul a 
făcut ca această a doua ediție pregătită pentru expediție să se facă scrum în timpul unui incendiu 
care a mistuit complet tipografia. În 1921 apare prima ediție pentru public în două volume a 
cărții "Pe drumuri de munte". Al doilea volum al acestei cărți a beneficiat și de o prefață scrisă de 
Mihail Sadoveanu. Atitudinea acestui mare om care a fost Calistrat Hogaș cu scopul de a-și 
proteja puritatea inspirației sale și de a oferi un exemplu de creație în forma sa imaculată, fără a 
face comerț din asta, a mai produs un eșec social. În 1915 îi este refuzat premiul Academiei însă i 
se oferă postum cel dintâi premiu inițiat de Societatea Scriitorilor Români, în baza unui raport 
alcătuit de Liviu Rebreanu. 

Exemplul său a fost dus mai departe de mezina familiei sale, Sidonia Hogaș, născută pe 31 
ianuarie 1882, cea care a fost cel de-al șaptelea copil. Sidonia, rămasă singura locatară a fostei 
gospodării a familiei, amenajează o cameră muzeală și o oferă pentru a fi vizitată începând cu 12 
iunie 1939 în amintirea a ceea ce a fost tatăl său, marele scriitor Calistrat Hogaș. Sidonia a donat 
casa memorială în 1967 statului român pentru a fi restaurată. Pe 19 aprilie 1976 când se 
împlineau 129 de ani de la nașterea tatălui său Sidonia Hogaș trece în lumea celor drepți.  

Calistrat Hogaș a fost un înțelept al vieții sale preocupându-se de armonia familiei și de 
ceea ce l-a împlinit sufletește. Nu a căutat gloria și de aceea spunea "Virtutea nu capătă preț și 
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prețuire decât atunci când este biruitoare din lupta fățișă cu răutatea și stricăciunea umană". 
Din punctul nostru de vedere, ceea ce s-a întâmplat cu prima și a doua ediție a cărții sale "Pe 
drumuri de munte" ar putea să fie un exemplu de eșec, de dezamăgire sau de obstacol, dar pentru 
că țintele sale erau însă altele, verticalitatea, puritatea creației sale literare, seriozitatea de a se 
menține pe linia verticalității morale face din acest episod o încercare pe care a depășit-o cu 
succes. De aceea, atunci când suntem aproape de un mare bine este indicat să-l trăim cu 
intensitate pentru a-l prețui și a-l transforma în virtute. Binele trăit cu intensitate și în modul 
simplu și personal este cel care rămâne cu adevărat în istorie. Restul elementelor care îl 
înconjoară sunt picanterii care nu pot defini realizarea sau împlinirea. 

 

Finalul tranzitului Lunii prin zodia Berbec le vorbește oamenilor despre dialog. Acum își 

amintesc de multe experiențe de viață, când au făcut bine și mai ales care sunt persoanele care au 

beneficiat de toate aceste lucruri pe care un individ generos sau cu inima deschisă la un moment dat 

le-a făcut față de cineva din preajmă. Asta înseamnă că omul comun se va gândi la binele pe care l-a 

făcut deoarece va constata că se întâmplă ceva cu patrimoniul sau cu informații pe care le primește 

despre acest patrimoniu, că sunt înșelătoare și se va pune problema ca, pe finalul tranzitului Lunii 

prin zodia Berbec, dacă nu cumva va trebui să-și ia cadourile înapoi, să facă gesturi atât de ciudate 

și de nefirești ori să declanșeze un conflict cu acele persoane cu care n-a rezolvat nimic nici măcar 

ajutându-le. Asta înseamnă că adevărul celorlalți, cel pe care acum nu dorim să-l băgăm în seamă, 

nu ne mai ajută deloc. 

În felul acesta, dimensiunea personală capătă valente conflictuale, fără ca nimeni din afară 

să genereze o asemenea situație. Asta înseamnă că nimeni nu este vinovat de starea în care suntem 

acum, nimeni nu amplifică presiunea personală a nimănui. Iminenta trecere a Lunii în zodia Taur, 

eveniment care se va consuma în mijlocul zilei de 13 februarie, ne îndeamnă să punem alte baze ale 

colaborărilor și să ne gândim dacă nu cumva să reluăm aceste fapte bune pe care le-am făcut în 

ultimele 10 zile însă față de alte persoane. A modifica anturajul sau persoanele cărora ne adresăm ar 

putea să reprezinte una dintre cele mai mari greșeli pe care am putea să le săvârșim în această primă 

jumătate a anului 2016. Punctul echilibrului se întoarce acum către prima decadă a lunii ianuarie 

însă noi nu dorim să ne uităm în urmă, nu vrem să observăm ce anume a fost bun și nici nu dorim să 

primim beneficii din zona aceea. Ne întoarcem cu privirea foarte aproape de noi, în primele 10 zile 

ale acestei luni sau visăm la modificări importante ce se vor consuma în mijlocul lunii martie. Dacă 

ne uităm foarte aproape în timp atunci informațiile proaspete ar putea să ne spună multe lucruri 

despre ieșirile temperamentale sau despre lucrurile nefirești pe care le gândim acum cu atât de 

multă intensitate. Atunci când stabilim obiective pe termen lung, când le dăm deoparte pe cele care 

îndeamnă spre sinteză, analiză sau observație și considerăm că ne implicăm acum într-un demers ce 

peste o lună, obligatoriu, trebuie să ne ofere un rezultat pozitiv, verificăm un conflict pe care acum 

nu vom putea să-l vedem în aspectul său amplu, periculos sau distrugător. Pentru momentul acesta 

mijlocul lunii martie aduce o corelație negativă și se vor implica în acțiuni de genul acesta 

persoanele care nu suportă presiunea și care ajung prea ușor la regret atunci când anturajul nu le 

oferă un feedback rapid. 

 
Momentul acesta, destul de complicat pentru un pasionat de astrologie care nu a 

aprofundat informații speciale despre planete, face trimitere la un anumit episod din viața 
marelui astrolog român Armand Constantinescu. Acest reper pe care l-am considerat mai mult 
decât potrivită și adecvat acestui moment scoate în evidență o suferință fizică acestui mare ce i-a 
afectat starea de confort, mobilitatea socială și în mod sigur, prin consecințele acesteia, cu 
siguranța a fost oprit de multe ori în studiile ce le-a efectuat sau, per ansamblu, în munca sa. 
Armand Constantinescu este unul dintre cei mai mari astrologi români care avut o viață 
tumultuoasă și care a dovedit profunzime și respect față de tot ceea ce a însemnat știința 
ezoterică. Nu a beneficiat niciodată de o sănătate prea bună. La un moment dat chiar a suferit o 
intervenție chirurgicală din cauza unui ulcer. A fost un om special, atent la comportamentul său, 
elegant, reținut în gesturi adică un gentleman. Circumstanțele negative ale vieții sale pe care le-a 
traversat (a trăit și într-o perioadă istorică marcată de intense frământări) și-au pus amprenta 
asupra stării sale de sănătate. Știm însă că afecțiunile legate de stomac au o mare legătură cu 
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neputința de a digera experiențele vieții. În mod sigur, în ceea cel privește destinul a avut multe 
necunoscute și probabil de multe ori acestea l-au pus în dificultate atunci când a dorit să-și 
explice de ce i se întâmplă ceea ce i se întâmplă. Starea sa de sănătate arată că n-a fost niciodată 
mulțumit de explicațiile teoretice pe care și le-a oferit. Armand Constantinescu a fost un om 
profund, credincios și a respectat cu strictețe acele tradiții care vin din negura veacurilor și care 
au făcut poporul român atât de minunat, de profund și de autentic. În egală măsură, a fost și un 
elitist și, Balanță cum era, a oscilat frecvent între a plăti un tribut demonilor bolii și a se 
preocupa în continuare de perfecționare. Acest balans nu ne dă nouă dreptul să considerăm că a 
fost făcut din necunoaștere, însă arată că în viața sa au existat multe necunoscute. Cine studiază 
opera sa (sunt încă multe manuscrise ce așteaptă să fie publicate), cine are răbdarea timpul și 
disponibilitatea necesare să vadă cât de riguros a fost construită, cat de mult respect a avut 
pentru informație și cât de atent a fost cu fiecare idee sau concluzie pe care a scris-o în paginile 
cărților sale are un moment de nedumerire în fața acestui obstacol lumesc pe care l-a dus o 
perioadă importantă a vieții sale cu demnitate. Comparația cu ecuația astrală aferentă zilei de 13 
februarie nu este făcută pentru a scoate în evidență aceste lucruri așa zis necunoscute sau 
cunoscute parțial, ci pentru a arăta că până și oamenii mari au nevoie la un moment dat de 
ajutor, până și aceștia au nevoie să învețe să strălucească precum licuricii, nu ca stelele de pe cer. 
Asta nu pentru că societatea are nevoie de episoade de genul acesta, ci pentru că ființa o cere 
pentru a nu uita cine este, ca în Roma antică (“Amintește-ți că ești muritor”). Nu mică ne va fi 
mirarea când, având conștientizări egale de ambele direcții, adică și în latura umană și în cea 
spirituală, omul ajunge să-și piardă mult timp balansându-se între două întrebări fără a obține 
niciun răspuns. Acest balans îl rupem pe Armand Constantinescu de promiscuitatea vieții sociale, 
de greutățile prin care a trecut, de tot ceea ce a considerat de proastă factură, dubios sau care nu 
s-a potrivit caracterului său, persoane pe care le respingea vizibil, fără a-i oferi protecție. Cu cât 
mai mult s-a izolat în studiu, cunoaștere, cu atât mai vulnerabil a fost în fața vicisitudinilor vieții. 
Nu știm dacă, procedând altfel, ar fi obținut un alt rezultat și, iată, la fel ca și domnia sa, avem 
despre destinul pe care l-a parcurs, despre încercările apăsătoare, despre privațiunile pe care le-
a dus de-a lungul vieții cu demnitate și respect, anumite semne de întrebare pentru rezolvarea 
cărora este nevoie să facem apel la informații străine astrologiei sau pe care această minunată 
știință nu le stăpânește încă. La fel se întâmplă și cu dimensiunea socială a zilei de 13 februarie. 

 

Mercur intră în zodia Vărsător și, la puțin timp de la acest ingres, se împlinește sextilul 

dintre Marte și Jupiter. Această schimbare de orientare, dar și de vibrație astrală, bine ca o greutate 

în plus asupra unui individ care are proiecte îndrăznețe în derulare, asta pentru că această a doua 

decadă a lunii februarie ne îndeamnă spre sinteze însă nu ne ajută să le acceptăm și nici să le găsim 

un loc foarte potrivit în dimensiunea proprie a vieții, mulți vor folosi această nouă libertate de 

expresie pentru a implementa dorințe inferioare spre exemplu de a face bani mulți și fără efort de a-i 

controla pe ceilalți sau de a primi din partea lor aprecieri, laude recunoaștere. Asta înseamnă că se 

declanșează pentru aproximativ trei săptămâni un conflict între individ și proiectele sale. Opoziția 

Lună-Junon înseamnă refuz în a comunica la nivel superior pentru că se urmărește o plată imediată, 

iar asta va duce la a pierde din vedere valori importante care se desfășoară dincolo de înțelegerea 

comună a unei relații. 

Apoi libertatea de expresie care vine din tranzitul planetei Mercur prin zodia Vărsător îi 

îndeamnă pe oameni să țină prea mult cont de resursele pe care le au acum și să piardă din vedere că 

în viitor, întâmplări pe care nu le iau în considerare acum, s-ar putea să le ofere mai mult câștig și 

mai multe satisfacții. Bogăția despre care vorbește acum Mercur din Vărsător nu se referă la una 

materială, ci la una sufletească despre care știm, pentru că studiem astrologie, că se poate solda, la 

un moment dat, și cu un important câștig material. Dacă Mercur din Vărsător le deschide oamenilor 

viziunea către lucruri mari, către ceea ce înseamnă dimensiunea abstractă a vieții, Jupiter și Marte le 

oferă, înainte de toate, un rezultat concret. De aici și marea confuzie că lucrurile pe care le avem 

foarte aproape, pe care le atingem sau de care ne putem folosi în mod direct sunt singurele realități 

în care ar trebui să credem. În egală măsură, această tentație de a ne orienta spre abstract ne ajută să 

facem lucruri neobișnuite, să obținem recunoaștere socială, să ieșim din anonimat. 

Anonimatul, pe intrarea lui Mercur în zodia Vărsător, se adresează mai curând persoanelor 

care sunt implicate într-un proces de cercetare spirituală, care doresc să se cunoască foarte bine pe 
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sine, care caută să vadă, să înțeleagă, să conștientizeze faptul că omul este o ființă 

multidimensională. Această nevoie de a vedea adevărul de dincolo de iluzia care strigă prin 

certitudinile momentului că trebuie să fie băgat în seamă, este o încercare pentru persoanele care 

caută adevărul. Momentul acesta s-ar putea să fie începutul unui interval de câteva săptămâni de 

cicăleală, nervi, tensiune sau în care devine evident un anume zgomot de fond ce distrage aceste 

gândurile de pe ridicare pe coborâre, de pe evoluție pe involuție. 

 
Muntele Athos este pentru noi, cei din această parte de lume, un reper în redescoperirea 

credinței și un loc unde oamenii se pot retrage, chiar în pustietate totală, pentru a căuta adevărul 
și a-și purifica sufletele. Nu ne referim aici în special la tot ceea ce reprezintă muntele Athos, ci la 
un caz particular, unul aparent lipsit de importanță, în comparație cu marile biografii, cu 
existențele complicate, încercate și impresionante ale unor ființe care au trăit în acea parte de 
lume. Este vorba despre cazul pustnicului Serafim de pe Athon. Serafim fusese cândva un tânăr 
cucernic și foarte atent la comportament, educat, preocupat de cultul creștin pe care-l practica.  

  
Atunci când părinții săi au trecut în lumea celor drepți el s-a gândit că această lume este deșartă 
și ar trebui să pornească în căutarea adevărului. Astfel, tot ceea ce i-a revenit în calitate de 
moștenitor a împărțit săracilor, iar el a devenit un om liber. Pentru că demult îl încercau tot felul 
de gânduri, pentru a trăi în izolare, pentru a se dedica întru totul căutării spirituale, Serafim 
porni către Muntele Athos. S-a oprit la Schitul Nou. Acolo am întâlnit un preot renumit pentru 
smerenia cu care era dedicat căii spirituale și pe care îl chema Neofit. Aflând de dorința tânărului 
acesta i-a făcut o prezentare atât a ceea ce înseamnă învățămintele profunde, acelea care nu sunt 
accesibile unui om comun, ci mai curând celui care trăiește în izolare. Apoi i-a vorbit și despre 
pustnicii nevăzuți din Muntele Athos, cei care renunță la tot ceea ce înseamnă această lume 
pentru că doresc o ascensiune accelerată. Auzind acestea, Serafim a dorit neapărat să pornească 
pe acest drum foarte abrupt. Fiind înțelept din fire, părintele Neofit l-a îndemnat să stea în acel 
lăcaș de cult câțiva ani pentru a vedea dacă rezistă condițiile aspre a ceea ce înseamnă viața 
monahală. După cinci ani tânărul Serafim, trecând acest test, se hotărăște să plece în izolare. Se 
întoarce după trei ani de pustietate și îi povestește duhovnicului său încercările pe care le-a 
traversat. Se retrage din nou pentru aproximativ cinci ani după care se întoarce către părintele 
Neofit cerând din nou ajutorul în a depăși anumite încercări pe care un om aflat pe o cale 
accelerată le percepe cu mai mare intensitate. După ce a primit cele solicitate, tânărul Serafim s-
a întors în pustietate, de unde nu s-a mai întors niciodată. Mesajul special care ne îndreaptă 
către acest gen de experiență urmărește în primul rând o decizie categorică sau adoptarea unei 
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atitudini care să nu lase loc la interpretare. Tânărul din exemplul nostru ar fi putut alege să 
trăiască într-o mănăstire pentru că, oricum, viața într-o mănăstire din Muntele Athos poate fi, în 
cele mai multe din cazuri, marcată de un trai curat sufletește și de o evoluție accelerată. A 
preferat însă traseul cel mai abrupt și nu putem știi ce i s-a întâmplat după aceea pentru că nu 
există însemnări și nici nu mai trăiește nimeni să povestească despre alte încercări pe care le-a 
parcurs și cum s-a încheiat viața în această lume.  

 

Astfel, corelație cu vibrația zilei de 14 februarie, când Mercur intra în zodia Vărsător, ne 

arată că ascensiunea accelerată nu este pentru oricine sau poate fi aplicată de orice persoană însă 

doar cu îndeplinea unei condiții: alegerea celui mai adecvat cadru/mediu/loc. Prin schimbarea 

aplicată mediului care lansează individului anumite tentații se poate obține o reușită socială pe 

măsura implicării, aspirațiilor și controlului dorințelor personale. 

Faptele acestui moment nu rămân însă fără urmări. Tranzitul Lunii pe ultimul segment al 

zodiei Taur înseamnă și împlinirea unui unghi negativ cu Marte, cel care se afla acum într-o relație 

pozitivă cu Jupiter. Asta înseamnă că Luna se va împrieteni și cu planeta Jupiter și, implicit, cu 

Capul Dragonului fără a reuși acum să medieze tendința Nodurilor însă îi oferă lui Jupiter 

privilegiul de a împărții din bunurile sale celor care au nevoie, de a ne implica în fapte mărețe, în 

prietenii profunde sau de a găsi o adevărată soluție la frământările personale. Asta înseamnă că 

încheie tranzitul Lunii prin Taur cu anumite frământări, cu anumite temeri față de puterile personale 

sau față de scopul căruia i-am dedicat o mare parte din viață. Evenimentele din mijlocul lunii 

februarie s-ar putea să ni se pară prea mici în comparație cu cât de mare sau ambițios este idealul în 

care suntem implicați. Asta arată că proiectele de viitor se derulează lent, cel puțin asta va fi 

percepția până în mijlocul zilei de 15 februarie, când Luna va trece din Taur în zodia Gemeni. Cat 

timp va sta în Taur va avea de împlinit un scop important, unul ce, poate, ni s-a părut pierdut în 

diversele preocupări ale zilelor anterioare. În adâncul sufletului găsim o motivație, găsim resortul 

necesar pentru a ne uita la cei din preajmă și a descoperi motive pentru iubire. Unii vor considera că 

trebuie să se implice acum în mari evenimente sociale, să renunțe la motivațiile personale așa cum 

le formulau până ieri, și să se lase în voia unor intenții personale despre care au crezut în zilele 

anterioare că nu sunt de bun augur și că pun în pericol confortul personal sau anumite studii pe care 

le realizau împreună cu cei din preajmă sau ca o impunere venită prin statut, rang sau funcție. Ceea 

ce se consumă pe finalul tranzitului Lunii prin zodia Taur arată, în primul rând, un conflict deschis, 

apoi care sunt adevăratele pierderi care ne vin din traversarea acestor conflicte deschise și, nu în 

ultimul rând, care sunt adevăratele motive care adâncesc prieteniile speciale. Zodia Taur are această 

componentă a profunzimii prin sentiment. Lucrurile se pot inflama dacă o forță exterioară intervine 

prin comenzi dure pentru că acest sentiment să fie împărtășit. El trebuie să se exprime liber, în 

propriul ritm așa cum se exprimă parfumul unei flori. Un specialist ar putea la un moment dat să 

stabilească faptul că acel parfum poate fi o ciudățenie a naturii sau expresia unui progres cu 

adevărat remarcabil. Floarea însăși nu poate vorbi despre parfumul său. La fel vibrația care vine din 

zodia Taur nu are nevoie de o altă prezentare decât cea pe care o ea însăși o alege – parfumul, 

coloritul, vigoarea, virtuțile terapeutice. 

 
Prietenia lui Federico Garcia Lorca cu Salvador Dali a fost una dintre cele mai 

neobișnuite și ciudate despre care aflăm din biografiile marilor personalități. Prietenia lor în 
raport cu ecuația astrală aferentă încheierii tranzitului Lunii prin zodia Taur are această 
componentă obscură despre care nu putem emite o părere fără a face apel la prejudecăți. A 
existat la un moment dat și o ecranizare, „Little Ashes” (2008) care prezintă un aspect al acestei 
prietenii ciudate prezentată în contextul transformărilor sociale prin care trecea Europa la acea 
vreme și, implicit, Spania. 

Nu această componentă este importantă pentru a reliefa dimensiunea socială a 
momentului pe care îl analizăm aici, ci ipostaza neobișnuită în care, în timpul războiului civil din 
Spania, Garcia Lorca este arestat și ucis. Certitudinile cu privire la circumstanțele dispariției sale 
sunt puține. Potrivit istoricilor, García Lorca, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat la Granada, pe 
17 august 1936, pentru activități „subversive". Peste o zi sau două, a fost luat cu o mașină a Gărzii 
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Civile şi n-a mai fost văzut niciodată. De atunci, istoricii depun eforturi să afle cum s-a petrecut 
asasinatul.  

Nu știm precis ce sentimente l-a îndemnat să se întoarcă în Granada însă știm ceea ce a 
declarat, faptul că este un naționalist convins și că este imposibil să trăiască în exil, peste hotare, 
adică departe de ceea ce reprezintă țara sa. Sentimentele sale nefirești au coexistat cu interesul 
său pentru a duce mai departe un exemplu de gândire profundă și de atașament față de valorile 
naționale. Calitatea incontestabilă a lui 
Federico Garcia Lorca vine din faptul că a 
reușit în cei 38 de ani de viață să devină 
una din figurile reprezentative ale 
teatrului spaniol din secolul al XX-lea. 
Știm însă că inspirația sa era adesea 
declanșată de un factor uman, de 
bucuriile sau neîmplinirile vieții sale pe 
care le-a transpus apelând la simboluri 
precum: apa, Luna, călărețul, metalele 
etc.. Aici intervine Salvador Dali, cel care a fost în permanență interesat de depășirea limitelor 
personale, de a evada din acea zonă cunoscută pentru a da operei sale expresivitate și forță. 
Garcia Lorca vede în Salvador Dali chiar această sursă de putere și expresivitate. Prin 
compararea celor două momente natale ale celor două personalități constatăm o suprapunere 
aproape perfectă a pozițiilor planetei Mercur pe zodia Taur deducem, în primul rând, că au fost 
pe aceeași lungime de undă și poate, în virtutea acestei similitudini a ideilor și aspirațiilor, 
rezonanța celor două firi să fi mers puțin mai departe susținându-se, motivându-se, încurajându-
se unul pe celălalt. Prietenia celor doi este o floare care nu avea nevoie să vorbească despre cum 
își produce parfumul sau culoarea. În cazul lor, în cazul geniilor în general, nu avem însă dreptul 
să judecăm ceea ce moralitatea consideră la un moment dat nefiresc. Avem însă obligația de a 
privi dincolo de aparențe pentru că, fie și numai prin acest exemplu, realitatea de dincolo de ceea 
ce s-a spus sau s-a înțeles din relatările contemporanilor, este cu totul alta. Dacă vom coborî, așa 
cum ne spune direcția negativă a acestei zile, către o interpretare negativă pierdem din vedere 
adevărata frumusețe a vieții lor, vedem doar o plantă frumoasă și nu știm că ea este un trandafir 
superb (un al simbol preferat de Garcia Lorca) pentru că declarăm cu vehemență că spinii, 
frunzele și poate culoarea sunt… imoral construite! 

 

A doua zi de Gemeni (Luna în Gemeni) ne reduce șansa de a explora acea parte a vieții care 

să transforme proiectele pe termen lung în evenimente benefice. Luna se va afla în această a doua zi 

de Gemeni (Luna în Gemeni) în conflicte, în probleme de conștiință sau întârziere care enervează și 

sărăcește. Oamenii sunt agasați de ceea ce nu au rezolvat sau de faptul că nu pot să-și îndeplinească 

aspirațiile așa cum și-au dorit sau în timpul pe care l-au crezut suficient pentru a atinge această 

finalitate. Din fericire, Luna se va afla acum într-o relație bună cu Uranus, iar asta înseamnă că 

Uranus va media opoziția Lunii cu Saturn, deci tot ceea ce este nefiresc, evenimentele neprevăzute, 

cele care nu se încadrează într-o schema sau într-un calcul, oferă aerul proaspăt al unor întâmplări 

de care ne vom aduce aminte peste timp cu plăcere. Cu alte cuvinte, întârzierile de acum ne duc în 

preajma acestor întâmplări interesante, chiar plăcute, pe care nu le-am putut anticipa și deci pentru 

întâlnirea cărora nu ne-am pregătit. Este adevărat, pentru că Uranus se află într-o zodie de foc, 

pentru că Luna se află acum într-o relație proastă cu Neptun din Pești, apa ar putea deveni o 

problemă prin refuzul ei sau prin faptul că vizează un mecanism care poate afecta starea de sănătate. 

În ceea ce privește impactul individului asupra celorlalți momentul acesta în care Luna se află într-o 

opoziție cu Saturn arată că vom fi tentați de convingeri care îi pun în dificultate pe ceilalți. Nu ne-

am desprins încă de vibrațiile speciale ale mijlocului lunii februarie, iar asta înseamnă că, nici prin 

Luna din Gemeni, nu am reușit să explicăm celorlalți adevăratele motive pentru care procedăm într-

un anumit fel și, neînțelegând acest lucru, să se comporte ca și cum nu au nicio vină, nici măcar că 

participă la un eveniment trist sau nefericit. Lipsa de comunicare ar putea deveni, la vedere, singura 

explicație pentru care anumite lucruri, evenimente sau întâmplări sunt în criză. Dacă am încerca să 

depășim acest obstacol și am acorda prietenilor credibilitatea necesară atunci tot ceea ce ține de 
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sensibilitate se transformă în forță, inspirație sau căldură a contactului prin care multe din cele 

periculoase sau dure devin posibile pentru consolidarea stării de confort sau pentru progres. 

Pentru a înțelege mai bine impactul social al acestor ecuații astrale ne întoarcem din nou la 

Newton. A existat la moment dat o dispută puternică între Newton și Leibniz în privința descoperirii 

calcului diferențial și al celui integral. Newton a fost un matematician înnăscut și pentru el 

matematica nu reprezenta altceva decât un instrument în rezolvarea diferitelor probleme de fizică, în 

special de mecanică, marea sa pasiune. De aceea, în studiile sale a descoperit metoda fluxiunilor, 

așa cum o numește el, și care, de altfel, stă la baza calculului diferențial și integral de astăzi. Din 

motive personale sau pentru că nu a fost convins că aceasta este o mare descoperire, așteptându-se 

să găsească altceva mult mai interesant și mai profund în spatele acesteia, Newton întârzie 

publicarea lucrării și, în 1684, când Leibniz publică lucrarea sa privind calculul diferențial constată 

că ea conținea deja metoda pe care el a crezut că a descoperit-o. 

 
Pe această temă a calculul diferențial mai existat interacțiuni între cei doi protagoniști. 

Germanul Gottfried Wilhelm Leibniz a făcut la un moment dat două călătorii la Londra pentru 
documentare științifică și a avut o corespondență scurtă chiar cu Newton însă nu pe această 
temă. Tocmai de aceea Newton a rămas calm și a recunoscut într-un cerc restrâns că el ajunsese 
singur la rezultatele acestea fiind foarte mândru de acest lucru, mai ales că el se considera mai 
mult filosof decât matematician, matematica învățând-o singur. În următoarea perioadă, 
această descoperire a lui Leibniz a fost preluată de matematicienii europeni care s-au grăbit să-i 
atribuie acestuia toate meritele descoperirii, ceea ce a lezat cumplit mândria națională a 
matematicienilor englezi. Controversele celor doi a luat astfel o mare amploare. La un moment 
dat s-a creat o comisie care să examineze documentele ambilor savanți și s-a ajuns la concluzia 
că atât Newton cât și la Leibniz au ajuns la această concluzie pe căi diferite. Căile pe care au mers 
cei doi matematicieni nu s-au intersectat, deci nu este vorba despre un plagiat, ci doar despre 
conexiuni independente. Leibniz ajuns la noțiunea de diferențială plecând de la problema 
tangentei la o curbă, spre deosebire de Newton care a descoperit ceea ce el a anumit fluxiune, 
plecând de la problema determinării ariei mărginită de două curbe sau de o curbă și un segment 
de dreaptă. 

Iată cum, în absența unei comunicări directe, în absența unei abordări flexibile a 
informațiilor din ambele părți, cât de ușor se poate ajunge la un conflict și cât de multă nevoie 
este într-o situație de genul acesta de un mediator. Conflictul acesta însă nu este decisiv pentru 
evenimentul de acum. Caracterul benefic al momentului, ceea ce avem de împlinit acum va 
rămâne în istoria personală și, în absența unui mediator, va putea foarte ușor să genereze un 
conflict. 

 

Intrarea planetei Venus în zodia Vărsător ar trebui să aducă mai mult curaj celor care au fost 

până acum timizi sau care nu au avut motivația necesară să pornească pe un drum îndrăzneț ori să 

treacă într-o nouă etapă. Se pune problema ca acum dacă nu cumva minciuna care a fost formulat 

atât de dulce sau adevărul parțial care s-a prezentat pe sine într-un mod întortocheat nu sunt cumva 

adevăruri universale. Venus din Vărsător îi îndeamnă pe oameni să creadă în lucruri parțiale, să se 

dedice unor idealuri absolut fanteziste și să nu aibă mustrări de conștiință. Prin această poziție 

singurătatea poate fi semnul originalității și din această cauză o tensiune afectivă este pe punctul de 

a ne încuraja spre o decizie proastă. Am putea ieși din acest impas, ne-am putea proteja de această 

decizie proastă dacă dispunem de spirit practic și dacă problemele personale nu au fost clar definite. 

Dacă în ceea ce privește tensiunea psihică, o frustrare afectivă lucrurile ar putea fi mai ușor de 

controlat sau nu ar fi atât de periculoase, în ceea ce privește starea de sănătate această intrare a lui 

Venus în zodia Vărsător poate aduce probleme de circulație a sângelui, probleme cardiace sau 

dificultatea de a elimina toxinele pe măsura efortului făcut. 

Ceea ce este cu adevărat periculos acum, când Venus intră în Vărsător, vine în special din 

teamă. Teama de acum nu produce efecte prin argumentul prezent, ci prin toate argumentele pe care 

le-am construit și în care am crezut în ultimele luni. Asta înseamnă că momentul acesta de trecere a 

lui Venus în Vărsător poate fi un vârf al unei agitații care ulterior acestui moment va dispărea. Nu 
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înseamnă că agitație s-a evaporat complet, ci înseamnă că s-a transformat în altceva sau viziunea 

individului o face să fie văzută altfel. 

Pericolul acestui moment vine din evaluarea bunurilor. Trecută pe Vărsător, Venus îi va 

îndemna pe oameni să nu mai țină cont de ordine, de precizie, de disciplină și, atunci când vine 

vorba să facă o cheltuială, își dau tot salariul pe câteva cumpărături care, în plus, s-ar putea să fie și 

inutile. Prin această poziție, destinul devine încercat și frumusețea în care am crezut până mai ieri se 

transformă acum în altceva. Acum avem impresia că nu se mai pune accentul pe seriozitate și 

disciplină, ci prin nebunia momentului. Poate, pe undeva, această nebunie a momentului ar putea să 

își îndeplinească rolul său însă dacă luăm în considerare că această trecere a planetei Venus în zodia 

Vărsător se face când Luna are cu Axa Dragonului o relație foarte proastă (careu), înțelegem că 

toate argumentele de acum nu sunt ceea ce par la prima vedere, nu sunt în consonanță cu concluziile 

unui factor exterior care le analizează, ci au o altă motivație, dar nici într-un caz una bună. Cu alte 

cuvinte, motivul de a redobândi un patrimoniu solid ar putea să ne ducă la fapte greșite, să întindem 

mâna acolo unde nu trebuie sau să pretindem cuiva să muncească în locul nostru fără a avea acest 

drept. 

 
Nu este prima dată când în istorie au existat anumite controverse legate de anumite 

descoperiri. De asemenea, nu de puține ori în istorie românii au fost vitregiți de faima de a fi 
considerați încă din timpul vieții adevărații descoperitor. Nu ne referim aici la celebrul caz al 
savantului român Nicolae Păulescu, ci ne referim la Horia Hulubei și la descoperirea elementului 
Moldavium, ce avea să devină mai târziu Franciu. Ca și Păunescu, Horia Hulubei a trăit cu o 
anume durere sufletească pentru faptul că descoperirea sa nu a fost recunoscută. Născut la Iași 
la finele secolului al XIX-lea, Horia Hulubei este considerat unul dintre cei mai mari fizicieni 
români fiind de altfel și membru titular al Academiei române. Până în anul 1936, cu toate 
încercările făcute, nimeni nu a reușit să găsească un element care ocupa în tabelul lui Mendeleev 
poziția 87. Atunci, aflat în Franța, unde era director de cercetări al unui laborator din Sorbona, 
Horia Hulubei a studiat foarte multe minereuri și după mai multe încercări a avut norocul, 
folosind un spectograf de mare rezoluție, a descoperit în spectrul de radiații X într-un minereu 
destul de rar numit polucit, prezența liniilor spectrale ale unui element necunoscut până atunci ce 
corespunde unui izotop stabil existent în natură și având chiar numărul Z=87. Bucuros de 
descoperirea sa l-a numit Moldavium, el fiind născut la Iași, în Moldova. Pe vremea aceea, 
pentru ca un element să fie recunoscut trebuiau precizate proprietățile fizico-chimice ale 
elementului rezultat ce se obținea prin analize destul de dificile, care necesitau o cantitate destul 
de mare de minereu. Hulubei nu dispunea decât de o cantitate de până în 15 kg ceea ce s-a 
dovedit insuficientă. Câțiva ani mai târziu, în 1939, cercetătoarea franceză Marguerite Perrey, 
dispunând de resursele necesare, a denumit elementul cu numărul 87 Franciu (cu simbolul Fr), 
după țara sa de origine, Franța. Astăzi elementul cu numărul de ordine 87 este numit Franciu, nu 
Moldavium, așa cum l-a denumit adevăratul descoperit al său, românul Horia Hulubei.  

 

La fel ca și în exemplul astral aferent ingresului planetei Venus în Vărsător, semnul reușitei 

depinde foarte mult de resursele pe care le avem. În absența acestor resurse ideea-forță poate crea 

premisele unei reușite însă fără ecou social și, poate, chiar într-o totală disonanță cu rezultatul 

așteptat. 

18 februarie poate fi o zi reprezentativă pentru noi toți cei care dorim să înțelegem mai bine 

ce înseamnă dihotomii periculoase, de ce anul 2016 urmărește această evaluare ambivalentă, de ce 

este nevoie să participăm la dimensiunea socială pe baza unor repere personale stabilite cu mare 

precizie și în mod corect în dimensiunea personală. Marte se afla acum într-o relație bună cu Axa 

Dragonului însă nu poate să medieză tendința Nodurilor cel mult informează referitor la ceea ce ar 

putea să facă dacă ar avea, conform exemplului din ziua anterioară, resursele necesare. Primul lucru 

pe care îl aflăm în acest moment este legată de o minciună care s-a transformat într-un adevăr sau 

cum am văzut în exemplul anterior faptul că celebra cercetătoare franceză ar fi descoperit pentru 

prima dată elementul cu numărul 87 din tabelul lui Mendeleev, deși nu a fost așa. Realitatea 

momentului, cea care este scoasă în evidență de relația bună a lui Marte cu Axa Dragonului, ne 

vorbește despre semnele de evoluție, însă nu ne spune care sunt cărările pe care am putea să le 
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ducem pe acestea la bun sfârșit. Asta înseamnă că motivul pentru care ne implicăm în anumite 

relații se poate dovedi greșit, tendențios sau atât de pozitiv încât să genereze în jur reacții dure, 

periculoase, invidioase care să rămână în istorie prin seducție, viclenie, istețime, nu prin urmări 

pozitive. Asta înseamnă că educația și puterea controlată care se bazează pe repere pozitive din 

perioada de formare, din copilărie sau din adolescență, sunt în egală măsură și cea mai mare forță 

menită să ne ducă spre regăsire de sine sau creativitate. Aceste valori acum, pentru că se consumă în 

separația unor direcții prezentate mai sus, s-ar putea să trezească în jur prea multe animozități. De 

altfel, nici nu este importantă manieră în care acest lucru se va finaliza, cel puțin, nu este importantă 

ca acțiune acum, ci va fi pe mai târziu prin unghiurile care vor participa la construcția sau la 

reconstrucția acestui ideal minunat. 

În egală măsură, relație pozitivă pe care Luna o realizează cu Neptun întărește, prin 

participarea lui Junon la această înțelegere secretă și pozitivă, la construirea unei configurații 

numită piramidă de apă prin care sensibilitatea și spiritul de observație, empatia și înțelegerea 

profundă a sensurilor, au un rol aparte. Puterea devine, astfel, expresia unor emoții pozitive, 

controlate pentru a nu fi distructive însă suficient de libere pentru a nu îngrădi creativitatea 

celorlalți. 

 
Pentru că unghiurile de acum se referă la o înțelegere mai profundă a unor elemente 

periculoase, acum este momentul să ne referim la o descoperire făcută de un savant rus, un mare 
fizician al lumii, numit Pavel Cerenkov. Cerul nașterii acestui mare savant nu spune foarte multe 
lucruri despre performanța sa științifică, însă poate să spună suficiente multe lucruri despre 
ambiția sa sau despre nevoia de a demonstra că există lucruri ascunse ce pot deveni în timp 
instrumente absolut firești, normale și de folosirea cărora să ne bucurăm cu toții. 

În 1934, în timp ce lucra la teza sa de doctorat în științe fizico-matematice, titlu ce l-a 
primit în 1940, Cerenkov a observat un fenomen neobișnuit: apa dintr-o sticla expusă acțiunii 
radiațiilor emise de o substanță radioactivă distribui în jur o lumină de culoare albastră, vizibilă 
chiar și într-un întuneric perfect. Curios să afle ce s-a întâmplat, a descoperit că fenomenul se 
datorează frânării electronilor rapizi (care alcătuiesc radiația beta), care se deplasează prin apă 

cu o viteză mai mare decât viteza luminii în 
acel mediu. Cu alte cuvinte, se întâmplă ceva  
asemănător ca în cazul bancului sonic produs 
de un avion care zboară cu viteza mai mare 
decât cea a sunetului în aer. Bancul sonic este 
zgomotul foarte puternic produs de unde de șoc 
generată în aer de un avion supersonic. 
Frânarea electronilor în lichide a fost denumită 
efectul Cerenkov ce joacă un rol esențial în 
fizica nucleară. Pe baza acestui efect a fost 
construit detectorul Cerenkov care a devenit o 
piesă standard în echipamentele de cercetare 
specifice fizicii nucleare. Acest aparat a fost 
spre exemplu instalat și pe Sputnik 3. În 1958, 
la cinci ani de când fusese deja confirmat ca 
profesor de fizică experimentală, Cerenkov 

primește Premiul Nobel pentru Fizică. Iată cum un eveniment absolut întâmplător sau, pentru că 
în timpul acesta de analiză studiem informații legate de forțe ce activează în subtil, un element ce 
depinde de o cazuistică necunoscută până atunci, deschide noi oportunități de dezvoltare într-un 
domeniu în care descoperirile se fac pe baza unui studiu și printr-o muncă intensă. Descoperirea 
lui Cerenkov vorbește despre puterea care activează din umbră, la fel cum vom constata pe 
împlinirea acestui unghi minunat dintre Marte și Axa Dragonului însă într-o altă manieră, mai 
aproape de valorile personale și mai ușor de înțeles pentru omul comun, deoarece nu folosește 
legi ale fizicii nucleare, ci propria energie, propriile motivații, propria putere. 

 

19 februarie este și ziua când soarele trece din Vărsător în Pești și când ne îndeamnă să ne 

extindem orizontul cunoașterii, să vedem foarte departe sau în profunzimea propriei ființe pentru a 

înțelege care sunt acele impulsuri negative care, întâi ne tentează, apoi ne motivează, să fim așa 
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cum nu ne place sau nu ne dorim, adică un factor distructiv ori, pentru un moment, mai răi decât cei 

din jur. 19 februarie ne poate spune ce am pierdut până acum însă atenția nu va fi îndreptată 

exclusiv pe aceste informații, pentru că acestea ni se par esențiale pentru momentul prezent, ci 

deschiderea pe care o obținem prin faptul că putem vedea mult mai multe dintr-un domeniu preferat 

sau foarte departe acolo unde până atunci nu au reușit să ajungă. Este posibil ca o parte din 

informațiile pe care le obținem să aibă un efect coroziv asupra încrederii în sine sau să ne lase o 

impresie proastă despre oamenii din jur. Acest lucru ne vorbește despre așteptări nerealiste pe care 

le avem despre colaboratori sau despre faptul că această perioadă de aproximativ patru săptămâni 

cât va dura trecerea Soarelui prin zodia Pești ar trebui să reprezinte un prilej de interiorizare, de 

cercetare a sentimentelor profunde sau de deschidere către acele valori sau criterii de evaluare a 

puterii care să ducă la sporirea ei nu la consum suplimentar. 

Lucrurile acestea corozive sunt susținute de o relație proastă a Lunii cu planeta Pluton și, 

implicit, de redesenarea unei cruci cosmice pe semne cardinale, prin faptul că Luna trece acum pe 

ultimul segment al zodiei Rac. Ceea ce pentru noi înșine reprezintă un exemplu de emoție pozitivă 

sau de încredere în sine, pentru societate reprezintă un model de compromis sau un prilej de a 

răspunde unei provocări negative. Din fericire, pe finalul zodiei Rac, Luna se află într-o relație bună 

cu Axa Dragonului și implicit cu Jupiter. Ceea ce se provoacă în societate poate, printre altele, 

atrage atenția și asupra unor lucruri bune pe care individul poate să le facă. Un personaj extravagant 

poate acum să spună o mare prostie și lumea dintr-o dată să-l vadă. Dintr-o întâmplare nefericită, 

poate chiar compromițătoare, umanitatea se poate alege cu informații valoroase pe care un 

asemenea individ se simte dintr-o dată motivat să le ofere celorlalți pentru că pe lângă această 

prostie putea să-i fie văzută și deschiderea specială pe care o are către un anumit domeniu sau poate 

un talent. La fel de simplu, această situație penibilă ar putea să rămână doar o situație penibilă și 

cam atât pentru că nu relația bună pe care Luna o are cu Marte, înainte de a-și încheia tranzitul său 

prin zodia Rac, ne vorbește despre necesitatea unui mesaj profund. Prostia aceea, valorile acelea 

șocante, extravagante sau neobișnuite care ies dintr-o dată pe zona publică, care sunt emise de un 

individ în văzul tuturor și îl transformă pe acesta într-o vedetă trebuie să aibă un miez, trebuie să 

aibă valori profunde ascunse în structura lor pentru ca nu elementele pozitive să fie cele care să 

atragă atenția. Altfel, în urma acestor evenimente rămâne o banală prostie, un eșec lamentabil care 

se transformă, cât de curând, într-un impas social pentru că anturajul va considera că a avut din 

partea acestui individ așteptări nerealiste, că mulți oameni și-au pierdut vremea uitându-se singuri la 

acest individ în timp ce acesta nu spune nimic sau vorbește mult și degeaba. 

 
Pentru a înțelege mai bine ecuația astrală aferentă zilei de 19 februarie, când Soarele 

intră în zodia Pești, ne întoarcem din nou la Albert Einstein, dar de această dată ne referim la o 
întâmplare aparte din viața sa, adică aceea în care îl întâlnește pe marele filosof spaniol José 
Ortega y Gasset. În 1923 Ortega și Einstein s-au întâlnit în Spania, la Toledo. Au discutat despre 
marile evenimente ale istoriei, despre importanța pe care o au cultura, educația științifică sau 
evoluția ideii asupra conștiinței umane. Purtat cu discuția prin diverse secole, Einstein i-a 
explicat partenerului său de dialog că el nu are o sensibilitate istorică, fiind mai curând interesat 
de ceea ce este actual. Nu putem știi concret dacă Einstein s-a referit la atmosfera anilor ‘20, la 
anumite progrese ale științei pe care le-a realizată ori la detașarea sa față de ideea clasică de 
popor atașat de o spațiu geografic unde și-a construit istoria. Nu putem știi concret la ce anume 
s-a referit, dar pentru că prima condiție pentru a înțelege, cea care este și baza socială a ecuației 
astrale în care se produce trecerea Soarelui în zodia Pești, este îndeplinită, putem acum îndrăzni 
mai mult cu gândul considerând că această sensibilitate istorică la care se refera Einstein are 
legătură cu o anume mândrie etnică și mai puțin cu atașamentul față de resursele unui loc sau cu 
sentimentul de apartenența la un grup pe care istoria unei comunități îl întreține. Ortega, educat 
în spiritul iezuit, susținea că omenirea se supunem unui mare risc, acela al dezumanizării și este 
posibil ca părerea lui să fie, de fapt, o replică dată pe această filieră prin care marele fizician a 
dorit să-l convingă pe marele filosof, prietenul său, că el nu se include în categoria celor afectați 
de dezumanizare. "În timp ce tigrul nu se poate desprinde de condiția lui de tigru, nu se poate 
detigriza, ființa umană trăiește permanent riscul dezumanizării" a spus Ortega. Este posibil ca 
această viziune de ansamblu pe care Albert Einstein o avea asupra culturii, asupra civilizației și, 
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cu precădere, asupra științei pe care o practica la un nivel foarte înalt, să-l fi protejat. Sigur, doar 
presupunem. Știm însă că această sensibilitate istorică poate reprezenta și un factor de 
stabilitate, dar și o posibilă țintă a transformărilor abordate acum prin presiunea pe care 
comerțul o pune pe conștiința umană, prin exodul forței de muncă scăpat de sub controlul 
moralității și prin multe alte exemple care atrag atenția exclusiv spre vulgaritate și agresivitate, 
toate acestea privite ca semne ale dezumanizării.  

 

Ultima zi a celei de-a doua decade a lunii februarie duce mai departe acest concept al 

cunoașterii accidentale sau al întâmplărilor generatoare de mari realizări sociale. Vom vedea, în 

luna următoare, în martie, că pe baza cunoașterii adoptate acum, prin experiențele la care am avut 

acces și pe care le-am prețuit, să înțelegem că puterile sunt accesibile oricui. Acum le privim pe 

acesta ca pe niște accidente, ca pe niște forme foarte robuste care determină prin caracterul lor 

brusc, inopinat sau spectaculos, depășirea destinului. 

Momentul în care Luna intră în zodia Leu ar putea să pună la îndoială convingerile 

personale legate de cultură, de implementarea unui sentiment de apartenența pe care, am văzut, 

Soarele din zodia Pești pune un mare accent. Se va vorbi astfel în prima zi de Leu (Luna în Leu) 

despre o putere misterioasă, despre rezultatul unei căutări pe care oamenii acum nu sunt încă 

pregătiți să o transforme în eveniment. Poate de aceea ultima zi a celei de-a doua decade a lunii 

februarie va fi dominată de sentimente confuze sau de îndemnul la retragere. Nu este un lucru 

obișnuit ca îndemnul la retragere să vină din zodia Leu, dar dacă acest lucru acesta se întâmplă cu 

siguranță avem de-a face cu o vocație, cu o deschidere aparte față de evenimente sau față de un 

ideal îndrăzneț. Opoziția Lunii cu Venus înseamnă contactul cu un nou sentiment și, a trece și prin 

opoziție Luna-Mercur, înseamnă a construi un argument bazat prin sentimente confuze, prin 

informații incomplete sau prin atitudine agresivă. Nu putem vedea aici sentimente de stabilitate 

pentru că binele, atunci când vine, este produsul unor evenimente întâmplătoare. Descoperim astfel, 

că instrumentul de lucru, deși nu are o bază solidă, urmărește atingerea doar a unor rezultate 

spectaculoase. Această ambiție devine, așadar, o veritabilă sursa dezordinii sociale sau a 

nemulțumiri față de ceea ce nu am comportat până acum.  

 
Haralamb Vasiliu se naște pe 17 ianuarie 

1880 aproape de Iași și trece în lumea celor drepți pe 
3 noiembrie 1953 la Iași. A fost un chimist român, 
membru postmortem al Academiei române și o mare 
personalitate a culturii și științei românești. Pentru a 
înțelege ecuația astrală a momentului nu ne referim 
aici la întreaga sa biografie, ci la faptul că a făcut o 
descoperire care nu i-a fost recunoscută niciodată. 
În urma studiilor sale, Haralamb Vasiliu a intuit 
structura macromoleculelor proteice cu 16 ani 
înainte ca Pauling și Corey să-și anunțe descoperirea 
lor și pentru care în 1954 au primit premiul Nobel. 

Se știe că Haralamb Vasiliu a avut o 
verticalitate morală de-a dreptul impecabilă. Deși a 
fost un profesor emerit, cunoștințele sale s-au 
remarcat nu doar în studiul cuprului asupra 
dezvoltării plantelor, nu doar în contribuție la 
metodele de analiză a solului, ci s-a remarcat și ca 
un biochimist de succes. Schimbările sociale din 
România de după cel de Al Doilea Război Mondial au 
avut o amprentă nefastă asupra sa. A suferit 
cumplit, în special în deceniul dogmatic, în ultimii 
ani din viață, pentru că nu a dorit să îmbrățișeze ideologia comunistă. Haralamb Vasiliu a fost 
apolitic și, deci, nu a fost niciodată de acord cu imixtiunile politicului în activitatea pedagogică 
sau academică. Ultimii ani din viață și i-a petrecut într-o casă ponosită după ce i-a fost retras 
dreptul de a profesa. S-a motivat faptul că vârsta avansată nu-i mai permitea să țină pasul cu 
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transformările revoluționare. Puțini știu însă că preocupările lui Haralamb Vasiliu nu erau doar 
în domeniul agrochimiei, cel în care s-a specializat la Universitatea din Breslau (în prezent 
Wroclaw, Polonia), unde și-a susținut și doctoratul în 1906, ci erau vaste, acoperind domenii ca 
biologie, geografie, istorie a științei etc.. În ultima parte a vieții sale a avut în plan să scrie o 
carte. Din nefericire, acea carte nu a mai fost niciodată finalizată, iar o parte din manuscrise se 
află acum în biblioteca personală a academicianului Valeriu Cotea. Manuscrisele sale vorbesc 
despre originea vieții și despre fascinantul proces de evoluție pe care l-a comportat materia 
organică din primele sale secunde și până la cum o cunoaștem în prezent. Într-un  interviu pe 
care academicianul Valeriu Cotea l-a oferit postului TVR Iași, într-un documentar ce includea și 
personalitatea omului de știință Haralamb Vasiliu a făcut o dezvăluire. După ce a arătat 
manuscrisele de o frumusețe și de o rigoare impecabilă, a spus că știe direct de la sursă ca acestea 
erau singurele manuscrise pe acel subiect. Nu au existat foi de lucru, notițe, nu a existat fișă de 
documentare, nu avea nimic auxiliar, iar foile scrise de mână, foarte îngrijit, fără ștersături, cu 
note de subsol încadrare impecabil pe pagină erau redactate la prima mănă. A fost o bucurie 
personală să constat de aproape realitatea și veridicitatea acestor documente. A fost o mare 
bucurie pentru mine că am reușit să văd, nu prin ecranul televizorului, ci real, aceste documente 
de o valoare incontestabilă. 

 

Am avut ocazia în paginile acestei prezentări să ne reamintim de exemplul special al unor 

oameni cu totul aparte care au fost puternici prin ceea ce au trăit și prin urmele pe care l-au lăsat 

având, probabil, convingerea că o persoană interesată de exemplul lor va ști să le aprecieze și să le 

promoveze. Exemplul lui Haralamb Vasiliu depășește limitele timpului și rămâne in istorie ca un 

om aparte de care cultura românească va fi întotdeauna mândră. 

Momentul prezent, cel aferent ecuației astrale din ziua de 20 februarie, face trimitere cu 

precădere la acest proiect nefinalizat și la faptul că ultimii ani din viață și i-a petrecut într-o mare 

suferință, nedreaptă prin care ce care i-au provocat-o au dori să pună în umbră prestanța și 

verticalitatea morală arătate de-a lungul vieții. A preferat suferința și greutățile decât să îmbrățișeze 

o ideologie abjectă, încărcată de aversiune față de cultură, față de educație și față de progres. 

Cea de-a doua decadă a lunii februarie aduce, astfel, mult mai aproape de noi acele 

sentimente care se pot transforma în sinteze. Este posibil ca la întâlnirea cu aceste sinteze să trăim o 

ușoară deziluzie, o greutate în a înțelege sau în a accepta că anumite lucruri își urmează un curs pe 

care nu îl putem modifica. Pe lângă aceste lucruri care par stabilite din timp, descoperim că există și 

alte trasee unde putem interveni prin voință proprie cu un factor de modelare. Cei care nu au 

suficiente rezerve pe măsura amplorii proiectelor în care se implică sunt avertizați că abordarea 

acestora printr-un simț nerealist ar putea să îi îndepărteze de la sensul adevărat al acestora, de la 

realizare sau împlinire. Avem ocazia însă prin corelații care se fac între valorile individuale și 

exemple ale unor mari personalități să înțelegem mult mai ușor care ar putea să fie impactul social 

al unor impulsuri personale. 
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Decada a III-a (21 – 29 februarie) 
Puterile vin din necunoscut. Simplitatea este obositoare. 

Dăruind vei dobândi. 
DECADA NR. 6  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   15 21-31 mai 

Corelația negativă 12 21-30 aprilie 

Zona martor 15 21-31 mai 

 

Semnalele vin să susțină o despărțire. Succes pe cale diplomatică. Îmbunătățirea propriei 

condiții prin faptă. Progresul este stabil. Putere diminuată prin neatenție. Presentiment. 

Disconfort cauzat de un element rudimentar. Acceptarea unei presiuni. Descoperirea unei vocații. 

Nemulțumire față de sine. Teama de noutate. Atașamente abuzive. Dreptatea este răsturnată. Se 

face un inventar al patrimoniului. Atenție la dezvăluiri. Condiționările sociale sunt prea mult 

interpretate. Atracție către metafizică. Se caută în planul social reguli mai ușor de suportat. 

Accentuarea unei rezonanțe negative. Înțelegerea suferinței duce la superioritate. Nevoie de a 

impresiona un auditoriu. Raporturile sociale se clatină. Aspirații prea îndrăznețe. Viața se așază 

pe noi baze. Simplitatea onorează. Revoltă împotriva a ceea ce nu știm. Atașamentele creează 

probleme și mai mari. Senzația de libertate este căutată acolo unde nu trebuie. Disciplină. 

Cunoaștere. Acumulare de informații noi. Reperele se schimbă prin argument. Apel la simplitate. 

Primim în avertisment. Surpriză. Se combate o limită. Rememorare stranie. Comunicarea 

aerisește ideea. Libertate de expresie. Îndeplinirea unei condiții pentru a fi acceptați într-un grup. 

Angajamente. Seducție ascunsă. Interesele sunt puse în ordine. Amintire. Regulile se schimbă. 

Apropiere de cel slab. Revoltă împotriva unei devieri. Sedimentare. Sentimentul de apartenență 

este diminuat. Se caută o cale nouă. Traseul este întortocheat. Detașarea de cuvinte agravează o 

situație delicată. Acceptarea unor recomandări. Așteptări prea mari din partea unui colaborator. 

Regretele se adâncesc. Amintirile sunt apreciate altfel. Se face dreptate într-un sector minor. 

Superioritatea este lovită. Colaborări stranii. Adâncime în percepții stranii. Nevoie de a 

demonstra o informație. Apel la argumentele celorlalți. Seriozitatea este abandonată pentru scurt 

timp. Apar primele beneficii de pe noua cale. Neîndeplinirea unor obligații.  

 

Ultima decadă a lunii februarie încearcă să ne ofere un exemplu puternic pentru a ne depăși 

limitele personale și a descoperi ce este reprezentativ fără a fi consumați în această dihotomie 

epuizantă sau periculoasă care spune, inițial, că avem tot timpul la dispoziție două variante fără a ne 

ajuta sa alegem una dintre ele. A merge în paralel pe două fronturi înseamnă a dispune de o mare 

putere, de o structură pregătită să facă lucrul acesta pentru ca progresul pe care îl obținem să fie 

stabil. În caz contrar, ne pierdem timpul, ne prefacem că trăim și din urma noastră nu rămâne nimic. 

Prima zi a celei de a treia decade a lunii februarie vine să susțină o separare. Ne separăm de 

ceea ce s-a dovedit greșit sau am ales în necunoștință de cauză, ne arătăm conduși acum de o 

ambiție aparte și putem, pentru că avem tăria necesară, să facem o mediere interesantă. De această 

dată medierea se face între individ și aspirațiile sale, între proiectele sale de viitor și posibilitatea de 

a și le împlini. Din această cauză din nou, ca și în celelalte decade ale acestei luni, se pune problema 

unui progres, a unei medierii sau se încearcă să se mai facă un pas. A merge mai departe pe un 

traseu pe care am mers în decadele anterioare înseamnă în mod sigur a arăta celorlalți că metoda de 

lucru pe care o folosim este foarte sigură și durabilă. Asta înseamnă că prima zi a celei de-a treia 

decade vine cu un exemplu despre care, cel care îl oferă, nu va știi niciodată dacă e bun pentru 

ceilalți. Va ști că lui îi este foarte util, că instrumentele la care apelează pentru a-și menține 

atitudinea sau procesul de lucru, pentru a-și menține relațiile, prieteniile sau aspirațiile îi sunt foarte 

utile. Din interacțiuni, deși nu acestea vor fi ținta principală cu care pornim în acest traseu 

interesant,  se înțelege că demersurile vor da semne că se redresează. Din punctul de vedere al celui 
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care acționează redresarea încurajează doar în a adopta o hotărâre drastica, pentru care s-a separat 

de anumite idei, de anumite gânduri, a lăsat în urmă anumite asocieri ori nu a dorit să meargă mai 

departe cu aceste de asociere și acum constată că anumite raporturi sociale se pot îmbunătăți doar 

așa. Unii consideră că simplificarea este de vină, alții că problemele i-au maturizat sau i-au ajutat să 

facă alegeri pentru ca progresul obținut să fie stabil, nu doar o întâmplare de moment. 

 
Anne Frank s-a născut pe 12 iunie 1929 la Frankfurt. A fost o evreică ce și-a pierdut 

cetățenia germană în timpul exilului său, fiind una din victimele genocidului nazist din cel de Al 
Doilea Război Mondial.  

Când nici nu împlinise 16 ani a fost arestată împreună cu multe alte persoane din cauza 
naționalității sale. Deși era doar un copil, Anne Frank a scris în jurnalul ei tot ceea ce considera 
important: evenimente, păreri despre oameni, ceea ce se discuta, impresii ale oamenilor etc. A 
făcut acest lucru timp de doi ani, cât a 
durat exilul său. Scrierile sale adunate 
într-o carte intitulată "Jurnalul unei tinere 
fete" a transformat-o peste noapte într-o 
mare scriitoare. Ea însă nu a mai trăit să 
se bucure de succes. 

Fugită din Germania în timpul 
prigonirii evreilor din cel de Al doilea 
Război Mondial, Anne Frank împreună cu 
familia sa se refugiază în Olanda și 
găsește ajutor din partea unor oameni de 
suflet care i-a găzduit timp de doi ani într-
o anexă a casei lor,  unde se putea intra 
printr-o deschidere camuflată de o 
bibliotecă. Astfel pe o suprafață de 
aproximativ 50 de metri pătrați au trăit 
mai puțin de opt persoane și dintre acestea 
nu a supraviețuit decât unul singur, Otto 
Frank, adică tatăl lui Anne Frank. 

Ascunzătoare era bine camuflată și 
dacă nu ar fi fost trădați probabil că ar fi 
trăit și astăzi. Viața ei s-a oprit brusc în 
martie 1944. Au rezistat doi ani în acea ascunzătoare fără să-i știe nimeni. Ar fi trebuit să mai 
rezist încă un an. În memoria ei și a celor care s-au stins împreună cu ea, la Amsterdam s-a 
înființat un muzeu chiar în imobilul în care se afla anexa secretă în care au locuit. 

Anne Frank este un nume familiar chiar și pentru cei care nu au citit cartea sa “Jurnalul 
unei tinere fete”, figurând pe mai toate listele de excelență ale veacului trecut, privitoare la 
personalități și cărți, la oameni importanți sau la opere literare definitorii pentru acest moment. 
Din 1947 când s-a publicat pentru prima dată această carte a fost vândută în peste 30 milioane 
de exemplare. Și, ca orice carte celebră, a constituit o bază pentru multe creații teatrale și 
cinematografice, devenind material de studiu în școli sau material de documentare pentru cei 
care vor să studieze percepția celor care au suferit drastic în vremurile acelea. 

Legătura dintre ecuația astrală a zilei de 21 februarie și momentul acesta dorește să 
scoată în evidență necesitatea exprimării personale și diferența care există între emanația 
personală și răspunsul social. Anne Frank a primit cadou la 13 ani un jurnal și în timpul care i-a 
mai rămas a reușit să creeze din amintirile sale, din simplele sale observații asupra vieții o 
creație de excepție. Este adevărat, nu toți avem privilegiul să trecem prin momente atât de dure 
cum s-a întâmplat cu el. Toată această duritate a fost factorul care a declanșat, ca o putere 
controlată, această dorință de a împărtăși, de a povesti frumos, realist, mult prea realist pentru 
vârsta ei. Cu toții însă putem să încadrăm percepțiile personale într-un context social progresist, 
adică să venim pe zona publică cu aspirații, cu romantism, cu dorința de a împlinii în mod 
spectaculos un destin așa cum își dorea adolescenta care a fost Anne Frank. Va rămâne de văzut 
câți dintre noi vom și reuși să o facem. 

Exemplul scriitoarei de doar 15 ani ar trebui să ne atrag atenția asupra puterilor pe care 
le avem și mai ales să ne gândim că nu doar în momente complicate, nu doar în ipostaze de genul 
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acesta am putea să le folosim. Exemplul ei arată că nu există o barieră nici de vârstă și nici una 
de natură socială menită să oprească această putere de creație.  

 

Luna plină care se împlinește pe 22 februarie ne arată dacă suntem sau nu puternici prin 

creația pe care o facem, dacă înțelegem ceea ce avem de făcut sau dacă suntem înțelepți cu 

instrumentele pe care le folosim pentru a ne integra în societate într-un mod cât mai frumos și mai 

eficient. Cu alte cuvinte, momentul acesta le vorbește oamenilor despre necesitatea de a se revolta 

însă nu din dorința de a se promova, ci din dorința de a distruge valorile celorlalți pentru că tot ceea 

ce au făcut până în acel moment să se situeze de la sine deasupra celorlalți. Asta arată că în această 

bătălie pornim de la ideea de nemulțumire sau de agresivitate pe motiv că oamenii din jur au fost 

mai norocoși, au avut mai multe șanse de a se îmbogății, de a fim mai puternici mai privilegiați de 

anumite evenimente sociale. Cine nu se lase în voia acestor trăirii, are acum ocazia să-i vadă pe 

ceilalți cât de ușor sunt zdruncinați în fața agresivității. A ne detașa în acest moment de Luna plină 

înseamnă a arăta că nu am trăit degeaba în primele luni și avem o viziune de ansamblu care nu se 

întoarce împotriva celorlalți, care nu le reduce celorlalți puterea de expresie și nu-i face să se simtă 

vulnerabili pentru că nu s-au stabilizat încă pe o cale, ci îi încarcă de sentimente nobile și le oferă 

anumite percepții asupra vieții. Lucrul acesta ar putea să fie destul de abstract pentru că perspectiva 

acestor evenimente este complet lipsită de agresivitate. Agresivitatea apare doar în acest moment, 

ea va fi vizibilă doar în această decadă. Acum relațiile negative, cele care ne duc spre finalul lunii 

aprilie, arată că numai prin voință proprie putem duce mai departe un obicei prost. Nu există un 

factor exterior care să ne ajute să vedem cum acest lucru devine bun, cum devine un factor de 

echilibru ceea ce înseamnă pentru cei mai mulți un mare ajutor. Este adevărat ultima decadă a lunii 

februarie va fi dominată de nevoia de a așeza lucrurile după o regulă impusă de altcineva, din afară, 

ceea ce înseamnă că avem o mare sensibilitate față de evenimentele care se desfășoară pe zona 

publică. Greutatea majoră a acestor decizii rămâne în continuare în segmentul intim și numai prin 

ceea ce facem acolo reușim să dăm vieții personale un sens aparte. Pentru că Luna plina ne duce în 

fața unei expresii la o mare intensitate, cel care și-a orientat atenția spre interior până de acum are 

certitudinea unui bine care crește de la sine sau care crește numai prin simpla supraveghere. Răul 

care apare în această decadă și, implicit, pe faza de Lună plină din 22 februarie, nu este alimentat și 

nici menținut de niciun factor exterior. 

 
Cu alte cuvinte exemplul care ne vine din împlinirea acestei faze a Lunii pline din 22 

februarie poate fi transpus printr-un eveniment interesant la care a participat la Blaise Pascal și 
care este un pariu în legătură cu existența lui Dumnezeu. Spre deosebire de contemporanul său, 
Descartes, Pascal nu și-a propus să demonstreze existența lui Dumnezeu. El a fost, de altfel, un 
adept al unui curent numit jansenism, adică o formă riguroasă a catolicismului, ce impunea 
adepților respectarea unor norme de conduită mai apropiate de formele primitive ale 
creștinismului, adică ajutorarea săracilor, renunțarea la traiul de lux și abordarea cu seriozitate 
a disciplinei de studiu. Se știe că Pascal a fost unul din savanții amatori, „curioșii naturii" care s-a 
ocupat de cercetarea științifică din plăcere. Nu a existat o obligație profesională care să îl 
îndemne pe acesta să obțină anumite rezultate. Pariul pe care l-a propus a fost următorul: 
"Suntem incapabili să știm ce este sau dacă este. Rațiunea nu poate hotărî nimic. Dacă e să 
câștigați (acceptând existența lui Dumnezeu), câștigați totul; dacă pierdeți, nu pierdeți nimic". 
Pascal a fost însă un mistic al vremurilor sale tocmai de aceea preocupare sa față de purificare a 
sufletului si față de respectul pe care l-a arătat valorilor spirituale nu au fost în contradicție cu 
preocupările sale științifice. În vremurile în care a trăit el, spre exemplu, oamenii credeau că 
Soarele se rotește în jurul Pământului. Pascal nu a respins teoria heliocentrică ci, dimpotrivă, în 
una dintre "scrisorile provinciale" a indicat cu precizie punctul său de vedere referitor la această 
teorie: "Dacă vom avea observații constante că Pământul este acela care se învârtește, toți 
oamenii din lume, inclusiv Papa, nu l-ar putea împiedica să se învârtească și nici nu s-ar putea 
împotrivi de a se roti cu el". Știm însă că teoria heliocentrică inițiată de Copernic a fost 
confirmată pe deplin abia după descoperirea legilor mișcării planetare de către Kepler și după 
stabilirea importanței lor practice de către Newton în "Principiile matematice ale filozofiei 
naturale", carte publicată în 1687, după moartea lui Pascal. Considerând ca Pascal a fost un 
mistic al vremurilor sale este foarte probabil ca acesta să fi știut că heliocentrismul a fost 
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cunoscută încă din secolul al IV-lea î. Ch., când Aristarh din Samos a stabilit că Pământul 
împreună cu celelalte corpuri cerești se rotesc în jurul Soarelui și nu invers. Chiar dacă această 
teorie a fost mult timp necunoscută, la puțin timp după încheierea întunecatului Evul Mediu 
cartea lui Aristarh din Samos a fost publicată și este foarte probabil ca Pascal să fii cunoscut 
acest lucru din versiunea în limba latina. Lucrarea sa „Despre dimensiunile și distanțele mutuale 
ale Soarelui și Lunii” a fost publicată în limba latină la Veneția, în 1589 și, în greacă, la Oxford, în 
1684. Faptul că B. Pascal a fost un mistic al vremurilor sale este reliefat și de o viziune pe care 
acesta a împărtășit-o celor dragi. El a spus că Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, al lui 
Iacob și a lui Iisus Hristos, nu cel al filozofilor și al savanților, i s-a înfățișat ca un foc. Viața sa 
fost scurtă însă urmele pe care le-a lăsat au fost cu totul speciale. Nu rămâne în urmă nu doar o 
operă impresionantă, ci și experiențele mistice pe care un om de știință, pasionat în a-și explica 
curiozitățile naturii, le-a avut, spre exemplu, cea din noaptea de 23 noiembrie 1654, prin acel 
extaz mistic sau “noaptea de foc” așa cum o numea el. 

Legătura cu evenimentele zilei de 22 februarie este una cât se poate de intensă. Trezirea 
personală este cea care ne spune în ce direcție să mergem. Lumea exterioară, așa cum am văzut-
o de-a lungul istoriei, poate influența conștiința unui individ doar dacă acceptă lucrul acesta. 
Știm însă din ceea ce ne-a împărtășite B. Pascal sau din concluziile la care ajungem studiind 
biografia sa, că percepția ori alegerile sale au fost ghidate de o experiență personală. Focul acela 
intens care purifică, acea putere subtilă care vine din negura veacurilor, dintr-un sector extrem 
de misterios și inaccesibil multora, poate transforma un element comun într-o entitate de 
excepție. Adâncimea trăirii putea apoi să impregneze tot ceea ce căutăm sau facem. 

 

Momentul în care Jupiter și Chiron își definitivează opoziția lor vine să ne adâncească 

gândurile și starea sufletească în această călătorie a sufletului sau în această devenire socială din 

care individul, privit ca element definitoriu în construirea a ceea ce se numește societate, face parte 

integrantă. Opoziția lui Jupiter la Chiron ne vorbește acum despre dureri pe care trebuie să le 

împărtășim pentru a scăpa de ele, despre condiționări sociale pe care până acum le-am înțeles greșit 

și pentru că l-am înțeles greșit le-am încadrat altfel decât ar fi trebuit. Unii vor vorbi acum despre o 

rezonanță negativă sau despre suferința pe care o forță exterioară ar putea să le-o provoace atunci 

când își îndreptă atenția spre exterior, spre evenimentele sociale. Oamenii arată că nu sunt încă 

pregătiți să înțeleagă realitatea, conjuncturile pe care l-au trăit, prin adâncimea sufletului sau prin 

misiunea pe care o au în această viață. Cu alte cuvinte opoziția dintre Jupiter retrograd pe zodia 

Fecioară și Chiron direct din zodia Pești ar trebui să ne spună care sunt elementele care ne duc spre 

o înțelegere profund. Din nefericire, informațiile care vin spre noi acum vor fi mult mai bogate în 

contracții, insucces sau mister decât în rezonanțele pozitive. Asta nu înseamnă că momentul acesta 

este pecetluit. El este de fapt un exemplu foarte clar care arată că realizarea se bazează doar pe 

faptele personale și că acest concept mistic "dăruind vei dobândi" arată suprimarea durerii prin 

participare la evenimente sociale fără a ține cont de pretenții, rang, demnitate sau alte elemente 

aparținând exclusiv acestui plan. Asta înseamnă că în acest moment de 23 februarie vom fi 

îndemnați să punem în aplicare o soluție care, în timp, va putea să ne ducă la vindecare. Avem clar 

percepția că rezultatele pozitive nu vin decât dacă ne deschidem către ceea ce este pozitiv. 

Rezonanța momentului arată că acum putem lucra pe un alt plan și că nu mai există o forță socială 

care să ne pună în dificultate așa cum am crezut. 

De această dată, mai mult decât ni s-a întâmplat de-a lungul acestei luni, se va face un 

inventar al patrimoniului însă pornind de la un etalon exterior. Vom împărți calitățile și defectele 

personale, ne vom orienta pe baza acestora în funcție de calitatea oamenilor pe care-i întâlnim sau 

cu care alegem să interacționăm. Asta înseamnă că se caută un plan social nou sau unul menit să 

suporte noi reguli sau o nouă împărțire, cea pe care o facem acum. Evenimentele pe termen lung, 

prin această dispunere vin, pe de o parte, să ne sustragă de la adevăratul scop, să ne tenteze cu 

preocupări intelectuale, cu o muncă mult prea dominată de factorul administrativ și să pierdem din 

vedere că nu există nimic rău predestinat pentru momentul acesta. Tot ceea ce ne contractă, ne 

apasă sau ne condiționează nu este altceva decât efectul acțiunilor personale pe care l-am făcut nu 

foarte departe în timp, ci în primele săptămâni ale acestui an sau chiar în ultimele luni ale anului 

anterior. 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

87 

 
Sidney Poitier s-a născut pe 20 februarie 1927, cu două luni mai devreme decât era 

programat. Asta înseamnă că nimeni nu s-a așteptat să supraviețuiască, mai ales la timpurile 
acelea când tehnicile folosite în cazuri de genul acesta nu erau atât de avansate ca în zilele 
noastre. Însă nu acesta este elementul pe care dorim să îl evidențiem pentru a înțelege mai bine 
această idee a urmăririi destinului personal, a răspunderii pe care o avem față de noi înșine și de 
care trebuie să ținem cont pentru a ne împlinii destinul personal. Sidney Poitier s-a născut la 
Miami însă a copilărit în Bahamas, părinții săi fiind agricultori. 
La 15 ani a fost trimis la Miami din nou pentru a trăi împreună cu 
fratele său. Doi ani mai târziu se mută la New York și, pentru  că 
la vremea aceea, a fi un cetățean de culoare, nu era un lucru ușor 
de dus, își găsea cu greu un loc de muncă unde să nu fie 
discriminat. Ambiția sa l-a îndemnat să lase mașina de spălat 
vase, să lase deoparte chelnerul evreu pe care îl învăța noaptea să 
citească ziarul și să meargă la o audiție la American Negro 
Theatre. Audiția sa a fost de mare succes și acesta a însemnat 
debutul său în teatrul american. Succesele nu au întârziat să 
apară și, în 1963, a primit și un Oscar pentru filmul "Crinii 
câmpului” fiind de altfel primul actor negru care a câștigat un 
asemenea premiu. Însă nu acesta este elementul care ar trebui să 
susțină ecuația astral aferentă zilei de 23 februarie. Sidney Poitier 
s-a remarcat și în carieră diplomatică. Timp de 10 ani, între 1997 
și 2007, a fost ambasadorul Bahamas în Japonia. În paralel, din 
2002 până 2007 el a deținut și titlul de ambasador Bahamas 
pentru Unesco. Meritele sale l-au dus mai departe pe această 
carieră. În martie 2014 el a fost ales primar de Berverly Hills în 
cadrul unei ceremonii oficiale. 

Sidney Poitier, prin dispoziția astrală a momentului nașterii, are mai curând o puternică 
vocație pentru a redobândi opoziția mai veche, ca și cum își extrage puterea dintr-un egregor 
aparte, dintr-o zonă subtilă specială pe care o prezintă comunității ca un exemplu de stabilitate, 
de seriozitate și de rafinament. Are pe cerul nașterii sale un marcaj pe zodia Pești ceea ce insistă 
mult pe această idee a redobândirii unui statut mai vechi, cu alte cuvinte se naște cu o deschidere 
specială, cu posibilitatea de a alege un traseu, o meserie poate chiar o carieră care să îi redea 
poziția pe care a avut-o altădată (vieți anterioare). De același lucru vorbește și Marte de pe 
ultimul grad din zodia Taur. În egală măsură, zodia Pești, dar și accentuarea ultimului grad al 
zodiei Taur, prin Marte, ne spune despre un talent diplomatic nativ. Acesta este scopul pentru 
care Sidney Poitier a obținut rezultate speciale și-n cariera cinematografică, dar și în cea 
diplomatică. Este posibil ca această concluzie să nemulțumească anumite persoane care îi 
atribuie acestuia înainte de toate un rol aparte doar în istoria cinematografiei. Dorințele acestui 
individ au fost însă altele decât ceea ce a fost necesar să împlinească pentru a-și atinge ținta. El 
este înainte de toate un ambasador, așa cum a fost timp de 10 ani, și apoi un mare actor, dar se 
pare că epoca în care a ales să se nască a făcut ca destinul să se împlinească printr-o inversare de 
priorități.  

Legătură specială între destinul impresionant al acestui om și ecuația astrală a zilei de 23 
februarie arată cât de robust trebuie să privim viața, cât de mult trebuie să sacrificăm pentru a 
obține ceea ce ne dorim. Nu se știe dacă ceea ce și-a dorit marele actor, adică această carieră de 
diplomat, a fost până la urmă și necesar. Doar el poate să spună, noi putem doar să analizăm 
informații care ne sunt accesibile din tema natală și din tranzite și să facem corelații între 
acestea. În mod sigur exemplul său arată cât de întortocheat poate fi destinul, cât de multe 
beneficii putem obține dacă nu ar trebui să abordăm și rute ocolitoare. 

 

Așa cum am văzut studiind elementele astrale de la începutul lunii februarie, acum toate 

zilele sunt legate între ele ca într-un lanț, ca într-un șir și toate aceste beneficii pe care le obținem 

din răspunsul pozitiv la stimulii astralii arată că raporturile sociale se pot modifica în bine și că 

puterile care vin din necunoscut au menirea de a transforma structura individuală pentru a o face 

pregătită în vederea unui salt spectaculos. Nu știm încă dacă acest salt se va produce acum, dacă se 

va produce în anul acesta, nu știm nici măcar când se va produce. Foarte important este, așa cum ne 
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învață marii maeștri sau înțelepciunea ezoterică, că pregătirile pentru marele salt sunt foarte 

importante și este nevoie să le acordăm atenția cuvenită. 

Momentul în care Mercur și Junon se va afla într-o dispunere negativă le vorbește oamenilor 

din nou despre accidente. De această dată accidentele nu au o notă tragică, nu sunt dictate de planuri 

de viitor periculoase și nu sunt nici măcar în contradicție cu ceea ce își doresc. Este nevoie însă, 

pentru ca lucrurile acestea să se consume în modul acesta, să se îndeplinească o condiție: să nu 

privim evenimentele sociale ca pe o revoltă sau cu resentimentele ultimelor zile. Avem nevoie acum 

să ne așezăm viața pe o bază solidă. Cine are încredere în sine, cine nu-și zdruncina stima de sine 

prin lăcomie sau prin instabilitate, va acuza durerile existențiale și se va mulțumi cu ceea ce 

primește de la cei din jur. Atunci când există un refuz, atunci când acceptăm ceea ce primim pe 

motiv că este prea puțin sau ne jignește, că nu este ceea ce am cerut sau ne datorează și mai mult 

arătând că nu dezvoltăm cu mediul de apartenență o rezonanță periculoasă. Primul rezultat pe care-l 

conștientizăm acum, tocmai pentru că Mercur se află într-o relație proastă cu Luna, este durerea. 

Durerea mentală, durere afectivă sau chiar durerea fizică arată că suntem în conflict cu societatea, 

nu neapărat că societatea este de vină. Este posibil ca o lăcomie personală, încrâncenarea pe care o 

menținem pentru a duce mai departe o ambiție periculoasă, să producă multe evenimente 

neobișnuite. Spre exemplu, să ne despărțim de o persoană dragă, să intentăm divorț, să renunțăm la 

un serviciu sau să considerăm că a sosit momentul să facem o schimbare în modul cum reacționăm 

cu cei din jur. În spatele acestei atitudini stă o ambiție. Atât Scorpionul, cât și Vărsătorul lucrează la 

aceeași intensitate însă pe tronsoane diferite. Relațiile care au fost argumentate prin putere sau prin 

nevoie sunt acum încercate de idealurile foarte abstracte pe care suntem îndemnați să le vedem tot 

prin ideea de putere sau prin nevoia cultivată în ultima perioadă. Informații abstracte care vin acum 

din Vărsător s-ar putea să aibă cu altă structură, să ceară mobilizare într-o altă direcție și așezând 

viața pe aceste baze să producem adevărata schimbare. În acest moment, când suntem consumați de 

conflicte relaționale, nu doar cu persoanele din jur, cât mai ales cu noi înșine, avem nevoie să ne 

deschidem către noutatea care nu produce răni. Teama de schimbare este foarte mult vizată de 

aceste ipostaze astrale. 

 
Monalisa este o mare contradicție atât pentru cercetătorii care caută să dezlege misterul 

surâsului ei, cât și pentru omul obișnuit care încearcă din răsputeri să vadă creația lui Leonardo 
da Vinci ca pe una de excepție, dar nu poate, ea reprezentând un chip de fată, care, în plus, nu 
este nici prea frumoasă pe deasupra. Prin Monalisa, Leonardo da Vinci depășește toate limitele 
și, în plus, ne aduce din trecut un model de frumusețe ce nu se va stinge niciodată. Clasicul nu se 
demodează și se pare că, în geniul său, Leonardo da Vinci a știut lucrul acesta. Leonardo da Vinci 
a fost, așa cum singur s-a caracterizat, un artist rătăcit printre savanți. Avea obiceiuri 
neobișnuite pentru vremurile acelea, nu atât legate de igienă, cât și cele legate de alimentație. 
Într-o epocă în care igiena personală era o mare problemă, el avea un program strict, făcea baie 
de trei ori pe săptămână și nu consuma carne. Viața sa a fost, în mare parte, una foarte simplă. 
Atunci când s-a complicat problemele au venit din partea celorlalți, însă răspunsul său a fost 
întotdeauna unul bun, calm, liniștit, de altfel o ciudățenie pentru contemporanii săi. Mona Lisa a 
fost cea de-a treia soție a bătrânului bogătaș Gioconda, mult mai învârstă decât ea pentru că așa 
se proceda la acea vreme. În momentul în care a fost pictată de Leonardo da Vinci, Mona Lisa 
avea 24 de ani. Pentru că pe vremea aceea Leonardo era în floarea vârstei, adică în bărbat 
frumos, înalt, voinic, ochi albaștri cu părul ondulat și în plus, foarte îngrijit, este foarte posibil ca 
acel surâs al Mona Elisei să-i fie dedicat lui Leonardo, de aici, probabil, derivă profunzimea și 
rafinamentul citite pe chipul ei. Această expresie arată că Monalisa nu are o trăire care o ține 
doar pentru ea, ci are un schimb pe un anumit nivel cu un personaj care se află la un moment dat 
în fața sa. Cel puțin, asta se înțelege la prima vedere din imagine. Mulți, pornind de la această 
idee, au considerat că între Monalisa, soția bătrânului bogătaș Gioconda, și Leonardo da Vinci a 
existat o idilă. Nu putem știi doar pe baza acestor indicii. Știm că viața lui Leonardo da Vinci ei 
are multe necunoscute și nu dorim să le rezolvăm pe toate pornind de la etalonul pe care ni l-a 
transmis el prin opera sa. Viața unui om poate fi uneori diferită de calitatea creației sale. De 
altfel, asta este și ideea principală care transpare din ecuația astrală aferentă zilei de 24 
februarie. Multe din necunoscutele personale se vor duce în viitor însă dacă ne ocupăm ca munca 
pe care o facem să fie la un nivel înalt, dacă punem în acest efort seriozitate, discreție și 
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rafinament, în mod sigur misterul va deveni un element auxiliar, neajunsurile personale nu vor 
caracteriza, prin conținutul lor, creația de mai târziu.  

 

În noaptea de 24 spre 25 februarie Luna va intra în Balanță, zodie tranzitată de Luna neagră 

de ceva timp. Apar, astfel, noi probleme ce devin foarte evidente prin contactul cu o tentație, aceea 

de a nu răspunde corect la întrebări, de a nu lua în considerare efortul celorlalți, de a sfida disciplina 

sau de a refuza un schimb de experiență util. În prima zi de tranzit al Lunii prin zodia Balanță, 

Mercur și Saturn se află într-o relație bună, îndemnându-i pe oameni spre performanță. 

Pe această relație bună dintre Mercur și Saturn facem un inventar interesant al atitudinilor 

sau cuvintelor venite din partea celorlalți. În primul rând, pentru că Luna se află în sectorul Lunii 

negre, facem un inventar al minciunilor. Asta se va întâmpla în cazul celor care sunt mai curând 

atrași de neîncredere decât de certitudine. Contextul astral pe care-l traversăm de-a lungul acestui an 

al dihotomiilor periculoase, are un efect coroziv asupra personalității așa cum am construit-o și am 

definit-o de-a lungul vieții. Asta se întâmplă nu pentru că anturajul are ceva cu demersurile 

individuale, ci pentru că aceste demersuri individuale au nevoie să se desprindă, să facă apel la alte 

repere, să reîmprospăteze cunoașterea sau percepția individuală adică să nu bată drumul degeaba. În 

momentul în care am conștientizat în ziua anterioară că durerile se acutizează, s-a produs o scânteie, 

a apărut o înțelegere aparte care va prinde rădăcini în momentul de sextil perfect între Mercur și 

Saturn și asta nu oricum, ci prin apel la simplitate. Momentul de față reprezintă, deopotrivă, 

îndemnul la disciplină, la regulă, dar și atracția către acea cunoaștere la care se ajunge prin sfidarea 

metodelor tradiționale. Este adevărat prin această deschidere, care ar putea să fie până la un punct 

destul de apăsătoare și epuizantă, oricine poate lansa pretenții spre cunoaștere pentru că este ușor, 

foarte ușor, să fii curios. Nu oricine ajunge însă la acea cunoaștere care produce schimburi în 

conștiințele celorlalți. Aceea este cea mai puternică și cea mai utilă formă de cunoaștere. Unii pot 

anunța pe această relație bună dintre Mercur și Saturn descoperiri spectaculoase sau o mobilizare 

intensă pe o direcție de care ne temeam altădată. Pentru că Mercur este în Vărsător primim un 

avertisment, suntem inspirați sau cei care sunt cu adevărat sensibili primesc informații la modul 

concret, prin channelling sau prin clarviziune. Ne vom da seama dacă sunt utile sau nu, dacă pot fi 

așezate la baza unui edificiu social important, nu doar confortabil, doar dacă mențin o linie a 

rafinamentului în exprimare, în gesturi sau în transferarea concluziilor. Ceea ce este doar agresiv 

sau confortabil arată că nu și-a depășit condiția folosită în decadele din urmă. 

 
Dimensiunea socială a acestor direcții poate fi exemplificată mult mai bine prin exemplul 

lui Guglielmo Marconi, un fost inginer și fizician italian cel care este considerat inventatorul 
telegrafiei fără fir și a antenei de emisie legate la pământ. Pentru toate acestea primește în anul 
1909 Premiul Nobel pentru Fizică împreună cu Karl Ferdinand Braun, mai exact pentru 
contribuțiile lor în dezvoltarea telegrafiei fără fir. 

Marconi s-a născut într-o familie italiană bogată și încă din tinerețe s-a arătat fascinat de 
electricitate. Având o bază materială substanțială și-a construit un laborator pe proprietatea 
tatălui său, lângă Boloni, și a început să experimenteze. În anul 1895, după mai multe eforturi, a 
izbutit să trimită semnale fără fir pe o distanță de aproximativ 2,5 km folosind un aparat 
inventat de el. A fost de altfel prima reușită de acest fel consemnată în istorie. Mai târziu, în 1899 
a stabilit comunicații fără fir între Franța și Anglia adică peste Canalul Mânecii, iar în 1901 a 
transmis primele semnale morse peste oceanul Atlantic. În felul acesta, s-a dovedit pentru prima 
dată că undele radio nu erau afectate de curbura Pământului și s-a pus bazele comunicațiilor 
radio globale. După ce a primit premiul Nobel pentru Fizică în 1909, Marconi a luptat în Primul 
Război Mondial, în marina italiană apoi și-a continuat studiile sale preocupându-se de radare și 
de microunde arătând, la fel ca în cazul undelor radio, că acestea puteau străbate distanțe foarte 
mari. Se stinge din viață pe 20 iulie 1937 în urma unui infarct. 

Legătura dintre această biografie impresionantă și ecuația astrală a momentului ne 
vorbește despre obiective importante, despre faptul că avem nevoie să folosim cunoștințele și 
resursele de care dispunem, însă doar pentru scopul nobil. Cine se crede sărac va pune aceasta 
atitudine în creațiile sale. Cine se crede bogat și își folosește cu disciplină, cu atenție și inspirație 
resursele pe care le are în jur reușește să creeze lucruri impresionante. De altfel, cazul lui 
Marconi nu este singular. În general, marile genii care au trăit pe această planetă au reușit să 
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creeze valori impresionante doar cu resursele pe care alții nu le-au văzut sau nu le-au putut 
valorifica. 

 

Între sextilul Mercur-Saturn și sextilul Mercur-Uranus, ziua de 26 februarie poate fi o zi 

liniștită sau în care ne putem permite să facem calcule, planuri, evaluări. În cazul celor care nu-și 

coordonează viața după o schemă stabilită din timp, care sunt de felul lor dezordonați sau pur și 

simplu se lasă în voia inspirației, momentul acesta când Luna se va afla într-o relație proastă cu 

Pluton, activând careul în T pe semne cardinale, când, de asemenea, se va afla în conjuncție cu 

Luna neagră, poate însemna întâlnirea cu o surpriză neplăcută. Această surpriză neplăcută poate fi 

transformată în expresie de libertate, probabil pornind de la o seducție însă neapărat direcția ei, 

oricare ar fi ea, cere conștientizarea caracterul dominant. Momentul acesta pare un moment de 

respiro în care ne întâlnim cu demonii proprii sau cu prinții și prințesele pe care le țineam captive în 

subconștient. Asta înseamnă că momentul acesta nu este chiar o zonă de pasivitate, fiind încărcat de 

dorințe ascunse sau chiar de creativitate. Tot ceea ce vine spre noi este încărcat de provocare, de un 

impuls sau suntem îndemnați să facem tot felul de lucruri de care mai târziu s-ar putea să nu fim 

încântați, iar asta se întâmplă de regulă atunci când lăsăm evenimentele să se consume de la sine. A 

interveni asupra ordinii de fapt a lucrurilor se face prin orice tip de acțiune. Dacă dorim ne putem 

permite să întârziem la serviciu sau pur și simplu schimbăm eticheta zilei din “obositoare” în 

“ironică”. Această modificare ne va păcăli că am făcut un salt, în timp ce noi nu facem altceva decât 

să batem pasul pe loc și să aducem din trecut preocupări ce ar fi trebuit să se situeze doar în zona 

amintirilor. Dar tot e bine. Stagnarea nu înseamnă decădere. Cel puțin acum, nu! Asta înseamnă că 

efortul de a sfida o regulă, o disciplină atrage după sine consecințe. Dacă până acum am fost destul 

de disciplinați cu programul de lucru această deviere, această buclă, va produce efecte negative și în  

următoare zi, când se va împlini sextilul lui Mercur cu Uranus, vom descoperi care a fost cauză și 

vom avea puterea vă vedem dincolo de aparențe, pentru că Mercur din Vărsător poate trece peste 

reguli și poate comprima timpul, pentru a recupera ceea ce am pierdut în acest moment. 

 
Pentru că adesea suntem obișnuiți să dăm o foarte mare importanță greutăților personale 

să fim atât implicați în dramatismul vieții cotidiene încât să uităm să mai râdem, momentul  
acesta, pentru a fi înțeles din perspectiva sa socială face trimitere la o legendă în care personajul 
principal a fost chiar Pitagora. Se spune că după ce a descoperit celebra sa teorema, cea care-i 
poartă numele, Pitagora, de bucurie, a dat un mare 
ospăț în cinstea zeilor. Cu această ocazie legenda 
spune că a sacrificat 100 de boi și a invitat pe toți cei 
din jurul său, fie bogați, fie săracii, să se bucure 
alături de el. Nu se știe dacă în a fost sau nu așa, însă 
legenda a traversat istoria și ajuns și în zilele noastre. 
Despre aceasta, filozoful german Hegel, cunoscut 
pentru ironiile sale foarte subtile, scria în secolul al 
XIX-lea: "A fost o veselie și eu sărbătoare a spiritului, 
dar pe socoteala boilor". Hegel când a spus lucrurile 
acestea cu siguranță s-a gândit la faptul că nu cei 
care sărbătoresc spiritul au dus mai departe această 
legendă, ci boii care s-au bucurat de pe urma ei. Asta 
pentru că Pitagora, chiar dacă obișnuia să ia masa cu 
elevii săi, principalele sale alimente erau pâinea și 
mierea, singura băutură pe care-o consuma era apa, 
Pitagora fiind vegetarian. În privința aceasta nu există niciun dubiu, așa cum există suspiciunea 
care planează asupra acestei întâmplări, dacă a fost sau nu adevărată. Pitagora fost o mare 
personalitate, una dintre cele mai importante din toate timpurile și exemplul său de viață, nu 
doar descoperirile sale, au traversat istoria și se folosesc și în zilele noastre. Este mai puțin 
important cum anume s-a bucurat Pitagora de această descoperire, cât este de important faptul 
că a reușit să ajungă la un rezultat pozitiv în studiile sale. Pe lângă această întâmplare legată de 
viața sa, se poate aminti și faptul că soția sa, Teano, o femeie inteligentă, a participat alături de 
soțul ei la implementarea mesajului său în conștiința globală. Pentru că ideologia pitagoreicilor 
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insistă mult pe ideea de puritate (Pitagora obișnuia să se spele în apa mării de fiecare dată când 
era jignit, pentru a se menține într-o curățenie aparte) Teano a fost întrebată cât timp îi trebuie 
unei femei pentru a se purifica după ce s-a împreunat cu un bărbat. Ea a răspuns: "cu propriul 
soț imediat, cu altul niciodată!". 

Similitudinile dintre ecuația astrală a zilei de  26 februarie și informațiile de mai sus ne 
învață despre ce anume alegem să ducem mai departe. Dacă alegem să ne aducem aminte doar 
de întâmplări banale, festinuri sau alte episoade neobișnuite se întâmplă pentru că, pe baza 
experiențelor, am ajuns să credem prea mult în caracterul prozaic al vieții. Profunzimea vieții ne 
însoțește în permanență și nu este ea de vina dacă nu vedem sau dacă nu îi acordăm importanța 
cuvenită. Pentru că acest exemplu vine în separația sextilului dintre Mercur și Saturn înțelegem 
că experiențele valoroase nu sunt niciodată întâmplătoare. Ele au la bază un efort susținut, o 
disciplină, o atracție către cunoaștere și acumulare de informații noi sau un schimb util pe care 
dorim să-l realizăm cu cei din jur, cu noi înșine sau cu societatea în ansamblu. 

 

Momentul în care Mercur și Uranus se vor întâlni într-un unchi atât de frumos cum se 

consumă cel din noaptea de 26 spre 27 februarie arată că orice regulă poate fi schimbată, oricine are 

acces la informații prin liniște, prin curaj sau prin mobilizarea acelor resurse de care am tot vorbit în 

ultima perioadă. Mercur din Vărsător îi pe îndeamnă pe oameni spre deschidere spirituală, să 

comunice pe un nivel mai înalt și să nu mai alimenteze complexele de inferioritate, teama în fața 

informațiilor noi sau chiar regretul că nu au pornit pe un alt drum mai îndrăzneț. Ceea ce facem în 

momentul acesta este ceea ce am putut să obținem. Orice regret este lipsit de importanță. De 

asemenea, ziua în care Mercur și Uranus ridică un unghi pozitiv, prin care Mercur reușește să 

medieze opoziția lui Uranus cu Luna neagră arată că acest moment al îndoielii sau suspiciuni față de 

sine, această bogăție de informații care destabilizează sau atrage atenția numai pe defecte, se 

apropie de sfârșit. În mijlocul zilei de 27 februarie Luna va intra în Scorpion și vom reuși, pe baza 

unei observații rapide și eficiente, să facem o selecție importantă. Este posibil ca importanța acestei 

selecții să nu fie de durată, însă momentul prezent, cel care aduce soluții în contrast cu ceea ce s-a 

întâmplat în preajma zilei de 25 februarie, când Mercur și Saturn s-au aflat în sextil, luptă împotriva 

atașamentelor bolnăvicioase și deci ne duce în fața unui confort real. Prin faptul că o parte din acest 

interval Luna se va afla în Balanță, iar cealaltă parte se va afla în Scorpion constituie un mare 

beneficiu pentru noi, deoarece arată că putem lucra cu informații contrare. Tot anul ne va îndemna 

să lucrăm cu informații contrare și nu va fi o surpriză îndemnul acestui moment. Relația bună dintre 

Mercur și Uranus va activa astfel un segment individual și le va arăta oamenilor care sunt calitățile 

personale de care trebuie să se folosească pentru a obține un succes social. Cei care nu sunt 

implicați în cariere ambițioase, care nu au o activitate sociala atât de intensă, vor conștientiza că 

lucrarea în care se implică, fie ea de mică amploare, se exprimă acum pe zona publică mult mai 

ușor. Dacă acțiunea momentului nu implică deloc pe cineva din afară acea persoană va înțelege că 

a-și închide circuitele față de cineva din exterior constituie o mare greșeală și dovada unor 

atașamente bolnăvicioase, de aceea nu dorește nici în ruptul capului să schimbe. Cu alte cuvinte, 

ceea ce percepem în intimitate, aducerile aminte sau încrederea în acele lucruri care au fost 

verificate ar trebui să ne ducă spre simplificare, spre acțiuni lipsite de caracterul complicat al 

schimbărilor sociale din ultimele zile. Prin această simplificare, starea de confort își îmbunătățește 

substanțial esența. În felul acesta, nu ne vom mai simți vinovați că nu face mai mult, ci vom fi 

mulțumiți cu cât am făcut. Iată o selecție pozitivă care ne poate schimba optica asupra vieții. 

 
Pentru că există o mare diferență între primii pași pe care-i facem pe un drum și modul 

cum răspundem la interferențele ce apar pe parcurs în atingerea țintei, cel mai bun exemplu este 
cel al lui Samuel Morse. Născut pe 27 aprilie 1791, Morse a fost inițial pictor și abia apoi 
inventator. A studiat artele plastice în Anglia și Europa și a devenit un bine-cunoscut portretist. 
Mai târziu, în 1832, a început să lucreze la un telegraf electric. Utilizând electromagneți, care 
puteau fi cuplați și decuplați, a construit un sistem practic de telegrafie care putea transmite 
mesaje sub formă de semnale electrice. Astfel, Samuel Morse a creat alfabetul care-i poartă 
numele - alfabetul morse - în care literele sunt reprezentate prin combinații de semnale scurte și 
lungi. Fiind de felul său o persoană practică, s-a gândit că acest nou limbaj trebuie simplificat 
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sau prezentat într-un mod care să ușureze comunicarea. Astfel, a identificat literele cele mai 
puțin folosite și le-a atribuit acestora semnale lungi, în timp ce literele foarte utilizate au primit 
semnale scurte.  

Pasiunea sa pentru pictură nu a fost însă o stare de moment. La un moment dat a deținut 
chiar o funcție de conducere într-o structură de profil, National Academy of Design din New 
York. Interesul său pentru desen s-a manifestat de timpuriu, încă de la patru ani. Până la vârsta 
de 14 ani își dezvoltă o tehnică aparte și a ajuns chiar la un moment dat să vândă o parte din 
portretele pe care le desena prietenilor și cunoscuților din orașul natal. Fiind perfect convins de 
vocația sa, Morse i-a trimis o scrisoare 
părinților săi în care îi anunța că vocația sa 
nu este cea de pictor. A devenit student al 
facultății Yale când, de altfel, a luat contact și 
cu domeniul științei, preocupându-se de 
electricitate. O întâmplare absolut banală 
care s-a petrecut în 1832 în timp ce călătorea 
spre Europa l-a determinat pe Morse să 
pornească pe un alt drum. A ascultat o 
discuție despre electromagnetism care i-a 
inspirat ideea pentru un telegraf electric. 

Iată cum, dacă există chemare, dacă 
există un fond predefinit, oricât de mare este 
deviația unui individ, oricât de mult crede că 
plăcerea sau bucuriile create de un alt 
domeniu îl satisfac la un moment dat, va 
reveni pe drumul cel bun. Morse a crezut cu 
convingere că vocația sa este aceea de pictor. 
A obținut și performanțe în zona aceasta deci 
nu putem considera că au fost doar gânduri 
ale tinereții. Însă scopul cunoștințelor sale, 
inspirația și geniul său au fost utilizate pentru 
binele omenirii într-un alt domeniu. Din 
punctul său de vedere aportul personal 
pentru ambele direcții a fost același. A iubit în egală măsură pictura și științele exacte, s-a 
implicat cu aceeași determinare în portretele pe care le desena sau în invențiile sale. Învățăm de 
la acest om că în spatele fiecărei decizii se află o ordine anume și este important ca focul creației 
să-și vadă de exprimare, asta pentru că la un moment dat pașii ne vor duce mai departe pe 
drumul acesta dacă așa ne este scris, dacă nu, vom schimba direcția. 

 

Am văzut din nenumărate exemple pe care le-am abordat aici că anumite întâmplări 

neobișnuite, ciudate sau accidentale care s-au ivit pe nepregătite în viața unui individ i-au întors 

cursul evoluției sale și l-au dus către mari realizări. Este cazul și zilei de 28 februarie să-și 

îndeplinească menirea aceasta în modul ei specific. Pentru că acum avem de traversat o conjuncție 

între Soare și Neptun ne putem aștepta să ne întâlnim cu o curiozitate ciudată. Spiritul pătrunzător 

pe care l-am explorat până acum prin descoperiri, identificări sau selecții îndrăznețe, se transformă 

acum în sedimentare, în prudență. Prin ceea ce va veni spre noi acum traseul vieții va părea 

întortocheat. Revolta împotriva unei devieri, de asemenea, va fi argumentată prin nevoia de a 

îmbunătății patrimoniu. Aceste lucruri nu sunt noi, au tot fost abordate din mai multe unghiuri de-a 

lungul acestei luni. Ceea ce este definitoriu pentru momentul acesta vine din faptul că toate 

realizările pozitive se consumă după ce am înțeles și am evitat în mod conștient o tentație 

periculoasă. Această tentație periculoasă ne îndeamnă să răscolim prin secretele celorlalți și să ne 

considerăm superiori dacă nu dăm de o barieră, dacă nu li se opune rezistență sau dacă în acest 

demers îi găsim și pe alții care au preocupări similare cu care să pornim o lungă colaborare. 

Momentul acesta arată însă că interesul pentru secretele celorlalți vine din neputința de a conviețuit 

cu propriile regrete. Avem nevoie să găsim oameni care simt și suferă la fel, care sunt răscoliți de 

sentimente confuze sau tulbure pe care dorim acum să le vedem. Această curiozitate devine prin 

conjuncția Soarelui cu Neptun expresia unei sensibilități greu de înțeles pentru ființele comune. Un 
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om care face lucrul acesta nu va spune niciodată care este adevăratul motiv, iar acesta va fi văzut 

doar de o persoană care recunoaște ușor acest șablon de comportare. Asta înseamnă că, pentru cei 

care sunt implicați în acțiuni ambițioase, momentul 28 februarie s-ar putea să-i ducă din nou pe un 

traseu întortocheat, să-i devieze de la cale și să le lase impresia că se află în fața unor mari 

evenimente istorice. Se află în fața unor mari evenimente, însă nu istorice, ci personale și cu cât se 

vor depărta mai multe de secretele celorlalți cu atât aceste porniri ciudate, cu atât orizonturile 

cunoașterii se extind mai mult și viziunea de ansamblu nu va îngloba doar câteva puncte situate la 

distanțe diferite care le vor vorbi despre defecte și dureri, ci despre informații diverse, despre o 

mare de valori sau exemple personale din care pot alege mult mai ușor ceea ce li se potrivește în 

prezent. Asta înseamnă că momentul acesta încearcă să înlocuiască adevăratele preocupări. 

Unghiurile care se împlinesc în 28 februarie sunt în marea majoritate unghiuri pozitive deci nu va 

exista temerea că suntem în fața unui eveniment greșit. Dar pentru ca Luna neagră se implică într-

un trigon cu Mercur toată această construcție care ni se pare pozitivă ar putea să ni se înfățișeze așa 

cum este lauda de sine în comparație cu laudele care vine din partea celorlalți. Cei care doresc cu 

orice preț să meargă mai departe pe această schemă foarte cunoscută vor vedea că tensiunea lor se 

amplifică cu atât mai mult cu cât se află mai mult în contact cu aceste secrete ale partenerilor de 

dialog sau ale colaboratorilor pe care aceștia doresc să le ascundă. De aici înțelegem că ne putem 

confrunta acum și cu îndemnul la sporirea patrimoniului, specific acestui moment, sau cu reducerea 

intenției acestuia în a-și umple cămara cu lucruri inutile, cu reziduurile celorlalți ce nu ne vor folosi 

la nimic. Totuși, nu trebuie să cădem în derizoriu și să considerăm că toate aceste interese față de 

lucrurile negative ascunse ale celorlalți ar putea să fie periculoase.  

 
Pentru a exemplifica impactul social al ecuației astrale aferente zilei de 28 februarie 

facem trimitere la un episod din viața lui Louis Pasteur. Louis Pasteur avea o fobie ciudată. 
Acesta se temea de boală și nu oricum, ci se temea de afecțiuni pe care nu ar fi putut să le vindece. 
Deși era de formație chimist începând cu 1871 Pasteur s-a ocupat mult mai atent de studiul bolilor 
infecțioase în special cele care provocau epidemii și deci moartea a milioane de oameni. Până ca 
el să stabilească faptul că majoritatea bolilor infecțioase sunt produse de microbi, medicina era 
un domeniu nesigur în care metodele erau foarte puțin diferite de cele din antichitate, iar 
însănătoșirea bolnavilor o chestiune de noroc. 

Unul din colaboratorii lui Pasteur dorind să dovedească faptul că microbii sunt inofensivi, 
dar urmărim și să arate că teoria lui Pasteur este falsă, înghite o cultură microbiană ce conținea 
bacil de holeră. Face asta în fața studenților săi care au asistat la acest episod neputincioși. Spre 
surpriza tuturor, profesor a scăpat cu viață și nici măcar nu s-a îmbolnăvit. Asta a arată că bacili 
de holeră se dezvoltă numai într-un mediu nutritiv prielnic, mediu care nu a fost găsit în tubul 
digestiv al profesorului respectiv. 

Nu încape îndoială că Louis Pasteur a avut dreptate. El a avut încredere în observațiile 
sale, în informațiile pe care le deținea și pe care a încercat să le explice tuturor. Din nefericire 
însă marele savant a avut această obsesie a bolilor și prin tot ceea ce făcea urmărea să se țină 
departe de boală. Acasă își curăța tacâmurile la masă, punea să se spele foarte bine toate 
zarzavaturile și fructele crude, uneori trecea pâinea peste o flacără sau o răzuia pe deasupra cu 
un cuțit. Avea o obsesie cu praful, de care suferea până și pe stradă ca nu cumva vreo gospodină 
harnică să-i scuture un cearșaf în cap. Dar obiceiurile lui nu se opreau aici. În spital când trecea 
pe lângă bolnavi își acoperea gura și nasul cu o batistă. 

Acum suntem absolut convinși că o parte din aceste fobii au reprezentat și motivații sau 
bariere peste care marele savant nu a dorit să treacă și care, din fericire, nu l-au afectat, dar din 
alte motive, nu pentru că umbla cu batista la gură prin spital. Descoperirile sale au dat 
microbiologiei un sens, ducând la îmbunătățirea condiției de trai și la prelungirea duratei de 
viață. Este mai puțin importantă această fobie pe care o avea Pasteur, cât de importante sunt 
rezultatele la care a ajuns. În egală măsură este mai puțin important motivul pentru care, 
pornind de la ecuația astral al zilei de 28 februarie, ne vom interesa acum de secretele celorlalți, 
de ceea ce compromite sau îi distruge, cât de important va fi rezultatul la care ajungem. Dacă 
doar facem o colecție de defecte, rezultatul va fi unul de-a dreptul penibil. 
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Finalul lunii februarie ne aduce împlinirea unui unghi negativ între Venus și Junon. Din nou 

facem apel la anumite informații care s-au consumat în ultima vreme, însă este puțin probabil să le 

împărtășim celorlalți. Finalul lunii februarie aduce o preocupare față de o strategie de viitor, față de 

colaborări de durată sau față de diminuarea unor experiențe neplăcute pe care le-am avut în ultima 

perioadă. Pentru că ne aflăm în fața unei importante schimbări, iar finalul lunii februarie 

concretizează lucrul acesta, vom avea foarte clar senzația că se face dreptate într-un domeniu minor. 

Fie că momentul acesta va fi dedicat liniștii, izolării sau recunoașterii meritelor în fața celorlalți sau 

că ne amintim de anumite cuvinte folosite cu dublu sens ori care destructurează convingerile cuiva. 

Scopul pentru care traversăm astfel de experiențe este acela de a deveni obiectiv în fața comunității. 

De asemenea, toată luna februarie am avut de înfruntat evenimente diverse, unele dintre ele 

care ne-au bruscat prin caracterul lor robust sau impulsiv, însă toate ne-au vorbit despre putere și 

despre sinteze. 

Cu precădere, finalul lunii februarie ne va aduce aminte de dăruire. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că în aceste momente, în luna februarie și în acest început de an 2016, strategia de 

modificare a stării lor de conștiință, transformarea ființei sau instrumentele pe care le folosim pentru 

a deveni mai buni, mai puternici sau mai bogați sufletește, vin prin dăruire. Toate aceste 

evenimente, toate aceste accidente se consumă cu scopul de a ne scoate dintr-o logică a lucrurilor 

foarte bine cunoscute care, în plus, ne oferă doar o posibilitate foarte redusă de beneficii. Dacă vrem 

mai mult va trebui să ne depășim această limită a confortului, să privim cu încredere spre 

provocările sociale, să fim puternici prin ceea ce deținem, nu lacomi pe motiv că nu am primit ceea 

ce am cerut, să nu acceptăm că simplitatea este obositoare, ci să ne bucurăm de experiențele pe care 

le avem. Acest lucru va fi dovedit cu precădere prin relația proastă a lui Venus cu Junon, adică un 

eveniment marcat de tensiunea dintre individ și cei din epoca sa. Este posibil ca mesajul pe care-l 

are un individ acum să nu fie suficient de bine elaborat, ori modul în care îl prezintă să nu țină cont 

de nivelul pe care-l au și nici măcar de gradul de atenție. Există însă și cazuri când ecoul negativ 

este gratuit și atunci acest conflict al individului cu cei din epoca sa, are un singur scop acela de a-i 

purifica acestuia Karma nu de a-l înlănțui. Nu poți să-ți petreci toată viața protejându-te de proști. 

Dacă faci lucrul acesta nu este cazul să speri că vei ajunge într-un plan superior după ce aceasta 

existență fizică se va încheia, pentru că nu-ți vei găsi locul într-un plan superior deoarece toată viața 

ta te-ai străduit, prin preocupări, gânduri sau credințe, să demonstrezi superiorul cu nu există. 

Capcana pe care o lansează un individ consumat de propria ignoranță este aceea de a-i convinge pe 

ceilalți că suferința sa este colectivă, că ei nu sunt singurii care suferă și ceea ce se vede la ei nu este 

o problemă personală, ci una colectivă. O cale individuală înseamnă o cale încărcată de curaj, 

inteligență și un spirit practic folosit pentru a face un balans pozitiv între valorile personale și cele 

colective. Nu este cazul să ne folosim toată viața luptând împotriva limitelor celorlalți pe care 

aceștia și le argumentează într-un mod cât se poate de penibil. Nu ignoranța este de vina pentru că 

ea este o stare a universului, ci ființele care iubesc ignoranța. 

 
Despre viața marelui Copernic se cunosc foarte puține fiind de regulă o persoană 

preocupată de disciplină, de canon, ducând o viață retrasă. Deși nu a fost niciodată hirotonit și 
nu a avut nicio funcție bisericească s-a preocupat foarte mult de administrarea bunurilor 
episcopiei Warmiei. Pentru că trăia în această comunitate nu s-a căsătorit niciodată, nu pentru 
că nu ar fi dorit, ci pentru că nu i s-a permis. Toată gospodăria sa era întreținută de o femeie 
drăguță, tânără, o rudă de-a lui mai îndepărtată. A fost, de altfel, singura femeie care o perioadă 
a locuit alături de el și față de care probabil nutrea anumite sentimente. Fostul său prieten Jan 
Dantiscus, ajunge episcop și față de această situație dovedește o neînțelegere totală. Nu acceptă 
ca acea femeie să se ocupe de gospodărie a lui Copernic, nu acceptă ca aceea să stea în preajma 
lui pentru că susținea el se încalcă flagrant canoanele Bisericii. La insistențele repetate ale 
acestuia, Copernic a trebuit în cele din urmă să se conformeze și tânăra femeie s-a mutat în oraș. 
Copernic a rămas complet singur și ultimii ani din viață, cei care au fost, de altfel, și cei mai grei 
și i-a petrecut în singurătate totală, fără prezența vreunei persoane dragi aproape cu care să 
schimbe o vorbă sau care să-l ajute la treburile gospodărești. 

Iată cum exemplul acesta ar putea să ne ajute să înțelegem mult mai bine în ce constă 
superioritatea unei lovituri. Dacă s-ar fi opus acestei interdicții ciudate ar fi existat consecințe 
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sociale cărora nu le-ar fi putut face față, fiind și bătrân. În mod sigur Copernic le-a evaluat pe 
toate acestea în momentul în care a luat această hotărâre. Totuși, contextul în care s-a pus 
problema unei asemenea decizii este unul cât se poate de delicat. De altfel, nu este singurul 
context care îngreuiază și mai mult viața unor oameni cu totul speciali. Din fericire, această 
decizie nu a avut repercusiuni asupra studiilor sale. A găsit mijlocul necesar prin care să nu-i fie 
afectată munca.  

Înțelegem de aici cât de importantă este acceptarea unor condiții, chiar dacă uneori par 
abuzive. Nu este important pentru destin că acestea se consumă, ar putea să fie importante dacă 
modifică direcția acestuia. Toate aceste încercări vin să testeze dacă spiritul este puternic și 
matur. Probabil, Copernic se aștepta din partea prietenului său la o derogare. Aceasta nu a venit 
și până la urmă s-a supus fără a-și modifica statutul sau fără a-i fi afectată munca. 
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MARTIE 
Puterile sunt accesibile oricui 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 481 î.Ch. – În China, epoca Regatelor războinice (481-

221); cele mai puternice principate chineze se luptă pentur 

hegemonie, războiul se generalizează; 

 361 – La moartea lui Constanțiu II, Iulian rămâne singur 

împărat (361-363). Renunțând la creștinism (de unde i se 

trage numele de Apostalul), el încearcă să restaureze 

păgânismul. 

 1919 – Independența regatului Yemen; 

 1938 – M. Ponte inventează magnetronul 

 

 

O CARTE 
 

ABATELE de Georges Bataille 
„Scurtul roman al lui Bataille, Abatele C, urmăreşte relaţia periculos de încurcată dintre doi fraţi 

gemeni: Robert, preotul a cărui viaţă virtuoasă i-a atras porecla de „abatele", şi opusul său, Charles, ce duce o 
existenţă desfrânată, dedicată plăcerii. Povestea este susţinută de mai mulţi naratori, primul fiind un prieten 
comun care descrie îngrijorarea lui Robert faţă de starea de sănătate a fratelui său. Pe măsură ce romanul 
evoluează, suprapunerea vieţii emoţionale a celor doi fraţi devine clară. Relaţia lui Charles cu Eponine, o 
femeie care îi împărtă şeşte stilul de viaţă decadent şi licenţios, este complicată de dorinţa ei sexuală faţă de 
fratele abstinent şi, senzaţional, de atracţia fizică stânjenitoare a lui Robert faţă de ea. Acest triunghi amoros 
creează o tensiune insuportabilă pentru cei doi, ducând la nebunia lui Robert şi la agravarea bolii lui Charles. 

Romanul reia fascinaţia familiară a lui Bataille faţă de amestecul de erotism, moarte şi senzualitate, 
explorând linia de demarcaţie dintre dorinţa sexuală şi morbiditate. Concentrându-se asupra rupturii dintre 
codul moral al respectului faţă de religie şi adevărul conştiinţei individuale, cartea examinează o dimensiune 
incitantă a experienţei umane. Astăzi, cititorii ar putea critica excesele în tratarea temei şi intenţia prea 
evidentă de a şoca, dar Abatele C rămâne o carte fascinantă şi neobişnuită.” (Juliet Wightman, profesor de 
studii engleze la Universitatea Stirling)  

 

UN FILM 
 

DIVERGENT (2014) - Regia Neil Burger 
“Bazat pe bestseller-ul omonim, semnat de Veronica Roth, filmul Divergent aduce pe 
marile ecrane lupta încrâncenată a unei adolescente de a-şi descoperi adevărata 
identitate, în ciuda legilor foarte stricte după care lumea se ghidează. Într-un viitor nu foarte 
îndepărtat, societatea este împărţită în categorii clar delimitate în funcţie de personalitatea 
dominantă a fiecărui individ. Deşi pare o fată obişnuită, Tris Prior află că nu îi poate fi 
definită o singură calitate, drept urmare nu va putea aparţine niciodată vreunui grup. 
Războiul începe atunci când Tris deconspiră faptul că se urmăreşte distrugerea tuturor 
„divergenţilor” şi trebuie să înţeleagă de ce sunt periculoşi înainte de a fi prea târziu. “ 
(www.cinemagia.ro) 
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Decada I  (1 – 10 martie) 
Superioritate. Visul este accesibil oricui. Suntem ajutați. 

Participare activă la transformare. 
DECADA NR. 7  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   12 21-30 aprilie 

Corelația negativă 19 1-10 iulie 

Zona martor 11 11-20 aprilie 

 

Secretele personale sunt prea bine păzite. Planuri de viitor care primesc prea multă 

atenție. Interes pentru o ideologie nouă. Curaj pentru a răscoli acolo unde doare mai tare. 

Minciuni care dor. Disconfort cauzat de o persoană mai în vârstă. Planurile de viitor sunt 

încurajate, dar din punctul de vedere al celui care acționează sunt în impas. Valori care se 

răstoarnă. Dreptate abuzivă. Tratament greșit. Respingerea unor recomandări. Justiție care face 

rău celui nevinovat. Accidentul este un profesor bun. Încredere în sine. Discernământ. Fericirea 

cere ingrediente noi. Curaj prin cuvânt. Dorință de aventură. Plăcere. Extravaganță. Se pune la 

cale un plan pentru îmbunătățirea patrimoniului. Victorii prin confruntări deschise. Suntem mai 

aproape de cer. Gândul întors către sine este mult mai puternic. Liniște. Este evitat un accident. 

Despărțirile dor. Simplitatea este înlocuită cu forța cuvântului. Se înlocuiește un bun. 

Investigarea faptelor trecute. Soluții ingenioase. Război prin cuvânt. Prieteniile de durată sunt 

cele vechi. Prea multe probleme și prea puține soluții. Dezordine mentală. Surprizele sunt 

neplăcute. Dorință de competiție. Voință. Nevoie de disciplină. Nemulțumire față de o metodă 

personală. Frustrare. Întârzierea unor proiecte personale. Binele rămâne în urmă. Se încearcă 

ridicarea unei interdicții. Luptă cu un adversar invizibil. Aspectele neimportante ale vieții sunt 

explorate ca și cum dintr-o dată au devenit esențiale. Putere de convingere folosită în detrimentul 

personal. Lupta trece într-un alt plan. Deschidere către noi proiecte. Interes pentru câștiguri 

materiale. Desprindere de o promisiune. Secretele de-acum devin dureroase. Indiferență față de 

binele celorlalți. Calitatea acțiunilor este pusă la îndoială. Răspunsul la o intervenție în forță. 

Diminuarea puterii de influență. Inspirație. Vise premonitorii. Fapte orientate împotriva unui 

element de stabilitate. Întârziere. Trecutul ne scoate la lumina adevăratele sentimente. Planurile 

de viitor devin îndrăznețe. Adâncime prin decizii contradictorii. Mare tulburare internă. Apare o 

nouă răsturnare în scara valorilor. Se participă la un mare eveniment istoric. Ridicarea nivelului 

prin îndrăzneală, prin forță. Nu avem rezerve pentru ambiții personale, dar avem pentru ambiții 

de grup. Respect față de marile valori. Trecutul este privit dintr-un alt unghi. Reîntoarcere, pentru 

o scurtă perioadă, la o veche scara de valori. Atenție pe detalii. Ambiție. Disciplină.  

 

Adevărata schimbare începe cu luna martie. Multe lucruri pe care le-am crezut de 

neschimbat sau orientate pe un traseu negativ se construiesc acum de o manieră inteligibilă 

indiferent de nivelul la care suntem sau de modalitatea prin care s-au făcut vizibile până acum. 

Întreaga lună martie ne îndeamnă să avem mai multă încredere în sine, să privim foarte departe în 

viitor și să nu acceptăm sugestii negative ce ar putea să vină din partea celor care vor să ne 

convingă că puterea nu este accesibilă. În luna martie puterile sunt accesibile oricui și vom vedea că 

această direcție de permisivitate este împărțită pe trei sectoare, conform schemei pe care o abordam 

des aici, adică pe cele trei decade. 

Prima decadă încearcă să ne obișnuiască cu gândul că am ajuns deja pe un nivel și că este 

suficient să ne construim etapa următoare visând sau acceptând că aceasta este posibilă. Dând în jur 

un semnal pozitiv, înțelegem că visul este accesibil oricui și că suntem ajutați să facem acest pas 

pentru a participa la o transformare colectivă. Această transformare colectivă se va produce 

indiferent de situație, indiferent de nivelul la care suntem, însă nu toată lumea o va conștientiza pe 

cât de mare este ea. 
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Chiar la începutul lunii, de când Venus și planeta Saturn se vor afla într-o relație pozitivă, 

secretele personale vor fi bine păzite și nu vor fi împărtășite celor care nu știu să aibă grijă de ele. 

Faptul că Luna se află acum în zodia Săgetător, foarte aproape de Saturn arată că viața poate fi 

marcată de surprize, chiar și pentru cel care calculează în detaliu și dorește să meargă de fiecare 

dată la drum pe un traseu cunoscut în cele mai mici detalii. Pe de o parte, lucrurile acestea scot în 

evidență seriozitatea și disciplina, iar, de partea cealaltă, ne ajută să ne bucurăm de ceea ce nu 

putem anticipa sau nu putem cuprinde cu mintea pentru că aceasta se află pe un nivel inferior în 

raport cu ținta pe care și-a stabilit-o. Cu alte cuvinte, chiar de la începutul lunii martie privim în sus 

nu neapărat foarte departe înainte, cât în special în sus. Cu cât ne vom adâncit și mai mult în această 

lună cu atât vom conștientiza că aceasta este una din schemele geniale prin care ecuația astrală a 

acestei perioade ne va transforma viețile. Acum nu ne jucăm cu tradiționalul și vom aspira către 

lucruri neobișnuite, către construcții aparte și avem mai mult curaj să ne privim problemele 

personale în față. Această modalitate de expresie ar putea să pună laolaltă tineri cu cei care au mai 

multă experiență de viață, persoane situate pe un tronson de vârstă diferită și aceștia să nu se 

dezamăgească unii pe alții, ci, dacă nu fac față acestor provocări, să simtă că se dezamăgesc pe ei 

înșiși. Nici că se putea un început mai furtunos și mai interesant pentru această lună! Acum 

rezultatul pe care îl obținem și asupra căruia vom medita întreaga lună ne va trezi interesul către o 

nouă ideologie. S-ar putea ca schema la care avem acces acum, în această primă zi, să nu ne ducă 

foarte departe și poate nici să nu reprezinte ceva anume. Este deja suficient că ne îndeamnă să 

facem un pas. Pasul acesta este mic pentru omenire însă mare pentru individul care dorește să 

schimbe lumea. Iată un paradox! 

Pentru că suntem în anul dihotomiilor periculoase avem neapărat nevoie ca acest model 

personal să găsească în exterior o reprezentare încât să fie implementat corect și să nu ducă la 

subminarea autorității individului, ci la o mai bună expresie a sa. Asta înseamnă că avem nevoie 

acum de un reper. Luna martie vine, așadar, cu alte repere decât în lunile anterioare. 

 
Prima zi a lunii martie ne ajută, prin trimiterea spre fortăreața Masada, să înțelegem că 

rezistența împotriva schimbării și protejarea tradiției este un lucru foarte ușor de făcut. Masada 
este o fortăreață antică cu o poziție strategică importantă pe o colină situată în partea de răsărit 
a pustiului Iudeei, pe malul vestic al Mării Moarte. Colina nu are o înălțime foarte mare, abia 
dacă ajunge la 70 m deasupra nivelului mării, însă se află la înălțime de aproximativ 450 m față 
de actualul nivel al mării Moarte. Istoria sa începe cu un secol înainte de venirea lui Iisus și a fost 
extinsă până în timpul regelui Irod cel Mare, cel care a avut un rol important la începutul 
primului mileniu. În limba ebraică "Mețuda" înseamnă fortăreață. Povestea spune că la primului 
război dintre romani și evrei, un grup de evrei zloți s-au închis în fortăreața numită "Masada". 
Asediul roman asupra fortăreței a fost unul de mare amploare, ducând în cele din urmă la 
sinuciderea în masă a tuturor celor din fortăreață. Astfel, rezistența evreilor baricadați acolo a 
traversat secolele și a ajuns în zilele noastre ca un simbol al rezistenței naționale pentru 
păstrarea libertății și a drepturilor religioase. În zilele noastre, această fortăreață este o atracție 
turistică importantă, fiind restaurat în mai multe etape după 1838, când a fost descoperită. 

Nu dorim în această prezentare să enumerăm etapele care au dus la apariția și evoluția 
acestui locaș, ci dorim să scoatem în evidență, cu precădere, ultima etapă a acestei fortărețe. Nu 
se știe concret ceea ce s-a întâmplat atunci. Se poate bănui că a fost vorba despre o decizie cu 
totul și cu totul aparte adoptată de evreii cultului mozaic din acea vreme. Pentru a nu cădea în 
mâinile romanilor, adică pentru a nu deveni robi pe viață, evreii care s-au ascuns în această 
fortăreață au preferat să moară. Cum au murit nu se știe exact, dar, inițial s-a presupus că s-au 
sinucis. Se știe însă că sinuciderea era acuzată de religia mozaică și, în felul acesta, s-a tras la 
sorți câțiva bărbați care să-i omoare pe toți ceilalți și în final abia unul singur să se sinucidă. 
Povestea spune că doar două femei și copiii lor au supraviețuit acestui episod pentru că s-au 
ascuns într-un vas în care își păstrau apa. Aceste șapte persoane care au supraviețuit au spus și 
această poveste cumplită.  
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Legătura cu ecuația astrală aferentă zilei de 1 martie subliniază chiar această luptă cu 
demonii proprii. Nu se știe dacă, cedând, acești oameni ar fi devenit cu toții robi. Este foarte 
posibil să se fi întâmplat așa cum spune povestea pentru că așa era practica. Ceea ce ajunge la 
noi e chiar demonul care a oprit o viață, nu un demon care a chinuit-o, așa cum vom fi 
frământați, tulburați sau constrânși de ceea ce se va întâmpla acum. Făcând această comparație, 
înțelegem că disperarea lor era cu atât mai mare cu cat la momentul acela existau și anumite 
curente care îi îndemnau pe oameni să se marginalizeze. Unii se foloseau de libertatea pe care o 
aveau anumite persoane în imperiu, alții de faptul că se înfiripă un nou cult, acela în care 
oamenii credeau în mântuirea propovăduită de Iisus Hristos. A trece printr-o un asemenea 
episod de o duritate majoră pune la încercare ideea de evoluție pe baza unui rit echidistant. 
Evoluția umană nu s-a făcut în mod constant. Exista niște vârfuri, câteva episoade, care au 
impus anumite direcții. În general, persoanele care au purtat un mesaj nou au avut de înfruntat o 
anume presiune din jur, nu doar din partea oamenilor, cât neapărat din partea convingerilor pe 

care aceștia le alimentau periodic. De aceea, nu ne putem grăbi să declarăm pe niciuna dintre 
cele două părți implicate în acest episod ca fiind învingătoare. Dacă trebuie să fie un învingător, 
atunci el este cel din zilele noastre, care își aduce aminte de momentul acela, acum, în liniștea pe 
care o avem în fața unei cărți, în fața unui documentar sau discutând cu prietenii, nu în 
zgomotele asurzitoare ale luptelor. Victorioși primei zile a lunii martie care vor vorbi despre 
seriozitate și disciplină vor prefera calea de mijloc pentru că acum prin ceea ce s-a depozitat în 
conștientul colectiv, de-a lungul evoluției, oamenii pot privi puțin mai departe, pot fi puțin mai 
flexibili fără să se agaseze unii pe alții și fără să se simtă constrânși doar pentru că partenerul de 
dialog are alte haine și vorbește în altă limbă. 

Amintirile unor asemenea evenimente ne ajută să ne purificăm conștiința și să ne simțim, 
nu separați de oameni, ci mult mai aproape de ei, găsind astfel puterea necesară pentru a-i 
îndrăgi mai mult, pentru a-i iubi prin ceea ce sunt în acest moment, prin ceea ce oferă, prin ceea 
ce ne închipuim că ar trebui să reprezinte. 

 

 În a doua zi de Săgetător (Luna în Săgetător) ne aflăm în fața unui mare eveniment aferent 

decadei pe care o parcurgem acum. Junon intră pentru aproximativ patru luni, adică până pe 22 

iunie, în mers retrograd. Momentul acesta pregătește, practic, un mare eveniment al acestei decade, 

intrarea lui Marte în Săgetător. Este adevărat că orice lucru rău care ni se întâmplă poate deveni o 

mare provocare sau un îndemn spre a face lucrurile mai bune decât ne-au făcut până în acel 

moment. Așa după cum se va întâmpla și începând cu 2 martie, dreptatea ni se va părea puțin cam 

abuzivă, iar ideea de siguranță va avea nevoie de o reformulare.  

Mersul retrograd asteroidului Junon complică acele relații în care am avut încredere și în 

care am investit putere, energie personală, valori, în care am investit timp sau chiar bunuri. În 

această zi se va consuma și Ultimul Pătrar semn că emoțiile noastre au nevoie de o sedimentare. Se 

poate vorbi acum și de o justiție care, prin faptul că invocă motive nerealiste, face rău celui 

nevinovat. Apoi, Luna, foarte aproape de Saturn, se va afla într-o relație proastă cu Jupiter, Axa 
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Dragonului și cu Chiron. Nici că se putea un moment mai complicat și mai dificil în a schimba 

tratamentul, nu doar acela medical, cât și cel relațional, modul cum îi tratăm pe ceilalți sau cum 

apreciem valorile în care cred. Aceste elemente pe care le-am indicat mai sus au menirea de a 

desena pe cer un careu în T pe semne mutabile în așa fel încât să grupeze spre focarul său aproape 

toate corpurile cerești care se află acum în centrul atenției noastre pentru această analiză. Singura 

care iese din schemă este planeta Uranus din Berbec, în rest toate celelalte sunt cuprinse într-o 

dispunere zodiacală ce nu depășește un semicerc. În astrologie aceasta are rol de configurație și în 

momentul acesta ne vorbește despre constrângere, discernământ sau de un accident care ne 

îndeamnă să obținem o adâncime în percepție și să trecem dincolo de aparențe. Este posibil ca 

lucrurile acestea să vină spre noi ca o revoltă, ca o luptă împotriva confortului și să ne facă plăcere 

că trebuie să trecem prin așa ceva. Asta înseamnă că o parte din planurile de viitor pe care le-am 

gândit când Luna abia intra în zodia Săgetător acum se transformă. Am văzut că, de altfel, ele nici 

nu erau foarte stabile tocmai de aceea toate, acum, se zdruncină atât de ușor. Faptul că Luna acum 

se află într-o prietenie neobișnuită cu Luna neagră arată că suntem în fața unei alte încercări. Avem 

în fața noastră un cal troian, o arătare, o construcție care ni se pare un cadou frumos și care, până la 

urmă, ar putea să devină o sursă de suferință sau de neîncredere. Pentru că ultimele două aspecte ale 

zilei de 2 martie urmăresc, pe de-o parte, conturarea acestei tentații, iar de partea cealaltă 

transformarea ei in evenimente împotriva destinului, este clar că momentul acesta îi îndeamnă pe 

oameni să privească foarte departe și, în egală măsură, dorește să îi convingă că nu văd nimic pentru 

că acolo nu există nimic. 

 
Cetatea din Malaga reprezintă, pentru exemplul nostru, o importantă sursă de inspirație 

și, în egală măsură, un îndemn spre a trece prin aceste încercări cu fruntea sus și cu speranța că 
toate aceste transformări au un rost. Destinația cetății a fost inițial aceea de a construi o apărare 
împotriva piraților, care apăreau 
destul de frecvent în regiune. De 
asemenea, acest castel a fost 
considerat un adevărat bastion al erei 
musulmane. A fost construit de Badis-
Maksan și completat apoi de emirul 
Abderrahman I între anii 756 și 788. 
Dar acest locaș trece prin renovări 
succesive până când în secolul al XV-
lea când Ferdinand de Aragon și 
Isabela de Castilia au cucerit această 
regiune. Indiferent ce stăpâni au avut 
această cetate n-a avut niciodată 
garanția liniștii sau protecției. Nicio 
autoritate nu a reușit să îi ofere 
această siguranță. Dacă nu existau 
atacurile piraților, atunci se expunea 
pericolului atacurilor din partea suveranilor musulmani rivali din Africa. Pe cât de rece și 
distantă, pe atât de frumoasă, această cetate este acum un obiectiv turistic important al regiunii. 
Verdele de acum estompează înfățișarea sa marțială și încearcă să ascundă durerile și spaima pe 
care au traversat-o locuitorii acestei cetăți. Practic, această fortăreață înseamnă un labirint 
complicat compus din două rânduri de ziduri, porți, turnuri, grădini cu fântâni, curți interioare 
și clădiri mauri întinse pe un deal în vechiul centru al orașului. În inima acestei fortărețe se află 
Cuartos de Granada, adică locuința conducătorilor mauri din secolele al XI-lea și al XIV-lea. 
Desigur, această fortăreață a traversat de-a lungul timpului cu această amprentă a stilului 
maur.  

Puțini știu însă că locul acesta în care a fost construită această fortăreață și care s-a 
transformat de-a lungul istoriei într-o mare localitate este, de altfel, și localitatea de naștere al 
marelui Picasso. Important este că atunci când călătorim cu mintea, atunci când ne imaginăm că 
am putea atinge cu sufletul aceste locuri minunate, marcate de o istorie rece, dură care nu au 
cunoscut protecția și care a urmărit să transmită în mod paradoxal acest sentiment, inevitabil 
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trebuie să ne aducem aminte și de marele Picasso. Există cumva o simbioză între istoria acestui 
loc și viața tumultoasă a acestui mare om.  

 

La fel, am putea îndrăzni să considerăm că momentul în care asteroidul Junon se întoarce, 

adică începe un mers retrograd de aproximativ patru luni, înseamnă și a investiga o relație ciudată, 

una personală care le vorbește oamenilor despre justiție sau despre nedreptate, despre accident sau 

despre protecție, despre răul care distruge totul în cale și despre frumusețea care a supraviețuit în 

forma sa compactă, nemaiavând însă și puterea necesară să vorbească despre cum a trecut prin timp, 

cum a supraviețuit intemperiilor secolelor. Ceea ce vine spre noi în această a doua zi a lunii martie 

poate lua înfățișarea unui tratament. Dacă privim înapoi cu mânie, tratamentul va fi greșit, dacă 

lăsăm deoparte mânia și facem conexiuni, considerând că destinul are căi întortocheate pe care le 

folosește, indiferent de aprecierile care vin din partea oamenilor, actorii piesei sale de teatru, atunci 

ne putem declara învingători. 

 
Pentru a înțelege care este ecoul social al acestor elemente personale putem să facem o 

conexiune cu o renumită clădire franțuzească numită și Château de Gevrey Chambertin. Aceasta 
este de fapt un castel medieval în mijlocul unei podgorii de 2,3 ha pe care originea le duce până în 
secolul al IX-lea. Istoria acestui locaș nu este foarte tumultoasă însă este intensă și ne poate ajuta 
să înțelegem mult mai bine care este direcția acestui moment. Din secolul al IX-lea și până în 
secolul al XI-lea această clădire a fost modestă. Abia în secolul al XIV-lea a fost fortificată și o 
parte din construcțiile care au fost făcute 
la vremea aceea se mai păstrează și 
astăzi, în special caracterul aspru și sever 
impus de stilul romanic-burgund, dar și 
de anumite elemente gotice. Aici în 
această clădire a trăit Sfântul Bernard de 
Fontenelle, un călugăr care pe cât a fost 
de obscur, pe atât de conservator și de dur 
la adresa oricăror modificări ce veneau 
din exterior, inclusiv din religia pe care o 
reprezenta sau din partea Papei. Acesta a 
jucat un rol foarte important în cruciade, 
ocupându-se toată viața sa în a-i educa pe 
cei din jur, atât pe cei din viața comună, 
pe laici, cât și pe călugări, să se preocupe și de aspectul militar al vieții, pentru a transforma 
atitudinea față de credință într-un război împotriva viciilor și a imoralității lor. Castelul însă și-a 
dus mai departe istoria sa chiar dacă a fost la un moment dat intim legat de acest mesaj obscur al 
călugărului Saint Bernard.  

În secolul al XVIII-lea statul francez a preluat ținutul împreună cu castelul, dar imediat 
va considera că întreținerea acestora este mult prea costisitoare și în 1791 toate aceste au fost 
vândute unui proprietar particular. Dar 1858 această proprietate a fost cumpărată de Jack 
Mason și de atunci a rămas moștenire de la o generație la alta până în 2012 când cetatea, 
împreună cu podgoriile din jur, au fost vândute pentru o sumă impresionantă unui investitor 
chinez. Zona respectivă este renumită pentru vinurile alese pe care le produce. 

 

Lăsând deoparte toate aceste informații, legătura cu ecuația astrală aferentă zilei de 3 martie 

se axează cu precădere pe această combinație de liniște și agitație care dă acestui loc un farmec 

aparte. Cine ar fi crezut, pe vremea Sfântului Bernard, că această cetate va produce vinuri 

competitive pe plan mondial sau cine ar fi crezut că acest loc special va atrage atenția unui 

investitor chinez și îl va face să se atașeze considerându-se deja francez. Înțelegem de aici că este 

important să ne păstrăm felul de a fi, liniștea sufletească, să ținem în albia proprie talentul care ne 

caracterizează, resursele pe care le avem și să lăsăm agitație exterioară să se consume după 

comanda pe care o are. Nu contează de cine este observată această liniște și cine investește în ea. 

Important este că destinul are scris acolo ca aceasta să nu se piardă, să nu se risipească nici măcar 

atunci când se întâlnește cu o mare furtuna. Istoria acestui loc nu a fost compromisă nici de faptul 
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că Sfântul Bernard a militat pentru Cruciade, nici pentru că statul francez și-a luat mâna de pe 

această proprietate, vânzând-o unui proprietar particular, nici că, acum, după multe transformări 

cetatea aparține unui chinez. Este puțin probabil ca această transformare să fi fost anticipată de 

cineva. Iată cât de întortocheate sunt căile destinului și cât de minunat se păstrează esența unui bine, 

esența unei calități în albia proprie chiar dacă, de la un secol la altul sau poate la intervale mai mari, 

hainele se schimbă. 

Trecută în zodia Capricorn, Luna i-a îndemnat pe oameni să fie mai îndrăzneț decât au fost 

până în momentul acesta. Acum, puterea va avea o conotație negativă, iar superioritatea se va 

exprima împotriva celui slab, limitându-i posibilitatea de a se ridica și el la nivelul celorlalți. Asta 

înseamnă că ziua de 4 martie, în contextul decadei în care se manifesta, aduce o putere de 

concentrare însă doar pe o direcție complicată, într-un sens în care să ne bucurăm de prieteniile noi 

doar dacă acestea se dovedesc utile progresului personal. Momentul acesta în care Soarele și Luna 

se împrietenesc și când Soarele, din zodia Pești, trimite razele negative către Jupiter din Fecioară, 

urmând a se consuma, cât de curând, și conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului, prieteniile acestea 

ciudată între planete ne îndeamnă spre interiorizare și Soarele din Pești, care are certitudinea unei 

vieți interioare bogate, ne pot ajuta sa mediem probleme sociale fără să fim conștienți că facem 

lucrul acesta atât de bine. Durerea poate fi acum un profesor bun și prin intermediul ei găsim soluții 

miraculoase. 

Din nefericire există și o problemă, aceea dată de nesiguranța pe care o vor acuza unii atunci 

când anturajul nu le răspunde pe măsură sau când nu reușesc să împace trecutul personal cu trecutul 

celorlalți, când dezvoltă o prea multă agresivitate față de un factor social care promite un mare 

noroc însă doar viitorul îndepărtat. Frica și spaima acestui moment poate vorbi astfel despre un 

accident sau despre un eveniment care nu le este scris să se consume, dar pe care oamenii îl 

construiesc prin gândire negativă și prin agresivitate. Acesta este momentul în care mulți oameni 

vor spune "nu știu!" și vor pune în această expresie atât informație, cât și stare, vor vorbi despre 

sine și le-au împărtășit celorlalți că am atins o limită a exprimării personale. Pe acest fond, mulți vor 

căuta să se liniștească și vor considera că nu ajung la liniște decât dacă fug din fața acestora. De 

aceea durerea este acum un profesor bun și răspunsurile prin calcul, prin strategie sunt atât de ușor 

implementate atât de apreciate de anturaj. 

În ciuda evenimentelor despre care vor vorbi, oamenii se vor raporta la marile biografii și se 

vor simți asemenea marilor personalități care au de traversat, la un moment dat în timpul vieții lor, 

tot felul de încercări sau de probleme și pe care le-au depășit cu fruntea sus sau prin curaj. Singura 

schimbare pozitivă care se va concretiza pornind din momentul acesta este cel legat de putere.  

 
În partea de nord a Italiei, la granița dintre Italia, Austria și Elveția, în munții Watles, 

există un castel construit încă din secolul al XIII-lea. Acest castel, ce are integrată o mănăstire 
fondată de un episcop cu 100 de ani mai devreme, a fost construit de celebra familie de nobili 
Trapp, renumiți în acele vremuri pentru preocupările lor față de educație, cultură sau față de 
promovarea valorilor religioase. 

Astfel, avem aici unul dintre cele mai frumoase castele aparținând secolului al XII-lea, 
amplasat într-un cadru natural de-a dreptul mirific. Este singurul castel din această zonă, munții 
oferind un sprijin în a ridica astfel de construcții și a le feri de privirile indiscrete ale curioșilor. 
Pe când lua ființă, această construcție impunătoare, bogată în ferestre și încoronată cu un turn, 
nu putea fi locuită iarna. Acolo era un schit construit cu un secol înainte de episcopul de Chur, 
însă castelul nu era locuit în sezonul rece. În schimb vara stăpânii săi se retrăgeau aici pentru a 
lăsa în urmă zonele aglomerate și sufocante ale orașelor și a se bucura de aerul curat și de 
priveliștea înfloritoare. Acum acest castel este un obiectiv turistic important împreună cu altele 
din regiunea Vinschgau. Din 2007, în parterul fostei clădiri ferma a mănăstirii a fost deschis un 
muzeu. Acolo vizitatorii pot să-și formeze o părere de ansamblu asupra vieții de zi cu zi din 
mănăstire. Dar rolul acestei clădiri nu este însă doar de a prezenta importanța cultului religios 
practicat aici. Frescele romanice din criptă fiind unele dintre cele mai mari mărturii de artă 
romantică din Alpi. 

Importanța acestei construcții în înțelegerea corectă a ecuației astrale aferentă zilei de 4 
martie arată necesitatea de a ne construi un cadru adecvat, un loc aparte care să răspundă unor 
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nevoi interioare. Pe lângă faptul că această construcție are alura unui castel, știm ca destinația 
sa a fost alta. Cei care erau mai puternici și mai rezistenți foloseau acest locaș ca locuință 
permanentă pentru rugăciune, viață trăită în puritatea sufletului sau pentru căutarea 
adevărului spiritual. Pentru proprietarii de drept, această construcție era un loc de reculegere, 
un prilej de a se întoarce la origini sau de a-și încărca bateriile pentru a nu uita de viața 
spirituală și de confortul pe care aceasta îl oferă oamenilor. 

 

Înainte de a trece în zodia Pești, Mercur va avea de împlinit o relație proastă cu Marte 

transformând momentul de 5 martie într-o ipostază dureroasă, nefericită sau într-o întâmplare care 

tulbură prieteniile vechi și le cântărește pe acestea după puterile de altădată sau după baza 

emoțională folosită în acele vremuri. Momentul acesta schimbă planul de bătaie, aduce multe 

resentimente și creează o stare de disconfort pe înțelegeri eronate aplicate unor informații. Cu toate 

că aceste înțelegeri sunt greșite, se adoptă hotărâri importante pe baza acestora și asta arată că ne 

aflăm acum în fața unei contracții dureroase, în fața unei încercări de viață care vine spre noi, cu 

precădere, prin mișcare. Trecerea lui Mercur de la o zodie expansivă, din semnul exaltării sale, la un 

sector care-l contractă, înseamnă a tulbura conștiința pe decizii mai vechi și a ajunge să ne îndoim 

de rezultatele pe care le-am obținut în activitățile din ultima perioadă. În continuare lucrurile rămân 

de o manieră concentrată, singurele care ies din schemă sunt acele probleme care vizează criza în 

relații sau a menține în desfășurare un conflict deschis între două părți incompatibile. De aici și 

caracterul straniu al acestei perioade care le spune oamenilor că dacă vor să evite liniștea, 

reculegerea sau faptele profunde atunci destinul le oferă tot felul de ocazii, spre exemplu aceasta 

care îi ajută să țină active conflicte inutile. Din această cauză, simplele informații eronate vor fi în 

timpul tranzitului lui Mercur prin Pești atât de intense și atât de evidente. În acest moment, în care 

Mercur și Marte se află într-o relație proastă, Soarele și Junon devin asociați într-un scop interesant. 

Ceea ce vedem foarte departe, informațiile care au venit spre noi la începutul acestei decade, forța și 

profunzimea acestor valori cu care am intrat în contact, se transformă în speranță pentru o viața mai 

bună. Aceste speranțe, pentru că vin prin retrogradarea lui Junon, încearcă să ne convingă că se 

închide un capitol dificil și că această hotărâre dură sau neplăcută reprezintă momentul de final într-

un demers pe care l-am făcut cu de-a sila. Faptul că ne preocupăm de lucrurile acestea arată că ele 

nu se termină, iar acest lucru îl observăm din relația bună pe care Venus o împlinește cu Luna 

neagră la grad perfect și prin care Venus mediază această invitație la neobișnuit sau la a combate 

plictiseala prin conflicte inutile, ipostază citită pe cerul astral al acestui moment din opoziția ei cu 

Uranus. Toate evenimentele sociale care converg acum, toate hotărârile care ajung în acest punct ni 

se arată prin întâmplări neobișnuite, prin ieșiri din ritm, prin schimbări bruște de atitudine sau de 

situație care vor lăsa o impresie neplăcută și rezultatele acestor acțiuni vor avea o remanență destul 

de mare. Nu doar Venus mediază opoziția, ci și Pluton și, judecând după faptul că atât Venus, cât și 

Pluton, adică cei doi mediatori importanți acum primesc informații suplimentare, ridică un unghi 

direct cu luna neagră, înțelegem că toate valorile sau adevărurile vor fi acum răstălmăcite sau ideea 

de dreptate, de soluție va fi răstălmăcită în așa fel încât după acest moment să ne rămână în minte 

doar aspectul neplăcut al surprizelor. Este posibil ca acesta să fie momentul în care să ne schimbam 

părerea despre un colaborator, să avem impresia că totul s-a clarificat și că lucrurile neplăcute pe 

care le aflăm acum sunt de fapt adevăruri care au fost mult timp ascunse. Nu este cazul să fim atât 

de superficiali și să înclinăm balanța eforturilor din ultima perioadă pe baza unor impresii de 

moment. În plus, toate aceste dispoziții astrale au un spate energia lui Marte de pe ultimul grad al 

zodiei Scorpion. Practic, adevărata motivație pentru care oamenii acum se declară dezamăgiți este 

tangentă la ideea de putere, de control sau la o ambiție, evaluată greșit ori supradimensionată. 

 
O construcție absolut neobișnuită vine să scoată în evidență valoarea socială a 

elementelor personale cu care lucrează ziua de 5 martie. Casa ceaiului din copac numită și 
Takasugi, ridicată în memoria marelui samurai cu același nume care a avut un rol important în 
istoria Japoniei, prin contribuțiile sale la modernizarea armatei, este construită pe două 
trunchiuri de castan, fără rădăcini, singura modalitate de a ajunge acolo fiind o scară. Creatorul 
ei, arhitectul japonez Terunobu Fujimori, născut pe 21 noiembrie 1946, încă mai folosește această  
construcție fiind ridicată recent, într-un an de zile, în 2003 - 2004. Fiind un tradiționalist convins 
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arhitectul japonez a dorit să aibă un loc intim, neobișnuit, așa cum a fost și gândirea și 
orientarea sa de-a lungul vieții, în care să își servească ceaiul. Pe calea de acces către această 
casă construită la o înălțime de 6 m nu există nicio 
siguranță, așa că îți trebuie mult curaj și desigur încredere 
în arhitect dacă dorești să ajungi acolo pentru a servi un 
ceai. Interiorul acestei clădiri este căptușit cu ipsos și 
rogojini din bumbac, iar pardoseala corespunde unei 
camere de 4,5 tatami (un tatami = 1,5 mp). Această casă 
de ceai este construit în modul tradițional, existând o 
singură fereastră care amintește de tradiționalele kakejicu 
(un pergament folosit pentru perete cu margini din 
mătase, realizat pe un suport flexibil pentru a putea fi 
rulat și depozitat). Acum casa se vizitează însă numărul 
celor care urcă în acest loc este limitat pentru că însăși 
curajul personal este un filtru care selectează aceste 
persoane. Terunobu Fujimori este recunoscut pentru 
proiecte le sale inovatoare și excentrice, această casă de 
ceai fiind construită de el însuși pentru el însuși, pe o 
bucată de teren ce a aparținut familiei sale. El o consideră 
o veritabilă piesa de rezistență și una din construcțiile 
finale ale carierei sale. 

Legătura speciala care există între această 
construcție neobișnuită și valoarea ecuației astrale 
aferentă zilei de 5 martie dorește să scoată în evidență 
rafinamentul și echilibristica. Cel care dorește cu adevărat un moment intim are nevoie să iasă 
din cadrul obișnuit, să facă o echilibristică teribilă și numai priceperea și cunoștințele sale ar 
putea să-l ducă spre un rezultat foarte bun. Nu orice casă poate avea rezultatul acesteia și nu 
orice construcție pe care o ridicăm prin eforturi proprii ar putea să ne ofere această senzație de 
detașare de probleme, de plutire într-un alt plan sau de meditație. Creația arhitectului japonez 
este de o simplitate impresionantă, iar performanța la care a ajuns îi dă acestei construcții un 
farmec aparte împlinind astfel scopul pentru care a fost ridicată. Nu a dorit să ridice o 
construcție care să șocheze, ci, conform nivelului său de înțelegere și de raportare la valorile 
existențiale, conform gradului său de deschidere, conform creativității sale o asemenea 
construcție nu poate decât să satisfacă nevoia de detașare, de interiorizare și de meditație. 

 

Trecerea planetei Marte în zodia Săgetător este un important eveniment al decadei, al lunii 

martie și al anului 2016. Momentul acesta se produce când Soarele și Saturn își definitivează careul 

lor, ceea ce scoate în evidență anumite condiționări de care trebuie să ținem cont în noile provocări, 

în competițiile care vor veni spre noi în următoare perioadă. În primul rând, aceste proiecte 

personale, asupra cărora am lucrat de la începutul lunii până acum, sunt marcate de anumite 

interdicții. Acum ni se vor părea simple corecturi, simple intervenție dinafară pentru a le rectifica 

direcția sau a le da un sens nou. În realitate, orice intervenție din țară pe un fond aflat deja în 

exercițiu funcțiunii este marcat de o frustrare ascunsă. Aici ne întâlnim cu o noua încercare: 

frustrarea în sine nu poate fi rezolvată decât prin apelarea la o nouă formă de disciplină, prin 

acceptarea unor noi condiționări sau prin înțelegerea lor dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă 

pentru a le rezolva.  

Marte în Săgetător îi îndeamnă pe oameni spre performanță. Este de la sine înțeles, nu 

oricine poate face performanță în raport cu ceilalți. Poate face performanță în raport cu el însuși, 

comparând tot timpul noile realizări la vechile achiziții. Orice pas înainte poate reprezenta pentru 

individul în sine o performanță. Marte în Săgetător, cumulat acum cu această dispunere negativă 

între Soare și Saturn are și această componentă a competiției cu sine. În ceea ce privește 

dimensiunea personală, a ne lua la întrecere cu noi înșine este un lucru cât se poate de bun, de 

corect și de educativ. Din nefericire, atunci când se ajunge la interacțiune, când oamenii își doresc 

rezultate mai bune decât ale celorlalți, adică scot această ambiție din forul personal și o pun pe zona 

publică, lucrurile vor fi marcate de o întârziere sau, pentru un rezultat concret, se cere alte resurse o 

putere sporită sau rezistență la efort. Marte în Scorpion îi ajută pe oameni să fie reținuți, atenți la 
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procesul muncii și, prin această interiorizare sau ascundere, prin faptul că multe din procesele 

interne erau împărtășite celorlalți pe zona publică, la modul exterior, foarte mulți lăsau impresia de 

performanță. Cu Marte din Săgetător lucrul acesta nu mai este posibil. Performanța nu poate fi 

simulată, nu ne mai putem ascunde dincolo de o perdea de protecție pentru că adevăratele calități, 

nu cele simulate, sunt văzute acum de toată lumea. Practic, acesta este momentul în care numai 

individul călit, numai cel care a alimentat legături sociale pozitive se poate bucura de un răspuns 

pozitiv și pe baza acesteia să înceapă, cu pași mici, să-și construiască un edificiu important. 

Împreună cu Marte din Săgetător intrăm în posesia unei noi puteri. Puterea de convingere este 

elementul cu care vom lucra în următoare perioadă. De altfel, toată luna martie și, de asemenea, sub 

un alt chip, și în luna aprilie, vom lucra cu puterea și cu mijloacele sale de expresie. De această dată 

beneficiem de o susținere, suntem ajutați de destinul personal sau de forțe care nu se supun 

condiționărilor sociale. Asta înseamnă că norocul acesta ajută la o transformare pozitivă și, știm din 

alte analize pe care le facem aici, că explorarea aspectelor importante ale vieții fac parte din acest 

proces de conștientizare. În confruntarea cu sine individul nu poate trece peste acest aspect și 

înțelege că, puterea sa de convingere, exemplu personal se bazează mult pe această explorare a ceea 

ce reprezintă el la un moment dat. A construi un edificiu în detrimentul celorlalți sau în detrimentul 

vechiului mod de a fi, în cazul confruntării cu sine, constituie o greșeală. A merge mai departe cu 

această tendință de expansiune și de cucerire, adică prin energia lui Marte din Săgetător, fără a ține 

cont de lucrurile acestea înseamnă a ne construi o bază nesigură, fie a deveni creatori de valori false 

care păcălesc sau induc în eroare în mod intenționat. Asta înseamnă să integrăm corect un ajutor pe 

care-l primim pentru ca, prin aportul personal, să ne implicăm activ în propria transformare. 

 
Turnul Londrei este cea mai veche construcție din Londra, ridicată pentru prima dată de 

Wilhelm Cuceritorul în secolul al XI-lea. Aspectul recent al acestei construcții aparține însă lui 
Henric al VIII-lea, cel care a scris o istorie mult prea puternică și dură în istoria țării sale. De-a 
lungul timpului, aceasta a servit drept fortăreață, reședință regală, monetărie, observator 
astronomic sau chiar sediu al grădinii zoologice regale. 

Partea cea mai interesantă a acestei construcții este însă închisoarea. În subteranele 
acesteia și-au petrecut ultimele clipe de viață persoanele care au picat în dizgrația regelui. Există 
multe nume de-a lungul istoriei care au trecut pe acolo și am putea aminti pe seară Thomas 
More, sau chiar Ana Boleyn, a doua soție a lui Henric al VIII-lea. Există multe legende despre 
acest lăcaș, multe dintre ele ne spun că spiritele 
celor care au fost condamnați pe nedrept la 
moarte încă mai bântuie pe acolo.  

Desigur, pentru a exemplifica maniera în 
care ecuația astrală aferentă zilei de 6 martie se 
va transpune pe dimensiunea publică nu ne 
referim la întreaga istorie a acestei clădiri, ci 
doar la un referim la un episod anume în care un 
prizonier, Lordul Nithsdale, în 23 februarie 1716, 
a evadat din această închisoare. Puține au fost 
persoanele care au încercat să evadeze din acolo, 
nu pentru că nu ar fi îndrăznit, ci pentru că exista 
o pază strictă. Lordul cu pricina a ajuns în 
această închisoare pentru că s-a alăturat 
nefericitei tentative de restaurare a lui James 
Edward în 1715. Pentru că rezultatul nu a fost cel scontat acesta urma să fie condamnat la 
moarte. Evadarea lordului a beneficiat de intervenția curajoasă a soției sale. Fără a se lăsa 
intimidată de iarna grea, una dintre cele mai grele care a lovit Anglia în epoca aceea, și însoțită 
de o menajeră devotată, Winfrey Nithsdale călătorește din Scoția până la Londra, călare, pentru 
a-și salva soțul. Metoda la care apelează este una foarte inventivă. Winfrey a mers întâi în 
audiență la regele George însă acesta a rămas neînduplecat la rugămințile ei. Constatând 
acestea, a considerat că este cazul să pună în aplicare planul pe care l-au gândit încă de acasă. 
Soția lordului împreună cu menajera și încă vreo câteva prietene îmbrăcate la fel au intrat pe 
rând în celula condamnatului. Apoi, una câte una au ieșit din această celulă împreună cu 
condamnatul la moarte îmbrăcat și el în haine de femeie. Nimeni nu și-a dat seama că Printre 
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femeile care ieșeau din celula condamnatului una câte una se afla și Lordul condamnat la 
moarte. Winfrey a rămas în celula soțului său purtând o conversație intensă cu soțul ei absent si 
evident răspunzându-și cu voce groasă. Nimeni nu și-a dat seama de șiretlicul acesta. După ce 
conversația a ajuns la final soția, în urma unei despărțiri lacrimogene demne de Oscar, părăsește 
celula și îi roagă cu lacrimi în ochi pe gardieni să nu-i deranjeze soțul care își făceau ultimele 
rugăciuni. În felul acesta, lordul reușește să evadeze din temuta închisoare. 

Legătură specială cu ecuația astrală a zilei de 6 martie scoate în evidență, pe lângă 
contextul general în care dorințele personale se integrează, și ce anume trebuie să facem, care 
sunt faptele pe care trebuie să le săvârșim pentru a obține performanță. Curajul soției, 
ingeniozitatea acestui plan, sunt elementele reprezentative cu care ne putem asemăna pentru a 
înțelege tributul pe care trebuie să-l plătim pentru succes. 

 

Momentul în care Soarele și Pluton se vor afla într-un sextil perfect ar putea să arate că 

îndrăzneala și curajul arătate anterior ar putea să fie încununate de un rezultat foarte bun. Este 

adevărat, pentru că Pluton se află acum într-o relație proastă cu Luna neagră care le vorbește 

oamenilor despre criză în relații, medierea opoziției dintre Soare și Jupiter cu Capul Dragonului din 

Fecioară arată că o promisiune poate fi menținută doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții. În 

primul rând, aceste condiții fac trimitere la o situație conflictuală, la plăcerea personală care dintr-o 

dată nu mai este importantă sau nu mai poate fi menținută. Ne referim aici și la sănătate, dar și la 

senzații stranii, desprinderea de anumite obiceiuri ce nu mai pot fi menținute. Nu trebuie să uităm că 

Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Vărsător și va avea de împlinit o conjuncție cu 

Venus. Lucrurile acestea cer o altă raportare, o transformare sau o preschimbare a obiectivelor 

pentru a face față prezentului. Cu alte cuvinte, relația bună dintre Soare și Pluton ne vorbește despre 

noi condiții de asociere sau aceeași muncă făcută în alte scopuri și, de ce nu, pentru alte rezultate. 

Pluton din Capricorn nu ne dă voie să ne desprindem de dorința unui câștig material. În egală 

măsură, pentru că această planetă se implică și într-o mediere cu destinul sau cu nevoia de dreptate, 

se face trimitere la o experiență de viață obținută prin activități de grup sau la ceea ce oamenii nu au 

reușit să împărtășească, la acele valori personale care dau sens demersurilor sau funcțiilor. Este 

posibil ca acum mulți să constate că nu au studiat ceea ce trebuie, metoda de lucru pe care au 

folosit-o nu dă rezultatul pe care l-au urmărit sau au pus prea multă bază în niște persoane și acestea 

s-au dovedit a fi neserioase. Conflictele acestea pe cauze negative nu sunt generatoare de 

performanță, iar Marte, abia intrat în Săgetător, răstoarnă prioritățile și îi îndeamnă pe oameni să 

pornească pe un nou drum, să o ia de la capăt sau să își caute noi asociați. 

Chiar dacă nu vom constata acum că anumite condiții nu sunt îndeplinite și primul lucru pe 

care-l vom simți va fi o adâncă dezamăgire, evenimentele în care ne implicăm sunt marcate de un 

caracter superior. Chiar dacă lucrăm la fel, chiar dacă o perioadă vom colabora în continuare cu 

aceleași persoane, în aceleași condiții faptul că observăm ceea ce nu este corect reprezintă un mare 

beneficiu și ne ajută să obținem rezultate mult mai bune față de ceea ce s-a întâmplat anterior. 

Reperele pozitive ale acestei perioade ne îndreaptă atenția către finalul lunii aprilie când se consumă 

doar unghiuri între planetele individuale, adică nu suntem constrânși de o anumită realitate de fapt 

pentru a activa într-un anumit sector public. Deci ceea ce trasăm acum poate avea la finalul lunii 

aprilie un rezultat foarte bun. Înțelegem de aici că disperarea momentului nu este justificată decât 

dacă ne stabilim idealuri prea îndrăznețe ce ne duc spre începutul lunii iulie acolo unde găsim 

reperele negative. 

Punctul de echilibru este localizat în mijlocul lunii aprilie, când Marte se pregătește să 

pornească în mers retrograd. Retrogradarea lui Marte în zodia Săgetător, după cum vom vedea la 

momentul acela, are o anume duritate atât în stabilirea unui ideal, cât și în alegerea instrumentelor 

de lucru. Dacă acum nu ne stabilim repere pozitive, dacă acum nu ținem cont de informațiile 

referitoare la greșelile colaboratorilor sau la inutilitatea unor instrumente de lucru, la mijlocului 

aprilie, pentru a ne menține în echilibru, va trebui să suplimentăm din puterea personală pentru a 

acoperi acest element negativ. Tot atunci și Pluton va porni într-un mers retrograd și ceea ce 

ignorăm acum, ceea ce nu rezolvăm pe moment se va transforma în eveniment, iar rezultatul pozitiv 

va veni doar în cazul celor care au suficiente resurse. Nu degeaba la momentul acesta este implicată 
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Axa Dragonului, adică destinul, pentru că până la urmă toate aceste resurse țin de regulă, de un cod 

genetic pe care acesta îl conține. 

 
Nu doar chinezii au un oraș interzis, ci și vietnamezii. Spre deosebire de ceea ce avem 

ocazia acum să vedem în China, în Vietnam orașul interzis din fosta reședință regală a avut mult 
de suferit în urma bombardamentelor americane, cei care se laudă în continuare că doresc să 
civilizeze lumea. În timpul războiului din Vietnam trupele americane au distrus aproape totul 
arătând că, nu lupta este cea care preschimbă valorile, ci lipsa de putere a unei generații care nu 
se ridică la nivelul standardelor impuse de statele dominatoare. Hue a fost capitala Vietnamulu  i 
în perioada 1802-1945, fiind reședința dinastiei Nguyễn. De atunci s-au construit tot felul de 
clădiri impunătoare, unele dintre ele mai existând și în zilele noastre. Chiar dacă palatul imperial 
este în mare parte avariat, el beneficiind acum de un program intens de restaurarea, probabil că 
o parte din ceea ce a fost distrus în 
dimineața zilei de 31 ianuarie 
1968 nu va mai putea fi refăcut 
niciodată. Astfel, la data indicată, 
din 160 de clădiri rămân în 
picioare doar 10, de-aici și 
genocidul care a fost practicat nu 
doar în această zonă, ci și în alte 
regiuni ale Vietnamului. Palatul 
imperial a rezistat, iar acum se 
află într-un proces intens de 
restaurare. Astfel, nu doar în 
incinta acestuia, dar și prin jurul 
orașului, călătorul poate vizita 
vestigiile care au rezistat, multe 
dintre ele fiind morminte imperiale, o dovadă a faptului că, asemenea altor lideri din alte părți 
ale globului, și liderii vietnamezi au dorit să construiască punți între această lume și cealaltă, 
adică morminte impresionante, adevărate palate. Ne întrebăm, cum a fost posibil ca palatul 
imperial să fie una din cele 10 clădiri care au supraviețuit bombardamentului? Specialiștii spun 
că doar datorită unei fundații puternice. 

Episodul acesta arată că bunurile culturale, cele care sunt de neînlocuit, se află tot timpul 
în pericol. Forțele anarhice, obiceiul de a distruge ceea ce este valoros și peren le face pe acestea 
să fie în permanență ținte ale unor atacuri agresive. Desigur, orașul imperial nu a fost avariat 
doar de forțele americane. În mijlocul anilor 1900 a existat un ciclon foarte puternic care nu a 
produs pagube însemnate, dar a avariat o parte din clădirile acestui palat, multe camere 
nemaiputând fi locuite. Legătura specială care există între această importantă construcție și 
ecuația astrală aferentă zilei de 7 martie scoate în evidență contrastul dintre valorile culturale, 
puterea creativă a unui popor și contraforța, tendințele anarhice acelea care, pornind de la o 
indiferență teribilă față de credințele sau obiceiurile altor popoare, se intervine ca un factor de 
distrugere. Este posibil ca, prin ceea ce avem de traversat, multe din valorile personale să fie 
distruse iremediabil. Tocmai de aceea mesajul zilei de 7 martie este un test de rezistență. Vedem 
acum dacă avem o fundație solidă, asemenea palatului imperial, dacă avem și norocul necesar 
ca, în urma unor intervenții exterioare agresive, să fim printre puținii supraviețuitori. 

 

Opoziția Soarelui cu Jupiter diminuează puterea de influență și răscolește acele sentimente 

care ne dau de furcă. În primul rând, revolta aceasta arată adevăratul sentiment pe care îl avem față 

de un bine făcut față de un apropiat, apoi orientarea, hotărârea către soluții fanteziste ce nu pot fi 

puse în aplicare în această decadă. Poate în decada următoare sau până la finalul lunii martie vom 

avea mai mult noroc, însă acum în ceea ce privește soluția pe termen lung lucrurile sunt clare. 

Momentul acesta ne îndeamnă și să gestionăm corect un patrimoniu pentru că Soarele și Pluton se 

află acum într-o relație interesantă. Nu se știe însă cum anume vom găsi cel mai bun canal de 

comunicare, nu se știe dacă vom fi suficient de receptivi încât deciziile serioase, adânci, verticale ce 

ne sunt sugerate ca un element de stabilitate, ar putea fi puse în aplicare sau nu. Cert este că 

dreptatea nu mai folosită acum împotriva unui element slab, ceea ce va duce la diminuarea puterii 
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de concentrare sau la reducerea inspirației. Desigur, cei care nu au lucrat niciodată cu aceste 

instrumente vor resimți că momentul acesta îi duce pe un drum greșit, nu vor înțelege de ce trebuie 

acum să-și așeze baze solide și nici de ce este nevoie acum să aducă la lumină sentimente frumoase. 

Din nou ne reamintim că perspectiva pozitivă a evenimentelor oferă acum o libertate teribilă primită 

la finalul lunii aprilie, finalitate a ceea ce vom face acum, mai exact corelația corectă a faptelor, 

intențiilor și deciziilor din această decadă ne oferă posibilitatea de a ne face dreptate într-un mod 

echitabil. Dacă însă insistăm prea mult în această idee de justiție, dacă faptele sunt orientate 

împotriva unui element de stabilitate, pe motiv că aceasta este o susținere falsă sau incompletă, 

atunci corelațiile negative ale decadei ne vor spune că perspectiva evenimentelor va dura până la 

începutul lunii iulie. 

Este important însă să judecăm corect toate modificările în programul de lucru, toate 

rectificările ce se fac acum cu scopul de a face imaginea personală mult mai vizibilă pentru ceilalți. 

Pentru că Soarele nu doar i se opune lui Jupiter, ci se află în fereastra conjuncției cu Chiron și, 

respectiv, Coada Dragonului, este foarte puțin probabil ca oamenii să nu se întoarcă spre trecut mai 

mult decât este cazul. Au acolo impresia că vor găsi prieteni sinceri, oameni devotați, averea 

pierdută pentru că prezentul îi dezamăgește și li se pare respingător. Acest arc peste timp urmărește 

să facă un inventar al emoțiilor pozitive. Ne uităm spre oameni, dar, de fapt, vedem stări sufletești 

sau le regăsim pe acelea pe care l-am proiectat asupra lor. Din nou, și de această dată, momentul în 

care ar trebui să facem un inventar a ceea ce ne consolidează sa ne întărește poziția socială, 

constatând că ne întoarcem la obiceiuri mai vechi. Se va pune ca și altădată foarte multă bază pe 

patrimoniul personal, pe achizițiile pe care le-am comportat anterior învățând, lucrând, studiind cu 

mai multă atenție sau ascultându-i pe cei care sunt mai pricepuți sau mai înțelepți. 

 
Mănăstirea Curtea de Argeș, o capodoperă a arhitecturii românești, a fost construită d  e 

Neagoe Basarab pe locul vechii mitropolii. Pictura interioară a fost realizată de zugravul 
Dobromir care pictase și Mânăstirea Dealu. Cine alege să viziteze mănăstirea Curtea de Argeș și, 
nu se mulțumește cu decorul urban, adâncindu-se în munți, are ocazia ca, pe drumul spre Lacul 
Vidraru, să vadă la un moment dat în vârful unui munte Cetatea Poenarilor, o fortificație de 
piatră impresionantă care a avut gloria în secolul al XIII-lea. Curtea de Argeș este însă strâns 
legată de mitul Meșterului Manole și, din această cauză, frumusețea sa poate concura doar cu 
misterul de nedescris al acestei legende. Nu se știe cât 
este adevăr și cât este fabulație din ceea ce aflăm că i s-
a întâmplat meșterului Manole. Istoria acestui 
monument nu reprezintă un argument pentru ecuația 
astrală a zilei de 8 martie, însă există un detaliu care 
este legat de această clădire și care se află în 
consonanță cu ceea ce ne sugerează opoziția Soarelui 
cu Jupiter și dorința de a face dreptate prin voință 
proprie sau fără obiectivitate. 

Cine are ocazia să viziteze interiorul acestui 
lăcaș nu are cum să nu rămână impresionat de tot 
ceea ce vede acolo. Cel care dispune de o sensibilitate 
aparte va avea însă o mare rezervă în a-și regăsi 
liniștea acolo. Există persoane care au făcut 
măsurători și care, înzestrate cu un simț aparte, văd 
forme neobișnuite care ies din pământ și care creează 
în jurul acestui edificiu o aură teribilă care consumă 
energia celor cu sufletul curat și cu inima pură. Asta 
înseamnă că locul acesta are cu adevărat o istorie obscură. În încăperile care se află în subsolul 
acestei clădiri au fost găsite mai multe obiecte ce au fost folosite cu sute de ani în urmă în 
ritualurile religioase însă au fost găsite și obiecte neobișnuite, ciudate ce ar fi putut să fie puse pe 
seama faptului că de-a lungul istoriei locul acela ar fi constituit un refugiu în vremurile dificile. 
Dar, din nou, nu această ipostază ridică un mare semn de întrebare, ci faptul că o persoană 
capabilă să simtă și să vadă energia nu va putea intra locurile acelea decât dacă dispune de o 
protecție specială. Până și oamenii obișnuiți dacă stau mai mult timp acolo se simt vlăguiți de 
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puteri ca și cum o forță nevăzută îi deposedează de ceea ce ar trebui să-i ajute să-și împlinească 
în această scurtă viață. În felul acesta, pentru un om care se ghidează după intuiție sau după 
valorile unei vieți spirituale pure frumusețea acestei clădiri, dantelăria arhitectonică și istoria sa 
impresionantă contrastează puternic cu ceea ce există ca forță subtilă în preajma acestor 
minunate valori. Se naște, astfel, o întrebare: de unde acest contrast? În mod sigur, pe lângă 
evenimentele istorice pe care le putem consulta din documente sau pe care istoricii le prezintă 
atât de frumos și cu respect față de valorile neamului nostru, mai există și alte lupte dintre bine și 
rău care, se pare, nu s-au terminat încă. Misterul care înconjoară mănăstirea Curtea de Argeș se 
transpune și în prezent în mesajul pe care această clădire dorește să-l lanseze posterității. Foarte 
aproape de acest minunat lăcaș se va finaliza cât de curând un edificiu ce urmează să devină un 
mormânt imens unde marile personalități ale acestui neam sau împrumutate de neamul nostru 
să se odihnească în liniște. Cu siguranță o parte dintre cei care privesc dintr-un alt punct de 
vedere altă un evoluția poporului român și care consideră că au existat anumite interferențe și, 
prin intermediul acestora, și anumite interese, se vor simți revoltați în fața acestei realități. Nu se 
știe dacă nu cumva ceea ce se ridică deasupra solului nu reprezintă decât voința a ceea ce vine de 
dedesubt și care extinde în fizic, în evenimente sociale, această amprentă a luptei dintre bine și 
rău. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. Cert este că acea forță malefică pe care orice 
persoană înzestrată cu o sensibilitate aparte o percepe în acel loc există și ea este în consonanță 
cu lupta dintre bine și rău pe care ziua de 8 martie o evidențiază. 

 

Nu mică ne va fi mirarea când, pe Luna nouă din 9 martie, vom vedea că toate se răstoarnă, 

ca devin importante sau foarte importante, că se ridică spre o nouă dimensiune a vieții sociale. Nu 

este puțin lucru ca Jupiter să treacă prin conjuncția cu Capul Dragonului și nu este puțin lucru ca 

acest lucru să se întâmple cu Chiron pe Axa Dragonului și mai ales cu o Lună nouă care se consumă 

acum pe aceasta axa. Înțelegem, astfel, că raportul Fecioară-Pești se accentuează mult de o manieră 

atât de importantă și de minunată încât mulți vor avea impresia că se află în fața unui destin cu 

adevărat remarcabil și, uitându-se în urma, vor vedea lucruri mari pe care l-au înfăptuit, achiziții 

importante pe care l-au păstrat cu sfințenie, deși viața nu le-a fost ușoară și traiul nu le-a fost 

simplu. Momentul acesta ne aduce un beneficiu prin îndrăzneală și diminuarea instabilității prin 

acțiuni marcate de refuzul răului. Totuși, Jupiter este retrograd, iar asta înseamnă că dispunerea cu 

pricina se face acum cu scopul de a trage linie, de-a face o delimitare clară între ceea ce ni s-a 

întâmplat până acum și ceea ce vom avea de făcut de acum încolo. Am mai avut ocazia să facem 

lucrul acesta de câteva ori și nu mică ne-a fost mirarea când, implicându-ne în acțiuni de genul 

acesta, deși nu le-am dus la bun sfârșit, am obținut respectul și admirația celor puternici. Acesta este 

din nou un moment în care atragem atenția celor care s-au ridicat din timp și care au reușit să vadă 

foarte departe pentru că au valorificat fiecare secunda vieții sau s-au preocupat și în alte existențe de 

ceea ce au făcut acum. Cu alte cuvinte, momentul acesta este de o importanță rară și trebuie privit 

pentru ridicarea nivelului, pentru îmbunătățirea rezervelor, deci pentru a deveni mai puternici pentru 

a ne consolida atitudinea pe negație, prin durere sau eșec.  

Abia acum aproape de finalul primei decade înțelegem de ce superioritatea este un element 

definitoriu al acestui segment. Acum ne dăm seama că suntem ajutați și răspundem la fel de frumos, 

nu doar la iubire, nu doar la fapte bune cu alte fapte bune, ci cu căldură sufletească în fața 

problemelor celorlalți. Asta înseamnă că momentul acesta care cere un probatoriu, care delimitează 

clar două perioade pentru a avea sens, pentru a fi vizibil, pentru a-și putea împlinii statutul de hotar, 

trebuie să se întâlnească cu un element negativ. Acest element negativ al momentului este dat de o 

tulburare internă. Este adevărat, acum refuzul nu este simplu pentru că axa Fecioară-Pești îi face pe 

oameni zgârciți atunci când se exprimă de o manieră negativă sau când se exprima în mod pozitiv îi 

îndeamnă să-i încurajeze pe ceilalți să nu primească totul de-o manieră materialistă, să nu treacă 

totul prin stomac sau prin buzunare, ci și prin minte sau suflet. Astfel, pornind de la un sentiment 

aparte, de la o observație magică și dorind să se exprime, să interacționeze, impune celorlalți 

propriul său exemplu și cel în cauză devine un model de transformare pozitivă. Dar, cum bine spune 

proverbul, "Cu o floare nu se face primăvară!" va fi nevoie ca această atitudine să-l ajute pe cel în 

cauză să observe lanțul din care face parte, puterea pe care trebuie să o exprime prin interacțiune cu 

ceilalți. De aici și caracterul cu totul special al acestui moment. 
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După revoluția din 1989, mai exact pe 17 august 1990, Mitropolia Olteniei a reînființat 

mănăstirea  a cărei construcție a fost începută în 1936. Această Mânăstire amintește de viziunea 
lui Petrache Lupu, acel minunat mistic român care, în urma unei experiențe cu totul aparte, se 
transformă într-un ghid, dezvăluind că nașterea sa aici a avut un scop colosal. Petrache Lupu a 
fost un cioban, a avut din naștere un defect de vorbire și mai toată viața a fost analfabet. Pe 31 
mai 1935 în satul Maglavit, la câțiva kilometri de Calafat, ciobanul Petrache Lupu, când se 
întorcea acasă de la stână împreună cu oile sale, a avut o viziune. L-a văzut pe personajul 
legendar "Moșul" care apare frecvent în viziunile ființelor cu totul speciale care au trăit pe 
pământ românesc și care i-a făcut o dezvăluire interesantă. Moșul i-a spus lui Petrache Lupu că 
„Dacia va redeveni centrul spiritual al lumii", după cum povestește Vasile Lovinescu în “La Dacie 
Hyperboreenne”. Această mănăstire trebuie să amintească tuturor credincioșilor de locul în care 
s-a consumat acest eveniment remarcabil. Relația specială cu Luna nouă care se împlinește în 9 
martie face referire la această legătură între viziunea personală și modul cum este ea transpusă 
în realitate. Oamenii consideră că numai prin ridicarea unui lăcaș de cult în locul acela își vor 
aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat. Din nou amintim, ca și în ziua anterioară, că un om 
înzestrat cu o sensibilitate aparte, capabil să vadă energia ori să distingă în structura sa 
memoria universului, clișeele akashice, nu va avea nevoie de o clădire pentru a-și aduce aminte 
de acest eveniment remarcabil. Omul comun, da.  

 
Știm ce rol a avut Petrache Lupu, știm că a făcut la un moment dat anumite profeții, unele 

legate de traiul comun, îndemnându-i pe oameni să se roage, să aibă credință și să se ocupe de 
profunzimea sufletească și mai puțin de treburile lumești, altele însă făceau referire la mari 
evenimente pe care istoria apoi le-a confirmat. Dintre toate acestea cel mai frumos care este de 
fapt pilonul central al acestei mari construcții, de această dată, subtilă, la care ne referim, este 
indicat de Vasile Lovinescu în lucrarea menționată mai sus: faptul că vechea Dacie, adică o mare 
parte din actualul teritoriu al României, împreună cu Republica Moldova, cu partea de nord a 
Bucovinei și cu alte teritorii care aparțin acum altor state, va redeveni centrul spiritual al lumii. 
Relația specială care există între mesajul acestei zile și realitatea care s-a consumat acum mai 
puțin de un secol, ne dă încredere că adevăratele exemple care vin din acest popor nu pot fi stinse 
pentru că suferința sau limitarea unei generații, constrângerile mentale afective sau limitarea 
accesului la tradiția autentică, pentru cei din vremurile noastre sau pentru cele câteva generații 
care vor mai veni, în conjunctura aceasta, nu înseamnă distrugerea egregorului unui popor atât 
de special cum este poporul român. Resursele sale sunt atât de mari, atât de puternice și-i atât de 
profunde încât, chiar și numai indicând exemplul ciobanului cu probleme de vorbire și analfabet 
care devine ghid spiritual și orator neîntrecut, ar fi suficient pentru a ne trezi încrederea în ceea 
ce suntem, în resursele aparte pe care le avem. 
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Finalul primei decade a lunii martie ne atrage atenția asupra curajului folosit în mod negativ. 

Iarăși ne întâlnim cu o situație ciudată și, iarăși, ni se pare a fi o problemă nouă, la fel și persoanelor 

care o întâlnesc pentru prima dată sau să se ocupe pentru prima dată de lucruri de genul acesta. 

Prima reacție pe care o vom avea va fi aceea de a ne reîntoarce la o veche scară de valori. Luna se 

află acum într-o relație bună cu Saturn și nu vom fi foarte atenți pe detalii, nu vom fi mult mai atenți 

la ceea ce transmit ceilalți sau la prioritățile pe care și le-am stabilit. Disciplina va merge astfel în 

această direcție, iar întârzierile vor fi, nu impuse din afară, ci comandate din interior pe motiv că 

avem nevoie, în sfârșit, să studiem cum anume au reușit ceilalți, cum și-au depășit problemele 

personale, cum s-au mobilizat și care a fost norocul. Deci nu ne referim aici doar la a prelua un 

model de muncă, de seriozitate, de succes, ci și un model de noroc. Pentru că suntem la începutul 

ciclului lunar care a debutat cu conjuncția Lună-Soare din 9 martie avem senzația că libertatea ne 

este accesibilă și multe trasee, unele dintre ele chiar minunate, ni se deschid la picioare. Acest curaj, 

ce merge mână în mână cu speranța, înseamnă, de fapt, o gură de aer proaspăt de care ne vom 

bucura acum, la finalul primei decade. 

Nu trebuie să uităm că această primă decadă reprezintă o fațetă, un chip, un aspect din cele 

trei pe care puterea ni le aduce mai aproape în această lună. Pentru că suntem și curajoși, și 

optimiști vom avea impresia că întâmplările de acum ne pregătesc pentru un mare eveniment ce 

urmează să se consume în lunile următoare sau chiar spre finalul anului. Nu este un lucru obișnuit 

ca Luna să se ocupe de perspectiva evenimentelor pe o perioadă mare de timp. Acum, pentru că 

scara valorilor se modifică, pentru că Saturn din zodia Săgetător ne îndreaptă atenția către 

performanțele celorlalți, deci către o sumă de cauze care ne-au dus acolo, ne-au impregnat că toate 

aceste construcții personale au o cauză, au etape ce se derulează și urmăresc o împlinire specială, ne 

simțim victorioși împreună cu cei pe care îi admirăm sau constatăm că nu mai există acea barieră a 

invidiei sau nimicniciei pe care o simt unii atunci când realizează că nu pot imita succesul pe care îl 

obțin cei din preajma lor. 

Astfel, prima decadă a lunii martie ne face o sinteză interesant asupra superiorității privită ca 

expresie a puterii. În luna martie puterile sunt accesibile oricui și până și această superioritate se va 

desprinde din zona speranțelor, din cea a visului și poate deveni realitate. Prin această superioritate, 

fie dovedită față de propria persoană sau față de ceilalți oameni reușesc să participe activ la propria 

transformare. 

 
Foarte aproape de municipiul Vaslui se află în localitatea Tanacu, devenită celebră după 

scandalul în care cinci monarhii de la Mânăstirea Sfânta Treime de acolo au fost acuzați că în 
iunie 2005 au ținut timp de trei zile ostatică pe Irina Cornici, imobilizată pe o cruce de lemn, fără 
apă și fără mâncare supunând-o la un greu și periculos ritual de exorcizare. Tânăra Irina 
Cornici, conform raportului medicului legist, a încetat din viață în urma unui stop cardio-
respirator ce a survenit în incinta mânăstirii și, după cum s-a constatat în urma anchetei, în 
timpul ritualului de exorcizare.  

Satul Tanacu își are originea în secolul al XVIII-lea și a preluat numele unui răzeși numit 
Tănase Tanacu care a stăpânit acest loc împreună cu soția sa. Acest răzeș ar fi închinat o parte 
din pământul său bisericii care, din nefericire, a ars împreună cu documentele care ar fi putut să 
ne spună mai multe despre istoria acestui loc. Iată, așadar, un nou contrast, un om liber dorește 
să împartă bucuria libertății sale și, desigur, avuția sa cu cei care vor veni din urma și 
evenimentele se pare că o iau pe o pantă nedorită. Nu suntem în măsură să judecăm ce s-a 
întâmplat la Tanacu, nu acesta este rostul pentru care amintim în paginile acestei analize lucrul 
acesta. Cazul Tanacu este însă unul de tristă amintire și spunem lucrul acesta fără a avea 
certitudinea că știm cu adevărat ce s-a întâmplat acolo. Despre această întâmplare Tatiana 
Niculescu Bran, considerată jurnalistă și scriitoare româncă și fost reporter la postul britanic 
BBC, a scris o carte intitulată "Spovedanie la Tanacu". După romanul său s-a încercat și varianta 
unei piese de teatru cu același nume pus în scenă în regia lui Andrei Șerban și un documentar, în 
2008, intitulat "Cazul Tanacu", realizat de autoarea celebrului roman împreună cu alți doi 
colaboratori. Nu se știe dacă regizorul Cristian Mungiu s-a inspirat din piesa de teatru și din 
documentarul realizat de autoarea romanului, însă există anumite indicii care ne arată că 
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anumite descrieri din roman se regăsesc întocmai în film. Ceea ce este interesant și care, 
reprezintă, de altfel, și motivul pentru care facem asemenea trimiteri, vine din ajustările pe cale 
regizorul Cristian Mungiu le-a făcut în film și care nu se regăsesc în carte. Însăși autoarea 
Tatiana Niculescu Bran, care nu se abține din a folosi în romanul său un ton suprarealist fără să 
îi permită cititorului să privească echidistant, acuzând voalat fiecare scenă pe care o descrie, 
recunoaște faptul că filmul "După dealuri" are schimbări esențiale față de romanul său, atât în  
denumirile persoanelor, ale locurilor, dar și în scenariu. Structura romanului Tatianei Niculescu 
Bran s-a axat pe o judecată aspră a acestor practici religioase, în timp ce regizorului Cristian 
Mungiu a prezentat echidistant contextul, lăsând faptele să vorbească de la sine. Cele două 
construcții fac referire la același episod însă se adresează unui segment diferit. Citind romanul te 
situezi în banca celor care acuză. Văzând filmul îți pui întrebări, abținându-te din a judeca dacă 
tot nu știi detalii. În timp ce ansamblul romanului instigă la ură, dispreț, considerând practicile 
acestea medievale, filmul lansează provocarea la a înțelege că necunoscutul nu este neapărat 
retrograd și este posibil ca 
evenimentele să fie purtătoare 
ale unui alt mesaj decât s-a 
prezentat în știrile vremii. Nu 
știm ce s-a întâmplat, deci nici 
de ce finalitatea a fost așa cum 
a fost. La asta se referă, 
practic, construcția socială a 
ultimei zile aferentă decadei 
pe care o analizăm. Exemplul 
de la Tanacu, în această 
componentă a comparației 
care se desprinde din roman 
versus film, ne ajută să 
înțelegem cât de importantă 
este obiectivitatea și ne va fi 
de un real folos să-i 
identificăm pe cei care cred că 
spun adevărul doar pentru că 
îl strigă în gura mare, doar 
pentru că sunt intransigenți, 
că taie în carne vie susținând 
că, de fapt, luptă pentru o 
informare corectă, dar, în 
realitate, insistă mult pe o idee 
care se depărtează foarte mult 
de obiectivitate. Am tot 
respectul pentru profunzimea 
regizorului Cristian Mungiu și 
mari rezerve față de 
obiectivitatea acestei doamne, 
autoarea cărții “Spovedanie la 
Tanacu”. 

 

Așa după cum se poate 

înțelege finalul primei decade a 

lunii martie ne îndeamnă să 

privim foarte departe fără a ne considera superiori, coborând nivelul celorlalți, ci implicându-i și pe 

aceștia în visul personal construit pentru a căuta adevărul, acela care se poate oricând transforma în 

realitate. 
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Decada a II-a (11 – 20 martie) 
Simțim binele. Se pune baza succesului. Accesibilitate. 

Durerile sunt vorbite. 
DECADA NR. 8  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   8 11-20 martie 

Corelația negativă 10 1-10 aprilie 

Zona martor 16 1-10  iunie 

 

Secretele nu țin de cald. Rădăcinile se adâncesc și mai mult în tradițional. Inspirație 

profetică. Teamă de necunoscut. Răscolire. Revoltă împotriva unui element care cere răbdare. Se 

combate o disciplină. Se face un pas înapoi. Dragostea este plătită scump. Tribut față de 

sentimentele profunde. Inspirația ne eliberează. Teamă de o sancțiune venită din partea unui 

prieten mai vechi. Întâlniri edificatoare. Succes. Sensibilitate. Dragoste față de cineva din 

preajmă. Continuitate într-un demers. Teamă de a vedea adevărul în față. Este preferată 

informația cosmetizată. Opoziție penibilă. Se declară un război care se va stinge foarte repede. 

Conflictele de acum urmăresc obiective mai vechi. Dezvăluiri spectaculoase. Constrângerile 

ideologice fac mult rău. Speranța că ideea poate acum înlocui o acțiune dezordonată. Se dorește 

ascunderea unei greșeli. Îndrăzneală. Curaj pentru a pune în aplicare un proiect independent. Cel 

îndrăzneț simte că anturajul ne opune rezistență. Apar întârzieri în proiecte mai vechi. Conflicte 

interne. A sosit vremea analizei. Se impune un control strict al emoțiilor. Dificultăți de 

comunicare. Accident pe cale să pună în dificultate un proiect de durată. Probleme de diagnostic. 

Refuz. Plăceri plătite prea scump. Compromis. Prea multă agitație. Întârzierea unor planuri. 

Provocările ne ajută să descoperim un bine care se ascunde dincolo de teamă. Se constată 

urmarea unui lucru bun. Se stabilesc noile condiții de colaborare. Sentimentele sunt orientate pe 

un făgaș normal. Lucrurile sunt răsturnate însă deocamdată nu sunt periculoase. Intenția de a 

participa la un mare eveniment social. Stabilitate. Confort. Siguranță pe un traseu ales. Surprizele 

sunt plăcute. Prea multe calcule scot în evidență defecte de caracter. Este diminuată puterea de 

influență. Înclinație spre studiu, cercetare, căutare. Putere de a modifica o direcție negativă. 

Disconfort creat de încrâncenare. Oamenii se deschid către ceea ce transformă. Sentimentul este 

așezat în locul cel mai dureros. Primim lecții de viață de la persoane pe care până acum le-am 

considerat neimportante. Atenție pe detalii. Viziune de ansamblu. Unirea contrariilor. Stăpânirea 

de sine. Răspunsuri. Este sporită puterea de influență. Încredere în sine. Independența 

gestionează un conflict deschis. Relațiile se complică în fața elementului inovator. Modificarea 

conduitei prin acceptarea unui sfat. Seninătate. Simplificarea lucrurilor care dor. Este depășită o 

primejdie. Este îmbunătățită atitudinea individului față de grupul de apartenență. Implicare într-

un proiect social. Independență dusă într-un alt plan. Nevoie de a o lua de la capăt. Revigorare. 

Putere de expresie. Simplificarea lucrurilor. Progres. Viața se desfășoară după cum îi este dictat. 

 

În această a doua decadă a lunii martie mulți oameni se vor gândi că eforturile pe care le-au 

făcut în primele 10 zile ale lunii martie trebuie neapărat să le confere un privilegiu sau măcar să le 

dăruiască primele rezultate importante. Judecând după faptul că aceasta a doua decadă a lunii martie 

este dominată de trigonul lui Jupiter cu Pluton și de conjuncția lui Chiron cu Coada Dragonului ne 

gândim, încă de la început, că această atitudine ar putea să fie o greșeală. Intervalul acesta de 10 zile 

la care ne referim ne îndeamnă să simțim binele. Prin ceea ce facem, prin valorile pe care le vom 

promova vom încerca să punem bazele unui mare succes și să împărtășim celorlalți nemulțumirile 

pe care le avem în speranța că prin discuții de genul acesta multe se vor rezolva. O parte din 

oamenii care în prima decadă s-au implicat în evenimente de mare amploare se vor încuraja acum 

unii pe alții să-și depășească limitele. Chiron în Pești are o componentă tradițională prin care îi ține 
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pe oameni pe loc pentru a se uita de mai multe ori în direcția spre care se îndreaptă și a fi informați, 

fie și numai vizual sau ideologică, referitor la pericolele pe care urmează să le întâlnească în acest 

traseu. 

Chiar din prima zi a acestei decade luăm contact cu ceea ce se numește atitudine 

autoreflexivă. Am văzut și în anul anterior, în special în prima perioadă că aceasta atitudine 

autoreflexivă a făcut parte din preocupările comune. Din dispoziția sintetică aplicată anului 2016 

constatăm că în această a doua decadă a lunii martie corelațiile pozitive rămân pe loc, se adresează 

evenimentelor pe care le parcurgem acum sau timpului prezent, iar corelațiile negative merg spre 

prima decadă a lunii aprilie. Cu alte cuvinte, intențiile de a modifica un cadru sunt acum 

extravagante și vor fi plătite scump la începutul lunii următoare. Acum ne tentează o revoltă 

împotriva unor elemente care cer răbdare. Răbdare am avut în primele 10 zile, ba chiar mai mult 

decât ar fi trebuit. Acum dorim ca tot ceea ce am gândit despre viitor să devină realitate pentru că 

pasul înainte pe care l-am făcut nu ne duce într-un prezent continuu, ci într-un viitor apropiat. 

În 11 martie Luna își încheie tranzitul său prin zodia Berbec, nu înainte de a trece prin 

conjuncția cu Uranus și opoziția cu Luna neagră. Din nou se activează acest careu în T pe semne 

cardinale și din nou ne întâlnim cu o formă de nerăbdare care strică lucruri sau rupe o relație. Am 

mai văzut că acest lucru nu ne este străină, ne-a mai întâlnit cu evenimente de genul acesta și pe alte 

conjuncturi, însă nu au fost atât de concentrate și nu a fost interiorizat atât de puternic așa cum se 

întâmplă acum. Un ecou social, fie pe evenimente care s-au consumat în ultimele 10 zile, fie pe ceea 

ce se consumă acum, răscolește ființa și îndeamnă să-și folosească intuiția pentru a se proteja de 

rău. Pe de o parte, a ne proteja de rău la modul general este foarte bine. Acum însă conjuncția lui 

Mercur cu Neptun ne îndeamnă să ridicăm privirea spre cel care se află deasupra noastră și să-i 

cerem ajutorul sau să le oferim acestora grijile pe care le avem, nu pentru a-i împovăra, ci pentru a 

ne lăsa ajutați. Odată împlinită această condiție a ne comporta ca și cum am avea în continuare griji 

de rezolvat este ca și cum ne-am implica într-o relație de prietenie fără a avea încredere în cel pe 

care-l consideram prieten. De aici și aspectul neobișnuit, nou, nemaiîntâlnit în forma aceasta dată de 

complexele momentului. Unii vor considera că cea mai bună soluție este aceea de a face o pauză și 

se vor izola, se vor ascunde, vor căuta un tratament alternativ sau alopat, vor apela la calmante și 

vor dori să scape de aceste gânduri. De partea cealaltă, persoanele cu care interacționează 

interpretează greșit tăcerea lor, îi văd dintr-o dată ca pe niște oameni care dezertează sau care nu au 

încredere în prietenii. Asta înseamnă că din nou se aleg apele, din nou calitățile și defectele se așază 

fiecare într-un sector specific și vedem mult mai clar hotarul, sau linia care le delimitează. Cel care 

lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces de cercetare spirituală se va bucura de toate 

aceste situații. Prezența hotarului arată clar că suntem ajutați, că nu ne aflăm în fața unor 

evenimente statice așa cum avem impresia, ci trecem prin situații care lucrează pe ambele direcții. 

A vedea această linie de demarcație înseamnă a primi ajutor exact pe ceea ce avem nevoie în acest 

moment. 

 
Polonnaruwa a fost a doua capitală din Sri Lanka, după distrugerea Anuradhapura din 

993. Este singurul oraș care, după ce atinge un vârf al creșterii și dezvoltării, dispare într-un 
anonimat aproape total. Nu este însă un caz izolat. America Centrală este plină de astfel de 
localități ce au fost descoperite la multe secole după ce au fost pur și simplu abandonate. Ceea ce 
este interesant pentru exemplul pe care dorim să îl construim cu scopul de a înțelege mai bine 
impactul acestor direcții individuale pe zona publică vine din faptul că localitatea cu pricina, 
imediat ce a fost descoperită, își recapătă brusc fascinația pe care o avea cândva. Apogeul acestei 
localități a fost în secolul al XII-lea și suveranii care au urmat acestui moment de apogeu au 
contribuit, prin pasivitatea lor, la pierderea prestigiului ei. Astfel, după invazia din 1284, capitala 
a fost mutată la Dambadeniya, la aproximativ 30 km de actuala Kurunegala, și aceasta cu o  
tradiție istorică foarte importantă care pornește într-un salt spectaculos tot din secolul al XII-lea. 

Istoria insulei este plină de astfel de episoade în care câteva generații de regi au locuit în 
același palat și, la un moment dat, din motive pe care nici nu trebuiau să le prezinte celorlalți, își 
mutau capitala în altă parte. Cel care a renunțat la această capitală a fost Vijayabahu III, un 
personaj dur, obscur, obsedat de putere și de avere. Cei care au venit după domnia sa, în special 
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succesorul său, au adus localității transformată în capitală o fascinație și o frumusețe aparte, 
fiind pasionat de literatura, pictură, sculptură. 

Acesta este, practic, și elementul care devine reprezentativ pentru această prezentare. 
Conjuncția lui Mercur cu Neptun scoate în evidență această sensibilitate ce vine din interior 
dintr-o zonă de unde ne așteptăm cel mai puțin. Acest episod istoric pe care l-am invocat aici are 
o componentă care unește într-un singur punct izolarea și sensibilitatea ca elemente protejate de 
o forță negativă, distructivă ce, din fericire, țintește spre alte obiective și nu dorește să își 
distrugă această comoară interioară. Conform exemplului nostru succesorul acestui războinic 
dur și agresiv a construit în noua capitală ceea ce strămoșul său a distrus în vechea capitală. 
Asta înseamnă că acolo unde 
frumosul și binele au fost protejate 
nu se plătește un preț scump 
pentru extravaganță sau 
neobișnuit, ci, la un moment dat, 
frumosul va renaște din propria 
cenușă asemenea păsării Phoenix. 

 

Zilele de Taur (Luna în 

Taur) ne îndeamnă să privim către 

valorile perene, nu neapărat foarte 

departe în timp. De altfel, pe 12 

martie când Soarele se va afla într-o 

conjuncție perfectă cu Coada 

Dragonului, nici nu vom putea privi foarte departe însă vom fi suficient de serioși, de atenții și de 

muncitori pentru a valorifica situațiile pe care le întâlnim cât mai bine. Această atracție către trecut, 

această frână, această reținere în a explora posibilități noi sau în a porni către colaborări interesante 

vine și din faptul că Venus va intra în zodia Pești în ziua în care Soarele și Coada Dragonului vor fi 

în conjuncție tot pe zodia Pești. Odată cu intrarea planetei Venus în Pești avem pe această zodie un 

marcaj important care va pune o mare greutate, ceea ce va solicita puternic zodia Fecioară, semn 

care găzduiește doar Capul Dragonului și planeta Jupiter aflată în mers retrograd. La prima vedere, 

oamenii vor face un pas înapoi pentru că li se va părea că li se cere o plată pentru sentimente, pentru 

dragoste și prețul pe care trebuie să-l plătească nu este deloc accesibil. Tributul acesta pentru 

sentimentele profunde ne ajută să înțelegem mai bine care este calitatea oamenilor din jur și până 

unde putem merge cu colaborările pe care le avem acum cu aceștia. Unii, mai sensibil din fire, se 

vor adânci în aceste atașamente și își vor stabili noi legăminte. Aceste legăminte sunt legate de 

declarații mai vechi, de promisiuni pe care nu și le-au îndeplinit fără să observe că, de fapt, atât 

prezentul cât și ceea ce se poate afla acum despre viitor nu oferă loc pentru a reedita legăminte mai 

vechi. 

Unii, mai îndrăzneți din fire își vor schimba modul de adresare, vor avansa într-un demers 

colectiv sau în care se impune o colaborare pe filiera funcției, a faimei sau renumelui cu cineva de 

pe un alt tronson. În toate cazurile va fi vizibilă o ușoară reținere, o teamă care va fi cosmetizată de 

o informație precisă și cuprinzătoare. Intrarea planetei Venus în Pești poate să aducă celor care 

lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală un moment de glorie. 

Această glorie vine ca o recompensă a unor acțiuni mai vechi când aceștia au lucrat, i-au protejat pe 

ceilalți, le-au dăruit acestora din ceea ce aveau mai valoros și mai bun fără a fi recompensați. Din 

această categorie a oamenilor care s-au remarcat în trecut prin fapte bune se ridică un lider. Acest 

lider a arătat semenilor săi în trecut o calitate cu totul aparte. Este vorba despre a ajuta pe cineva, a-

ți oferii sprijinul fără a cere ceva în schimb, fără măcar să aștepți ceva din partea celor care au 

primit. Tributul pe care aceste persoane îl plătesc pentru sentimentele profunde înseamnă o 

colaborare la un nivel înalt și aceste ființe, prin preocupările lor, vor putea arăta că dețin noi puteri, 

o nouă manieră de a transfera o informație sau de a proteja. 

 
Casa Musckross este o bijuterie arhitectonică, ridicată în stil tudorian fiind amplasată 

chiar în Parcul Național Killarney, în mijlocul său, asemenea unei inimi care bate în continuare 
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în pulsul pe care doar istoria locului o recunoaște. Musckross House este de fapt un conac, 
ridicată de arhitectul scoțian William Burn în 1843.  

Această locuință are și 
ea, asemenea oamenilor, un 
destin aparte. Devine brusc 
celebră după ce, în 1861, însăși 
Regina Victoria s-a plimbat 
prin superbele sale grădini, 
fiind cuprinsă de o mare 
invidie. Astfel, după această 
vizită a Reginei, familia 
Herbert s-a confundat cu 
grave probleme financiare 
motiv pentru care a trebuit să 
vând averea. Unii, pasionați 
de teoria conspirației, pun 
problemele acestea pe seama 
unor intervenții din partea 
Coroanei. Nu se știe dacă așa a 
fost, însă trebuie să 
recunoaștem că, nu în general, 
ci doar strict în cazul de față, 
coincidența cu pricina este destul de ciudată. Se știe însă că Regina a fost impresionată de 
grădina conacului și, probabil, și-a manifestat dorința de a o avea. Judecând după problemele de 
după, dar și luând în considerare naționalismul irlandezilor, este ușor de dedus spre ce a 
alunecat discuția. Regina a pierdut. Această casă a fost cumpărată în 1899 de Sir Arthur 
Guinness (creatorul berii Guinness), un om educat și cult, un adevărat vizionar care era și bogat, 
dar și un irlandez devotat tradițiilor poporului său, ce a vrut să păstreze peisajul original poate 
chiar dramatic al acestei locuințe. În luna august 1911, nu cu mult timp înainte de Primul Război 
Mondial, locuința împreună cu ceea ce se afla jur, au fost vândute unui american din California, 
care a făcut avere din afaceri miniere. Acest bogat american a dorit să facă un cadou luxos fiicei 
sale ce tocmai se căsătorise. Un eveniment nefericit a făcut ca, la puțin timp după acest episod, 
fiica bogătașului să se stingă din viață. Asta s-a întâmplat în 1929. În 1932, neputând să 
depășească drama pierderii unui copil atât de special, bogătașul american a oferit statului 
irlandez acest giuvaier arhitectonic și peisagistic, iar statul irlandez face în jurul ei un Parc 
Național - Killarney National Park. 

Episodul acesta ne învață că nu trebuie să neglijam niciodată urmele trecutului. Nu se știe 
dacă acest cuplu excentric nu cumva a fost atras de destinul complicat al locului sau al casei  sau 
dacă nu cumva combinația dintre menirea personală, respectul față de tradițiile strămoșești și 
frumusețea aparte a acestei construcții nu au generat o combinație solidă și aceasta să fi fost 
adevărata cauză pentru care timpul și vicisitudinile sale nu au putut-o distruge. Deși a fost 
proiectată încă de la început ca o locuință, acest conac a fost atât de bine îngrijit și conservat 
încât avea tot dreptul să reziste în timp. 

 

Trecerea Soarelui prin Coada Dragonului poate sublinia această dramă a trecutului care 

leagă printr-un fir invizibil oameni care aparent nu au nicio legătură unii cu alții. Destinul, karma 

sau soarta îi adună pe aceștia și iată cum, în exemplul de față, firul acela invizibil care leagă destine 

devine o capodoperă arhitectonică, în cazul de față cea ridicată în stilul tudorian. La fel, emoțiile 

noastre, conservate sau șlefuite atât de bine, vor avea nevoie la un moment dat de o altă modalitate 

de expresie și, de ce nu, poate vor avea nevoie să fie transformate în exponate ce vor putea fi privite 

de ceilalți ca etalon, ca dovezi ale faptului că în vremuri complicate, apăsătoare sau vitrege acestea 

și-au păstrat structura, consistența și profunzimea. 

Este de așteptat ca ultima zi de Taur (Luna în Taur) să se mențină în același registru al 

nostalgiilor și al sentimentelor valoroase. Știm că această poziție a Lunii este una foarte bună, 

subliniind o calitate specială, un talent, o deschidere, o abilitate în a depozita emoții sau în a le 

transforma pe cele pe care le întâlnește la un moment dat în adevărate opere de artă. În egală 
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măsură, această poziție a Lunii subliniază și teama de despărțire sau o anume reținere în a împărtăși 

elemente nesedimentate sau neprelucrate suficient de mult, necosmetizate pentru ca nu cumva 

persoana care deține așa ceva să nu se simtă dezgolite de ceea ce are mai de preț și mai valoros. 

Asta înseamnă că momentul 13 martie, în contextul celei de-a doua decade a lunii martie, ne 

îndeamnă să respectăm intimitățile celorlalți și să vedem dacă nu cumva a sosit momentul să facem 

dezvăluiri spectaculoase. Asta înseamnă că un element minoritar devine o adevărată forță care 

impune, prin puterea sa concentrată, prin interesul pe care-l arată anumitor grupuri sau anumitor 

persoane că încă nu se știe totul despre oameni sau despre faptele lor, încă mai sunt multe de aflat și 

deci nu putem merge mai departe pe un drum îndrăzneț, spre exemplu acela pe care l-am stabilit în 

decada anterioară.  

Iată că este suficient să urmărim tranzitul Lunii prin zodia Taur pentru a înțelege mult mai 

bine cât de concentrat este mesajul astral, care este direcția binelui pe care l-am săvârșit în primele 

10 zile, și cum să ne protejam de anumite conflicte interne sau tensiuni cu persoane care primesc 

din partea noastră ceea ce avem de oferit. Acolo unde lucrurile s-au desfășurat până acum de-o 

manieră agresivă ne confruntăm cu o declarație de război, însă aceasta nu va fi dusă mai departe 

pentru că părțile implicate discută din nou sau își reconfigurează condițiile păcii. Atât partea 

agresivă, cât și partea agresată vor fi marcate de tendința de a ascunde un element personal din fața 

noutății. Dacă pentru dimensiunea personală lucrurile acestea sunt oarecum încadrate pe un făgaș 

normal, oamenii înțelegând relativ repede ce se întâmplă cu ei înșiși, dimensiunea socială a 

prezentului îi îndeamnă să-și construiască speranțe false. Aceste speranțe false sunt acum dominate 

de ideea de dezordine. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna trece prin zodia Taur ci pentru 

că există de ceva vreme o poziție dură între Uranus și Luna neagră, iar Luna trecând acum prin 

zodia Taur stabilizează ceea ce este impus de poziția amintită mai sus ca element standard. În felul 

acesta, se atinge păcatul, dezordinea, accidentul și nu pentru că cineva din jur urmărește să ne 

impună aceste lucruri, ci pentru că ne va veni foarte greu să stabilizăm lucrurile pe care le dictăm. 

Persoanele care au o mare flexibilitate internă, care lucrează cu energia și care s-au mai întâlnit cu 

situații de genul acesta vor face un pas înapoi din fața acestor etaloane greșite și nu se vor erija în 

justițiari ai societății sau ai celor care greșesc. În ceea ce-i privește, vor impune etalon nou, vor face 

apel la evenimente frumoase pe care le-au trăit și le vor prezenta celorlalți un etalon de frumos, de 

moralitate și de progres. Această ipostază a Lunii din Taur, acest îndemn la a stabiliza, poate 

însemna pentru cei mai mulți tentația de a încălzi șarpele la sân, așa cum este celebra vorbă din 

popor. 

 
Dimensiunea socială aferentă vibrațiilor zilei de 13 martie face trimitere la o clădire cu 

adevărat impresionantă care, nici nu știm dacă este din fericire sau din nefericire, a fost ridicată 
pe teritoriul țării noastre. Este vorba despre Palatul Parlamentului din București sau cum mai 
este denumită și Casa poporului. Această clădire are nouă nivele supraterane și nouă nivele 
subterane. Deține și câteva recorduri, spre exemplu este cea mai mare clădire administrativă 
pentru uz civil ca suprafață din lume, este cea mai scumpă clădire administrativă din lume, dar 
și cea mai grea. În 25 iunie 1983 încep lucrările pentru a ridica această clădire ce ar fi trebuit să 
reprezinte un exemplu al progresului și al revoluției comuniste. Deși Nicolae Ceaușescu este cel 
care a dorit împlinirea acestui proiect, nu a fost original. Nu a făcut decât să preia ideea regelui 
Carol al II-lea din 1935 al cărui proiect urmărea construirea unei clădiri care să găzduiască pe 
Dealul Arsenalului Camera Deputaților. Pentru că vorbim de o familie regală, acest proiect a unit 
cei mai mari arhitecți ai lumii. În 1938 s-a anunțat începerea demolării clădirilor de la Dealul 
Arsenalului, toate monumente istorice. Dealul arsenalului era însă plin de situri arheologice care 
arătau istoria acestor locuri de cel puțin 3000 de ani. Faptul ca a început Al Doilea Război 
Mondial a făcut că acest proiect a lui Carol al II-lea să nu mai poată fi dus mai departe. Totuși 
vorbim despre un proiect care ar fi mers mai departe într-o manieră oarecum asemănătoare 
celei pe care a inițiat o Nicolae Ceaușescu în 1983, desigur nu de anvergura aceasta faraonică, 
însă cu exact aceleași daune Astfel, la 25 iunie 1984 are loc ceremonia oficială așezării pietrei 
fundamentale. La finalizarea sa devine cea de-a doua clădire din lume, după clădirea 
Pentagonului. Este adevărat, ridicarea acestei construcții făcea parte dintr-un proiect mult mai 
ambițios de sistematizare a capitalei. Nicolae Ceaușescu a dorit să transforme Bucureștiul după 
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exemplul capitalei Coreei de Nord, Phenian, pe baza unui proiect de sistematizare care exista încă 
din anii 30, adică din timpul lui Carol al II-lea și care urmărea să înglobeze într-o complex 
arhitectonic zona Unirii și Dealul Arsenalului. Cutremurul din 1977 a însemnat un imbold 
puternic pentru Nicolae Ceaușescu să pună în aplicare acest proiect. Așadar, cu toții avem în 
minte imaginea lui Nicolae Ceaușescu atunci când privim Casa Poporului și ne gâ  ndim cu 
durere în suflet câte au trebuit să fie sacrificate pentru această clădire. Puțini se gândesc însă că 
dacă nu ar fi existat această ambiție nemăsurata a lui Nicolae Ceaușescu în mod sigur ar fi 
existat altcineva care ar fi dus acest proiect mai departe. Poate nu la amploarea aceasta, poate 
nu cu atât de multe sacrificii, însă în mod sigur acelui loc îi era destinată o clădire care să atragă 
atenția lumii așa cum ceea ce s-a dărâmat a atras atenția lumii în vremurile apuse. În mod sigur 
Carol al II-lea nu s-a gândit la istoria acestui popor și la marele tezaur care era așezat pe Dealul 
Arsenalului atunci când a inițiat acest proiect. A avut aceeași viziune egocentrică precum Nicolae 
Ceaușescu și aceasta este cauza principală pentru care tezaurul cu pricina a dispărut. De aceea, 
trebuie să-i imputăm lui Nicolae Ceaușescu doar viziunea faraonică a acestei construcții, nu și 
dezinteresul pe care l-a 
arătat față de valorile 
istorice din această zonă. 
Așadar, incultura nu este 
doar un instrument 
comunist de manipulare, ci 
și regalist, iar istoria oferă 
dovezi în sensul acesta, 
precum cel de mai sus. In 
mod sigur Carol al II-lea nu 
a fost mai cult decât Nicolae 
Ceaușescu pentru că altfel 
ar fi arătat un minim de 
decență față de trecutul 
multimilenar al acestor 
locuri și și-ar fi ales alte 
locații pentru a cheltui banii 
românilor cu pițipoanca 
Elena Lupescu, regina din 
umbră a acelor vremuri. 
Nicolae Ceaușescu nu a mai 
apucat să vadă această clădire definitivată. Lucrările au continuat și după 1989 ultimele dintre 
ele s-au derulat în perioada 2003-2004, când s-a construit o anexă din sticlă de-a lungul 
ascensoare lor exterioare. Această construcție avea ca scop facilitarea accesului la Muzeul 
Național de artă contemporană deschis în 2004 după reamenajarea aripii vestice. 

Motivul pentru care am făcut această trimitere vine să sublinieze jocul social foarte 
complex al unei idei preluată și stabilizată într-un alt context. Probabil că dacă nu ar fi existat 
această idee pe care Nicolae Ceaușescu a preluat-o de la Carol al II-lea, dacă nu ar fi primit acest 
imbold din proiectul ce urma să fie demarat în 1938 și dacă nu s-ar fi consumat anumite 
evenimente tragice, spre exemplu, cutremurul din 1977, cel care a creat premisele necesare, acest 
proiect nu s-ar fi desfășurat la amploarea aceasta. Această performanță a Palatului 
Parlamentului nu reprezintă un motiv de bucurie pentru români, ci doar pentru nebunii care nu 
țin cont de sacrificiile care au fost făcute pentru ridicarea sa. O parte din istoria acestui popor 
încet va fi ștearsă și puțini văd că există acțiuni sunt deliberate, nu efectul hazardului istoriei. 
Mulți pun toate acestea pe seama necesității prezentului, așa cum le spune, și le este prea comod 
să creadă asta. Gesturile acestea par ambiții pe care unii lideri și le pot permite fără să se 
gândească că la un moment dat istoria îi va condamna. Dar ce contează istoria când singura lor 
bucurie vine dintr-un pahar de șampanie? Ar ține cont de ea doar dacă istoria le-au luat băutura 
din față. Pentru că a preluat o idee mai veche și a transformat-o într-un proiect faraonic, Nicolae 
Ceaușescu devine principalul vinovat, deși o persoană obiectivă găsește de cuviință că poate 
acesta ar trebui să-și împartă și vina și locul în cazanul cu smoală cu un alt jucător, de asemenea, 
posesor al unui ciudat handicap, pasionat de lux, de onoruri, de abuzuri și de…”Elena” - Carol al 
II-lea. 
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Așadar, avem nevoie în acest moment să facem o selecție valoroasă a ideilor, să nu 
preluăm toate prostiile din jur, să privim cu ochii minții, cu ochii sufletului consecințele acestor 
fapte și dacă acestea nu sunt conforme cu vibrația personală să renunțăm la ele. A stabiliza o 
idee greșită duce la construirea unor opinii care por modifica istoria într-un mod grosolan. 

 

Trecând în Gemeni, Luna va deveni un aliat de nădejde pentru ceea ce se va consuma în 

preajma zilei de 14 martie. În contextul decadei în care se manifestă, relația bună dintre Mercur și 

Junon arată îndrăzneală, curaj sau a aspira către o nouă etapă în proiectele pe care le-am conturat 

anterior. Este posibil ca acum să ne întâlnim cu primele conflicte interne, cu primele forțe care ne 

opun rezistență și care încearcă să ne descurajeze pentru a nu merge mai departe în acest proiect. 

Aceste forțe găsesc o coardă sensibilă, găsesc un gând mai dificil o îndoială pe care o explorează și 

prin intermediul căreia urmăresc să transforme convingerile pozitive în motive de revizuire sau de 

analizare a situației generale. Asta face ca unghiurile negative care se construiesc, pe de-o parte, 

între Mercur și Saturn, iar, pe partea cealaltă, între Venus și Marte să ne facă mult mai atenți la 

informații pierdute, să ne trezească un interes suspect față de bârfă, față de indecență sau față de 

greșelile pe care alții le-au făcut în proiectele similare. Mulți vor avea impresia în această primă zi 

de Gemeni (Luna în Gemeni) că a sosit vremea analizei și au nevoie să adune toate informațiile 

pentru a vedea dacă dețin o putere pozitivă sau negativă ori dacă nu cumva se amăgesc considerând 

că dețin resursele necesare pentru a face o bună impresie. Este de la sine înțeles că acum Gândul 

este dezordonat și a pune accentul pe acest proces mental înseamnă a ne sprijini pe proiecte false 

sau pe procese de analiză care nu ne duc nicăieri. 

La nivel individual, Luna va avea de împlinit o opoziție cu Marte și va transforma aceste 

motivații personale în necesități. Persoana în cauză va avea o explicație credibilă pentru agitația pe 

care o va traversa în această perioadă și va găsi imediat și vinovații pe care să-i acuze pentru 

întârzierea proiectelor personale sau pentru corectarea stării de sănătate. În realitate, gândul 

dezordonat este cel care încurcă toate aceste proiecte și care ne va atrage atenția, mai curând, prin 

corelațiile negative, pe o perspectivă a evenimentelor care nu va merge foarte departe, ci doar spre 

începutul lunii aprilie. Faptul că în acest proces relativ anumite informații sunt pierdute ar putea să 

fie și consecința frustrărilor pe care le explorăm acum. Cu alte cuvinte, alegem acum să ne aducem 

aminte doar ceea ce ne-a nemulțumit și avem tendința de a pune bazele următoarelor etape prin 

aceste conexiuni apăsătoare, tragice sau impure. În felul acesta, atracția către bârfă, indecență sau 

reavoință nu este decât o consecință a unei dezordini interne. 

Contextul general în care se manifestă 

toate aceste unghiuri interesante are însă o 

soluție. Știm însă că în astrologie cuadratura cu 

toleranța cea mai mică devine și aspectul 

eliberator, adică acea condiționare menită să îl 

ajute pe individ să vadă foarte departe, să 

înțeleagă mai multe despre ceea ce trăiește și, în 

consecință, să devină acel resort dureros care-l 

duce spre o mare împlinire. Ziua de 14 martie 

este plină de astfel de careuri și, dintre acestea, 

ultimul (careul Venus Marte), ce este, de altfel, 

împlinit la o diferență destul de mică de timp de 

penultimul, devine elementul cel mai important 

care coordonează din umbră toate aceste impulsuri. Cheia pentru ca toate aceste evenimente să 

pornească pe un traseu pozitiv este dat de plăcere. Dacă ne orientăm plăcerea către întâmplări care 

să se alimenteze în detrimentul celorlalți, dacă se pune mai mult accent pe efortul celorlalți decât de 

efortul personal pentru a consolida bucuria și plăcerea de a trăi bine, pentru a consolida starea de 

confort, atunci se alimentează mai mult corelațiile negative și se transformă ecuația zilei de 14 

martie, privită de această dată în contextul decadei în care se integrează, nu în cadrul săptămânii, 

dând emoțiilor o împlinire negativă. Poate, inițial, nu s-a gândit nimeni că trebuie să ajung acolo, 
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dar procedând în această manieră negativă alimentăm conflictele interne, le scoatem pe zona 

publică și le transformă în evenimente. 

 
Verona este o localitate din Italia, situată în regiunea Veneto, în nord-estul acestei țări, 

devenită celebră în special prin decorul oferit piesei “Romeo și Julieta” a lui Shakespeare. Cel care 
ajunge la Verona neapărat va trebui să treacă prin acest loc, dar mai sunt și alte obiective d  e 
vizitat spre exemplu, Amfiteatrul roman, Bazilica San Zeno Maggiore, Muzeul Castelvecchio, 
Piazza delle Erbe, cavourile familiei Scaligeri, cei care au dominat o bună parte a istoriei acestui 
loc, Piazza dei Signori, Teatrul Roman, Domul din Verona, Basilica Sant'Anastasia și multe 
altele. Un obiectiv important pe care orice turist romantic sau curios dorește să-l vad atunci când 
ajunge în Verona este casa Julietei - Casa di Giulietta. Nu există o dovadă istorică a faptului că 
familia Capuleti a trăit vreodată acolo. De altfel, nici nu se știe dacă tânăra fată Julieta, celebrul 
personaj a lui Shakespeare, ar fi existat vreodată. În 1905 administrația orașului a cumpărat o 
casă abandonată care semăna cu ceea ce știm cu toții din descrierile scriitorului englez și a 
numit-o Casa Julietei. Se spune că acolo ar fi fost un bordel și înainte de acest bordel locuința ar fi 
aparținut unei familii înstărite care însă nu a avut urmași. Acesta este practic începutul real al 
poveștii “Romeo și Julieta”, acesta devine kilometrul zero real al acestei frumoase povești de 
dragoste. Cei care susțin că au existat pelerinaje la Casa Julietei înainte de această dată fie 
doresc să exagereze rolul acestei clădiri, fie nu sunt informați. În privința informațiilor greșite, 
desigur, un rol important îl au și cei care cosmetizează această realitate, pentru a o face să 
semene cât mai mult cu o celebră poveste de dragoste despre care a vorbit Shakespeare. Casa 
Julietei se află la câteva sute de metri de Piazza della Erbe din centrul Veronei. Ghidul va 
prezenta faptul că această clădire medievală a aparținut familiei De Capallo încă din secolul al 
XIII-lea din care a derivat, prin mai multe transformări, numele Capuleti. Această istorie nu a 
fost cosmetizată pentru a-i oferi un rol turistic unic. Cert este că după achiziția de către 
administrația locală, acestei clădiri, mai exact în 1928, i-a fost adăugat și balconul cu pricina, cel 
care a făcut posibilă secvența spectaculoasă numită “scena balconului”. Casa lui Romeo este și ea 
adăugată recent în circuitul turistic și care se află destul de aproape de centrul istoric, adică 
aproape de casa Julietei. La fel ca și în cazul celeilalte, nu se știe precis dacă aceasta a fost sau nu 
casa lui, însă de dragul comerțului, al senzaționalului, multe devin realitate. 

Dincolo de acest detaliu care nu este specific doar anumitor zone din Italia, multe le găsim 
și în alte zone, spre exemplu în Grecia, unde sunt refăcute multe monumente istorice pentru a 
semăna cu cele care au fost distruse de neglijența oamenilor sau de intemperiile vremii, orașul 
Verona rămâne o capodoperă. 

Motivul pentru care am inserat această informație în consonanță cu trăsăturile zilei de 14 
martie este acela de a evidenția până unde se poate merge cu un motiv personal. Există o mare 
necunoscută referitoare la realitatea acelor evenimente istorice. Pe noi, în acest tip de analiză, nu 
ne interesează prea tare lucrul acesta. Necunoscuta în sine, nu cine anume are dreptate, 
constituie un indiciu mult mai important. Dragostea complicată și pasională dintre cei doi, adică 
relația de careu dintre Venus și Marte, sfârșitul tragic și exemplul sacrificiului inserat în această 
patimă a iubirii împărtășită, dar nesincronizată, poate fi, prin exemplul celor doi, o transpunere 
socială a vibrației personale aferente acestei zile. Modul cum a fost construit această poveste de 
dragoste și cum au fost adăugate în planul realității, adică celebra casă cu balconul construit 
ulterior, arată că sentimentele, dacă sunt confuze și expuse, vor rămâne vii și se vor transforma 
conform mesajului pe care l-au avut inițial. Uneori este foarte greu să menții vie această expresie 
personală, pentru că timpul va amplifica fiecare segment al acestei probleme majore, iar din 
urma lor s-ar putea să rămână doar gândul dezordonat cel care se pare că a fost adevărata 
cauză pentru care iubirea nu a fost sincronizată. 

 

Mijlocul celei de-a doua decade a lunii martie ar trebui să ne ofere mari indicii în privința 

administrării unor probleme personale. În momentul acesta când Luna se află pe ultimul segment al 

zodiei Gemeni, când are de traversat o opoziție cu Saturn pe axa Gemen-Săgetător, apar complicații 

prin îndeplinirea unor sarcini profesionale generate de faptul că dorim mai mult, vrem alte rezultate 

sau cerem celor care nu pot să ofere efort suplimentar și susținere. Acest lucru este evidențiat nu 

doar de această opoziție între Lună și Saturn, cât mai ales de faptul că, pe cer, activează o cruce 

cosmică pe semne mutabile, semn de agitație și instabilitate. Ne implicăm acum în mari proiecte, în 

evenimente de amploare, unele dintre ele marcate de plăcere sau de ambiții teribile, pierzând din 
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vedere faptul că această dorință de dreptate este acum marcată de confuzie și din teama de pierdere. 

Trecem acum și prin provocări, însă nici pe acestea nu le înțelegem mai bine deoarece vin de pe axa 

Fecioară-Pești, adică vin prin deposedare sau prin zgârcenie. Refuzul de a oferi cuiva un ajutor, 

refuzul binelui sau al inspirației se transformă în mari obstacole care nu-i permit să ducă pe mai 

departe proiectele în care sunt implicați.  

Există două soluții la care vom face apel în această doua zi de Gemeni (Luna în Gemeni) și 

acestea vin de la planetele Uranus și Pluton, câte una pentru fiecare planetă (războiul și frica de 

sărăcie). Avem nevoie să ducem mai departe un război, însă nu acela cu persoanele pe care le-am 

declarat vinovate în zilele anterioare, ci un război cu defectele personale. Aici se poate transpune 

într-o reprezentare interesantă și ideea care ne îndeamnă să acceptăm în această viață o singură 

frică, cea de frică. Frica de frică este cel mai bun instrument care ne oprește acum această agitație și 

ne ajută să alegem. Alegerea, prin intermediul lui Mercur din zodia Pești, are acum conotații greu 

de anticipat. Mercur în Pești, chiar dacă este dramatic și tenebros, are acces la o mare diversitate de 

informații, le preia pe toate din jur, le absoarbe, le primește sau empatizează cu ele și din această 

cauză lasă impresia de deviație, boală sau ciudățenie. De această dată marea diversitate de 

informații care, în condiții normale, ar deveni un obstacol, acum înseamnă o mare grație. Prin 

unghiurile care se împlinesc în această ultimă zi de Gemeni (Luna în Gemeni) sunt alimentate 

dorințele de îmbogățire, aspirațiile către funcții importante sau către putere la care se ajungem ușor, 

iar, de partea cealaltă, pot apărea plăceri stranii alimentate de posibilitatea ca, într-o anumită 

situație, o persoană lipsită de mijloacele necesare să găsească dintr-o dată resursele pentru a impune 

o dreptate abuzivă. Am văzut de multe ori că aceste situații sunt foarte prezente în analizele pe care 

le facem. De cele mai multe ori le numim răspunsuri, considerând că la baza acestora există 

întotdeauna un compromis. Pe opoziția lui Mercur cu Jupiter compromisul are atât conotații 

personale, adică acele drame pe care nu le putem înțelege sau rezolva din cauza numărului sau 

durității lor, dar și conotații sociale prin faptul că acum individul va găsi de cuviință că trebuie să se 

apere împotriva a ceea ce considera abuziv sau nedrept. Nu se știe însă dacă toate aceste impresii 

personale sunt și reale, nu se știe dacă această invitație la a construi ceva bun, la soluționare, adică 

ne poate duce dincolo de frică. Știm însă că momentul acesta este marcat de un stres teribil și 

singura rezultantă de care ar trebui să ținem cont în aceste momente este faptul că vedem, înțelegem 

sau intrăm în contact cu o mare diversitate de informații. Cel care are pregătirea necesară, care s-a 

mai întâlnit cu lucruri de genul acesta ori care, de felul său, este practic și inventiv va face față 

acestei presiuni. Ceilalți vor bate în retragere și se vor considera victime. Motivele lor vor fi cât se 

poate de mici în comparație cu marile posibilități ale momentului. 

 
Cetatea Chilia are o istorie interesantă. În antichitate, pe locul unde urma să se 

construiască cetatea cu pricina, a existat o cetate grecească numită Aquileia, probabil după 
numele marelui erou grec Ahile, despre care legenda spune că a fost înmormântat la gurile 
Dunării, probabil în acest loc. Apoi numele de Chilia apare și în cronicile secolului al XIII-lea 
având o origine grecească, numele însemnând "grânarele". Asta presupune că la vremurile 
acelea cetatea era considerată un adevărat centru specializat pe comerțul în special de cereale, 
dar și pe cel cu ceară, miere sau sare, produse care mergeau apoi pe cale apelor peste tot în 
Europa. De acest export la vreme aceea se ocupau italieni din Genova, dar și grecii din 
Constantinopol, Adrianopol, Trapezunt. Există documente care arată că în această localitate 
existau și armeni care făceau negoț, dar și trei bancheri italieni. Din nefericire, în secolul al XIV-
lea cetele comerciale genoveze și grecești din regiunea Crimeea au fost aproape distruse de tătari. 
Chilia a supraviețuit și se presupune că acest lucru s-a întâmplat tocmai datorită acestei mari 
diversități. 

Toate marile puteri care au activat în această zonă au avut pretenții asupra acestei 
localități, cu toții au considerat-o un nod important pe care trebuie să-l controleze. Alexandru cel 
Bun, domn al Moldovei în perioada 1400-1432, a stăpânit cetatea Chilia. Știm însă că, spre 
sfârșitul domniei sale, Alexandru cel Bun s-a confruntat cu o mare presiune din partea Regatului 
ungar ce a avut, prin regele Sigismund, interese majore în Moldova. Mai târziu, adică în anul 
1448, în timpul domniei lui Petru al II-lea, domn al Moldovei, cetatea Chilia este cedată lui Iancu 
de Hunedoara, voievod al Transilvaniei și desigur regele încoronat al Ungariei care a inclus 
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cetatea în frontul antiotoman al Munteniei. În felul acesta, la Chilia s-a instaurat o administrație 
mixtă munteano-ardeleană. Acest lucru se pare că a fost util cetății pentru că otomanii nu au 
avut succes. Se știe că Ștefan cel Mare a fost învins de două ori în timpul domniei sale. Una din 
aceste înfrângeri au fost comportată în prima încercare de a cuceri cetatea Chilia. Cucerește 
Chilia în ianuarie 1465, din a doua 
încercare și folosind toată oastea Moldovei. 
Cu toate că Ștefan cel Mare a reconstruit 
cetatea Chilia aceasta cade în mâinile 
otomanilor în 1484, în timpul domniei 
sultanului Baiazid al II-lea, fiind atacată 
simultan, și de pe uscat și de pe apă. Lupta 
a durat 10 zile. În felul acesta, musulmanii 
încep o campanie agresivă împotriva 
familiilor creștine din această zonă.  

Dar Chilia nu-și încheie istoria aici. 
A mai îndeplinit și rolul de refugiu pentru 
domnitorii detronați, spre exemplu 
Alexandru Lăpușneanu, cel care a fost 
alungată de Heraclit Despot. Și nu e tot, 
cetatea Chilia a fost și ținta unor atacuri în timpul războiului austro-turc (1593 – 1606). În 
secolul al XVIII-lea cetatea Chilia a fost controlată de ruși și de otomani și, pentru cinci ani, la 
începutul secolului al XIX-lea această localitate trece în administrația divanului Moldovei pentru 
ca apoi ea să revină definitiv stăpânirii rusești chiar dacă, între timp, Moldova se unise cu Țara 
Românească și apăruse România modernă. Istoria chiliei constituie o parte integrantă a istoriei 
poporului român. În perioada integrării Chiliei în spațiul românesc, populația băștinașă s-a 
dezvoltat în condiții absolut firești, însă sub dominația străină a intrat într-o perioadă de 
stagnare sau chiar de regres. Ceea ce se construia în timpul unei domnii se distrugea în timpul 
celorlalte. În general, marile distrugeri au fost făcute în timpul dominației țariste și sovietice. În 
prezent, din cetate n-a mai rămas decât un turn care se află pe teritoriul privat al unei 
întreprinderi industriale din Ucraina. 

Motivul pentru care am integrat aceste informații aici vine să evidențieze posibilitatea de 
a parcurge într-un anumit interval o istorie tumultoasă. Marea diversitate de evenimente care s-
au consumat în jurul acestei cetăți românești poate personifica, poate contura mult mai clar și 
mult mai bine posibilitățile ecuației astrale aferentă zilei de 15 martie când se intervine asupra 
factorului social cu o bogăție specială de informații. Sigur, asta nu înseamnă că finalitatea 
acestor evenimente va fi una negativă, că până la urmă ceea ce este personal va intra în 
stăpânirea altuia, așa cum am văzut că s-a întâmplat cu istoria tristă a acestei minunate cetăți 
românești. Cert este că în ceea ce privesc planurile personale, modalitatea de expresie personală 
sau chiar invocarea unei dreptății ce în alte condiții ar fi o consecință firească a unor decizii, 
finalitatea s-ar putea să nu fie cea pe care o așteptăm. Cu toate acestea, de-a lungul timpului ne 
vom aduce aminte de evenimentele ce își au rădăcina acum nu atât prin finalitate cât prin curajul 
pe care l-am arătat în a le proteja adevărul autentic și frumusețea personală. 

 

Trecerea Lunii în zodia Rac aduce un suflu proaspăt. Pe de o parte, Luna începe să facă 

unghiuri pozitive cu planetele din Pești. În prima sa zi de Rac, Luna va împlini două trigoane, unu 

cu Venus și celălalt cu Neptun, urmând ca, până la finalul tranzitului său prin acest semn, să 

împlinească alte trei trigoane, cu Mercur, cu Chiron și cu Soarele. Acum vom constata că un lucru 

bun vizează împlinirea unui mare efort. Rezultatul acesta bun ne aduce un anume confort și chiar 

dacă avem clar sentimentul că nu durează, ne bucurăm de căldura căminului și de ceea ce am reușit 

să conservăm pentru binele personal sau pentru binele celor dragi din preajmă. 

Desigur, se plătește un preț pentru toate aceste lucruri și s-ar putea ca viziunea de ansamblu, 

pentru că percepem acum lucrurile în mod răsturnat, dintr-un alt unghi sau mult mai mici decât 

altădată, să fie văzută de oameni ca o pedeapsă. Lucrurile nu se schimbă atât de rapid, aceste 

răsturnări de situație nu sunt atât de periculoase și nici nu modifică un confort pe care traseul în care 

ne-am integrat îl deține. 
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Momentul acesta de început al tranzitului Lunii prin zodia Rac va coincide și cu împlinirea 

unui unghi frumos, elegant și puternic, adică trigonul perfect dintre Jupiter și Pluton. Tocmai de 

aceea momentul acesta al zilei de 16 martie este edificator pentru că aduce stabilizarea unui element 

pozitiv fără să țină cont că acesta a fost construit prin evenimente revendicative. Fie că se participă 

la un eveniment social, fie că se caută un confort într-o altă zonă, poate chiar pe spațiul public sau 

pentru a se ajunge la această zonă, se trece printr-o dimensiune comună, printr-un stadiu 

intermediar, nu doar unul fizic, ci poate chiar unul ideologic sau cultural. Tot ceea ce se conturează 

în preajma acestei zile de 16 martie arată că suntem curtați de un noroc, de o forță specială care ne 

încurajează să credem mai mult, să iubim simplitatea, natura, mișcarea și să nu afișăm o lăcomie 

ciudată. 

Privind ecuația astrală a zilei de 16 martie în contextul decadei în care se integrează, dar și 

în contextul lunii martie, înțelegem că acum se trezesc puterile noi printr-o mișcare a valorilor. Nu 

putem știi din acest tip de analiză la modul concret care sunt aceste valori. Deplasarea în sine, 

flexibilitatea, mișcarea sau transformarea, acestea care au la bază intenția de a participa la un mare 

eveniment social, aduce, prin împărtășire și prin schimb de experiență și de valori, accesul la o forță 

teribilă. Toate acestea îi încurajează pe oameni să creadă în traseul pe care l-au ales, să se simtă 

puternici prin sentimentele pe care le au, prin lucrurile certe cu care lucrează. Asta înseamnă că 

după o suită întreagă de evenimente care ne-au tot tulburat, încercat sau enervat vine și o rază de 

lumină. Bucuria acestui moment va putea fi exprimată într-un mod, prin sensibilitate și încredere în 

sine însă se păstrează încă și o notă revendicativă, pentru că Jupiter încă este retrograd, iar Luna se 

află într-un semn cardinal. Pentru unii această notă revendicativă se va transpune prin puterea 

exprimată. Unde vor ajunge, mediul prin care vor trece îi îndeamnă să se impună, să facă ordine 

acolo, să facă recomandări și să se aștepte ca toți cei din jur să îi urmeze. Nu aceasta este ținta 

momentului. Toate acestea, doar prin faptul că am întâlnit un episod pozitiv care se referă la 

altceva, nu ne dau dreptul să credem că nu avem acum puterea necesară să ștergem tot trecutul rău. 

Îl ducem și pe acesta împreună cu noi mai departe sau măcar o parte a sa fără a diminua șansa de a 

ne bucura de viață și de oameni. 

 
Din 1933 și până în 1939 Partidul nazist a ținut numeroase congrese anuale, în special la 

Nurnberg, orașul care a găzduit celebrul proces ce a condamnat crimele nazismului. Astfel, 15 
septembrie 1935, cu ocazia celui de-al șaptelea congres au fost adoptate și legile de la Nurnberg. 
Aceste trei legi adoptate în pachetul legislativ amintit vizau în primul rând epurarea etnică sau a 
realiza încă un pas împotriva exterminării evreilor din Europa, unul din obiectivele lui Hitler și al 
apropiaților lui. Pe baza acestor 
legi s-a stabilit că problema 
evreiască cere o abordare drastică. 
Din acest moment lagărul de 
concentrare de la Dachau, primul 
lagăr de concentrare nazist, își 
intră în drepturi. Acesta și-a 
început activitatea pe 22 martie 
1933, la ordinele lui Himmler, 
comandantul suprem al SS-ului. 
Deci activitatea acestui lagăr de 
concentrare nu a debutat cu cel de 
Al Doilea Război Mondial, ca multe 
altele, ci avut o activitate 
importantă și înainte de momentul 
1939. În acest loc erau aduși nu 
doar evrei, ci și persoane ce aveau anumite orientări politice, membri ai clerului romano-catolic, 
călugări catolici, alți creștini martori ai lui Iehova, francmasoni, romi sau, după începerea 
războiului, cetățenii polonezi, norvegieni, olandezi, francezi etc. Lagărul de concentrare de la 
Dachau a fost s  cena unor omoruri în masă, mulți prizonieri fiind împușcați în lagăr fără niciun 
motiv. 
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Desigur nu acesta reprezintă reperul important din istoria și cultura omenirii selectat 
pentru a înțelege mai bine ecuația astrală aferentă zilei de 16 martie, ci faptul că aici a fost 
deschis un muzeu memorial numit "Muzeul Memorial Dachau" ce-a fost inaugurat pe 6 mai 1965 
ca rezultat al eforturilor depuse de Comitetul Internațional pentru Dachau. Este adevărat, în 
muzeul de la Dachau nu sunt multe de văzut pentru că barăcile au fost dărmate, iar cele două 
care există astăzi în incinta Muzeului au fost reconstruite. Practic, nu sunt foarte multe lucruri de 
văzut pentru că istoria bună care s-a construit a dorit să șteargă istoria rea încărcată de 
suferință și de abuzuri. Acesta este de fapt și mesajul zilei de 16 martie care ne îndeamnă să 
ducem cu noi amintirea unei istorii rele, dar să o integrăm cu un alt chip în istoria bună. Unii 
spun că acest lucru trebuie făcut pentru a nu uita ce au făcut alții și a nu repeta istoria, alții 
consideră că, odată depășit, acest moment nu are cum să mai fie repetat însă rememorarea a 
ceea ce s-a-ntâmplat trebui abordată din respect pentru cei care au traversat-o. Relația bună 
dintre Jupiter retrograd în Fecioară, obsedat de structuri administrative absurde și Pluton din 
Capricorn ale cărei domenii de activitate se orientează și spre abuzul de putere sau chiar 
desconsiderare a celorlalte tradiții, celorlalte istorii, a celorlalte amintiri, ne poate convinge că 
această stare de confort permite o rememorare de genul acesta fără a exista pericolul de a repeta 
aceste întâmplări triste. 

 

Va fi dificil de dus mai departe mesajul zilelor anterioare pentru că la opoziția Lunii cu 

Pluton valorile personale sunt încercate ori se răstoarnă din nou. Conjuncția lui Mercur cu Chiron 

va încerca să ofere o explicație puternică însă acest lucru se consumă cu aportul puternic al Axei 

Dragonului ceea ce va transforma un element personal într-un instrument de influență a culturii de 

apartenență sau într-un mijloc prin care acest grup în care individul, a ales prin voință proprie să se 

integreze, se va lăuda cu rezultatele individuale ca și cum acestea sunt colective. 

Rezultatul personal pe care îl obținem din impactul planetei Mercur asupra Axei Dragonului 

dar și din întâlnirea cu o nouă etapă a conjuncției lui Chiron cu Coada Dragonului, activă de mult 

timp, arată că suntem în fața unor episoade foarte importante pentru dimensiunea personală. 

Această ecuația astrală seamănă cu ipostaza în care un individ se întâlnește cu maestrul său, își 

găsește ghidul cel mai potrivit pentru căutările sale ori află un lucru absolut esențial pentru reușita 

sa socială, profesională sau spirituală. Prin aceste unghiuri avem acum puterea să modificăm o 

direcție negativă și, cum am văzut de multe ori de-a lungul analizelor pe care le facem aici, 

momentul în care modificăm o direcție negativă înseamnă de fapt și întâlnirea cu karma cea mai 

neplăcută sau dureroasă. Este de la sine înțeles că în această a doua decadă a lunii martie este foarte 

important să dăm dovadă de spirit practic, să fim rapizi în gândire și acțiune și înclinația spre studiu 

sau spre cercetare să nu fie un demers lent sau unul care se întinde pe o durată mare de timp. De aici 

înțelegem și faptul că acolo unde există disciplină, seriozitate, acolo avem garanția că o direcție 

negativă se poate orienta mult mai ușor. 

Ceea ce este foarte important din această dispunere astrală se conturează cu precădere pe 

această direcție a transformării elementelor personale în elemente sociale. Se întâmplă ca și cum 

nimic din ceea ce facem nu rămâne în familie, nu rămâne între doi oameni, ci se exprimă pe zona 

publică ajutând, în cea mai mare parte, persoanele timide sau cele care au de fiecare dată nevoie de 

un imbold pentru a reuși în ceea ce-și propun. 

Momentul acesta al zilei de 17 martie în contextul decadei a doua a lunii martie aduce o 

nouă formă de îmbogățire, surprize plăcute, adâncime în sentimente și o rezistență puternică 

împotriva unui curent negativ. De aici înțelegem că tranzitul lunii prin zodia Rac ne ajută acum să 

înfruntă multe din pericolele pe care le-am privit cu reținere până acum sau de care ne-am temut în 

primele luni ale anului. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 

cercetare spirituală vor constata acum că puterile pe care le-a uitat în trecut ne bat din nou la ușă, 

vor să se întoarcă acasă și nu trebuie decât un minim efort de atenție sau de deschidere afectivă 

pentru a le primi înapoi. Asta înseamnă că momentul acesta ne ajută mult în recuperarea energiei 

din trecut, nu doar ca expresie personală, ci ca mijloc prin care se restabilește armonia. Pacea de 

acum va fi de durată și ea va reprezenta cheia prin care ne redobândim puterile pe care le-am avut 

cândva. Aici includem și starea de sănătate sau o anume vitalitate, o tinerețe pe care unii au crezut 

că au pierdut. 
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Dzibilchaltun este un vechi oraș mayaș, fiind considerat în 1950 una dintre cele mai 

spectaculoase descoperiri arheologice. Este situat la 15 km de Merida și informațiile pe care le-a 
oferit a reconfigurat istoria timpurie a mayașilor. Caracterul spectaculos al acestei descoperiri 
nu vine din faptul că acolo au fost identificate anumite obiecte ce ar fi putut impresiona un 
arheolog specializat în istoria 
și cultura mayașă, ci prin 
faptul că acest oraș este 
îngropat sub mii de tone de 
pământ pe un areal de 
aproximativ 50 km². La 
timpul său a fost una dintre 
cele mai mari aglomerări 
urbane din mezoamerica. 
Până și acum construcțiile 
sale, descoperite una câte una 
de sub pământul care le-a 
acoperit, creează celor din jur 
o puternică impresie din 
gloria pe care zidurile o mai 
păstrează încă. Cea mai mare 
construcție observată 
deocamdată acolo este o 
piramidă ale cărei dimensiuni nu se cunosc în totalitate pentru că o mare parte a elementelor 
sale bazale sunt încă îngropate. Se presupune că această piramidă a fost de fapt centrul 
localității, fiind înconjurată de multe alte construcții cu rol religios. Este foarte interesant faptul 
că deși această localitate este atribuită mayașilor, aici lipsește bogăția reprezentărilor întâlnită 
la alte construcții aparținând acestui popor.  

Aici precizia domina la tot pasul. Altarul este aliniat nu doar la poarta celor șapte 
figurine, o structură denumit așa din cauza celor șapte statuiete care au fost găsite în jurul 
acestui templu, ci și cu alte altare de mărimi diferite. Nu se știe exact cine au fost de fapt 
adevărații locuitori ai acestei localități, cum de au dispărut dintr-o dată și de ce această localitate 
este îngropată practic sub tone de pământ. 

Elementul de legătură între predispozițiile zilei de 17 martie și momentul acesta din istoria 
și cultura civilizației se adresează, nu informațiilor pe care arheologii le-au descoperit, ci 
misterului care se accentuează cu fiecare element care este scos de sub pământ. Este clar că ceea 
ce descoperim acum ne duce cu gândul la o mare aglomerare urbana, la o localitate în care 
oamenii își duceau traiul obișnuit cu preocupări diverse, nu doar cele gospodărești, ci și 
administrative sau religioase. Pentru că la vremea la care acest oraș a fost în glorie au mai 
existat și alte localități care nu au dispărut de pe fața pământului așa cum s-a întâmplat cu 
această localitate, ne întrebăm de fapt care a fost elementul particular care a dus la dispariția sa. 
În această zonă activează și conexiunile care se fac între ecuația astrală a zilei de 17 martie și 
episodul cu pricina.  

Există un mister care ascunde în el calități și talente speciale, există un interes către 
metafizică sau chiar o practică menită să oculteze motivul pentru care este aleasă o anumită cale 
sau chiar să ascundă urmele pe care am putea să le lăsăm pe acest traseu. Știm că de fiecare dată 
misterul, privit în special în această zonă a dimensiunii sociale, creează impresii greșite sau 
pentru o vreme ar putea să denatureze adevărul. De aici apar și multe semne de întrebare ce 
arată că traseul invers ar putea să nu reconstituie urmele de pași pe care le-au făcut cei care au 
evoluat. Cu alte cuvinte, dacă pornim de la evenimentele acestei zile nu vom ajunge unde ne 
propunem pentru că misterul va face extrem de dificilă întoarcerea. 

 

În 18 martie Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Rac și va trece în zodia Leu 

încercând să dea valorilor personale o altă expresivitate. Este adevărat, o parte din experiențele pe 

care le-am avut în această decadă se mențin și pe finalul intervalului pe care îl analizăm însă 

suprapunerea acestor elemente de trecut peste ambițiile prezentului creează impresia că avem 

nevoie de o viteză de lucru mult mai mare, că timpul nu mai este încăpător și că preocupările pe 
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care l-am avut până acum față de schimbare sau față de consolidare au fost o pierdere de vreme. 

Mulți se vor gândi acum, când Chiron se va afla într-o conjuncție cu Coada Dragonului, la 

revoluție, la schimbări dramatice sau la hotărâri categorice menite să lase în urmă atât lucrurile bune 

cât și lucrurile rele doar pentru că personajul care le întruchipa nu mai este viu. Această secvență 

astrală încadrată în spațiul zilei de 18 martie ne dă o lecție de viață teribilă despre toleranță, 

înțelegere sau despre cum ar trebui pusă în practică mândria și dorința de glorie. 

Am văzut, nu doar în analizele astrale pe care le facem aici, ci și în trimiterile pe care le 

realizăm față de marile idei ale culturii și civilizației, că mândria este o greșeală, o anomalie și de 

fiecare dată când ne comportăm ca atare va trebui să suportăm consecințele negative ale exprimării 

acesteia. 

Este indicat ca în acest moment în care Chiron răscolește trecutul și ne convinge că putem 

alege de acolo tot ceea ce dorim după bunul plac, să fim atenți la detalii. Fuziunea contrariilor poate 

însemna și stăpânirea de sine, nu doar răsfăț sau neglijență. Dacă privim această formă de 

transformare prin ochii celorlalți atunci am vedea cât de importantă este empatia, pe ce baze să ne 

situam relațiile aflate acum în derulare și, de ce nu, cum anume să ne selectăm colaboratorii. Asta 

înseamnă că întâlnirea lui Chiron cu Coada Dragonului, atunci când Luna se află în plin tranzit prin 

zodia Leu, arată că oamenii au puterea să se deschidă către ceea ce îi transformă în bine. Dar atunci 

când vine vorba de mândrie nu putem avea garanția că faptele personale ne duc spre bine. De aici 

pot apărea și mai multe complicații de natura relațională în care oamenii se vorbească mult, dar să 

nu se înțeleagă. 

Dimensiune personală, aceea care reprezintă un punct de pornire interesant pentru toate 

evenimentele astrale ale anului 2016, tocmai pentru că se adresează acum celui interesat de 

transformare, va lăsa impresia că viitorul este nesigur. Dacă am fi persoane obișnuite cu 

schimbarea, ființe care nu se atașează foarte mult de valorile personale și nici de cele ale trecutului 

ori de confort, atunci motivul acesta ar fi un fericit prilej de a ne deschide către poveștile frumoase 

ale celorlalți și, de ce nu, către experiențele lor. Nefiind obișnuiți să procedăm în felul acesta, ne 

vom petrece aceste zile Leu (Luna în Leu) cu teama că cineva ne agresează sau că suntem puși să 

facem ceea ce nu ne place. Înțelegem de aici că răbdare este o virtute și puțini vor fi aceia care vor 

reuși să-și însușească. 

 
Notre Dame du Haut este una dintre cele mai importante creații ale arhitectului francez  

Charles Edouard Jeanneret-Gris. Acest arhitect, născut în 1887, devine promotorul 
modernismului ce va formula cele cinci principii care pun bazele mișcării moderne. Această 
construcție a fost ridicată pe o 
structură a unei capele 
distrusă în timpul celui de Al 
Doilea Război Mondial. După 
ce războiul s-a terminat 
arhitectul nu s-a mai simțit 
îngrădit și și-a exprimat 
creativitatea liber. Astfel, 
această catedrală nu este 
numai inovatoare, ci și 
provocatoare ducând la 
apariția unor reacții extreme 
din partea autorităților. 
Forma sa este neobișnuită și 
vorbește mai curând despre 
clădirile destinate cultului 
religios specific secolului al 
20-lea. Se spune că arhitectul a dorit să transpună la o mai mică dimensiune modul cum percepe 
el comuniunea omului cu natura. A considerat că poate să transpună relația sacră dintre dealuri 
pe care este așezată această catedrală și împrejurimile acesteia, adică munții Jura. 

Arhitectul a dorit să dea acestei construcții o notă personală însă a dorit, în egală măsură, 
să păstreze și arhitectura specifică a ceea ce a modificat. Astfel, a păstrat suprafața exterioară a 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

128 

capelei ce fusese distrusă în timpul celui de Al Doilea Război Mondial însă intervine cu o notă 
originală spre exemplu, aceasta este o biserică fără vitralii, doar cu geamuri, iar podeaua capelei 
urmează panta naturală a dealului pe care este construită. 

Legătura specială care se realizează între ecuația astrală a zilei de 18 martie și această 
construcție neobișnuită, reprezentativă pentru un arhitect genial, încearcă să ne convingă că 
nimic nu este pierdut și că un element care se degradează, care se distruge sau care dispare în 
timp, poate fi înlocuit de altul și mai frumos sau mai expresiv prin impactul gândirii și 
creativității umane. Trecutul se poate regăsi în valorile viitorului prin voința genială a unui 
individ care nu se simte constrâns de condiționările prezente. Cu alte cuvinte, relația interesantă 
dintre Chiron și Coada Dragonului poate deveni, deopotrivă, forța care corodează trecutul ce nu 
ne mai folosește și oportunitatea de a transforma acest element care și-a încheiat rostul în ceva 
impresionant. De aici înțelegem că dimensiunea publică a experiențelor personale depinde mult 
de viziunea de ansamblu, de abilitatea cu care putem uni contrariile sau cu care putem controla 
legătura interesantă care există între trăirea personală și creativitate. Luna se află acum în zodia 
Leu și prin creativitate ne învăță ce înseamnă cum lucrează forța vieții: fie admiram creațiile 
celorlalți, fie ne lăsăm consumați de pasiunea cu care să lăsăm o urmă impresionantă a trecerii, 
nu doar cantitativă, ci și calitativă. 

 

Dar trecerea Lunii prin zodia Leu de acum nu are conotațiile benefice pe care le-a avut 

tranzitul său prin zodia Rac. Acum, în 19 martie, Luna se va află într-o relație proastă cu Junon și va 

compromite acele schimburi pe care le-am dezvoltat până acum cu persoane de pe trepte sociale 

diferite față de cele pe care le-am parcurs până acum. Această comunicare transfrontalieră, această 

deschidere față de persoane care se află mai sus sau mai jos pe ierarhia socială, ne lasă impresia că 

acum trebuie să ne ocupăm de puterea de influență. Este adevărat această preocupare se va 

transforma în dorința de a domina un adversar. Aici lucrurile ar putea să iau o întorsătură 

neașteptată. Dacă partenerul a dovedit până acum neseriozitate și abuz, vom dori să-l dominăm prin 

independență, onestitate sau noblețe. Aici se poate constata modificarea conduitei și nu doar pentru 

a scoate în evidență că avem anumite calități la care putem face trimitere sau că dispunem de 

prieteni puternici, de o familie înstărită sau cunoștințe solide la care facem apel. Modificarea 

conduitei înseamnă în primul rând o bază personală, subiectivă la care facem trimitere și ea nu are 

nicio legătură cu anturajul sau cu posesiunile acestuia. De aici și caracterul complicat al relațiilor de 

acum, de-aici și compromiterea acelor raporturi sociale pe care individul dorește să și le mențină 

doar din interes. Aici vom vedea că omul comun va avea tendința să împartă lucrurile la modul 

simplist în două categorii: oameni pe care trebuie să-i învingă și oameni de care se folosește. 

Este de la sine înțeles că momentul acesta ar putea să ne încurajeze spre comportamente 

antisociale, antisistem, spre a face gesturi necugetate având în fața ochilor doar dorința de a umple 

un gol sau de a domina un adversar. 

A ne lăsa prinși în aceste acțiuni, acum, când Soarele se află pe ultimul grad al zodiei Pești, 

înseamnă a ne implica în foarte multe lucruri fără niciun rezultat. Acum însă când Soarele se află pe 

ultimul grad al zodiei Pești, Luna desenează pe cer împreună cu Saturn și Uranus o piramidă de foc, 

semn de intuiție sau de mare creativitate. Din nefericire, lucrurile acestea bune cu care ne-am 

întâlnit în zilele anterioare, se transformă în ziua de 19 martie în elemente de tortură pentru anturaj 

sau chiar pentru persoanele dragi. Dacă știm clar un lucru atunci toată lumea trebuie să-l înțeleagă, 

toată lumea trebuie să accepte și toți din jur trebuie să se conformeze acestui adevăr. Această formă 

de încredere în sine are însă și o parte bună. Pentru că face apel la lucruri care se desfășoară la 

vedere, conflictele pe care le declanșează vor fi deschise și deci cel care le declanșează va avea 

ocazia să le rezolve pe moment. Așa este cel mai bine, aceasta este cea mai bună soluție pentru că a 

8-a decadă a anului 2016 întoarce către sine rezultatele obținute din relațiile pozitive. Ceea ce este 

amânat cu două săptămâni înseamnă confuzie sau teamă de a recunoaște un adevăr sau o greșeală 

proprie. 

 
Mult timp s-a crezut că Troia este un ținut 

legendar. Prezența sa în miturile din  antichitate a 
constituit vreme îndelungată chiar un obstacol 
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pentru cercetători, gândindu-se că această localitate, această cetate trebuie abordată ca fiind un 
ținut ipotetic. În 1870 arheologul german Heinrich Schliemann a făcut săpături în zonă. Desigur, 
a susținut față de toată lumea că Troia nu este o legendă și a probat cu descoperirile sale acest 
lucru. Pornind de la ceea ce a descoperit arheologul german și până în zilele noastre s-a stabilit 
că, de fapt, de lungul istoriei au existat mai multe etape în care așezările au fost construite unele 
peste altele. Nu este singurul caz din istorie, în general multe localități care au dăinuit de-a 
lungul timpului, pentru a răspunde anumitor nevoi de natură socială sau pentru a da curs unor 
modele ale vremurilor au ridicat tot felul de construcții peste cele care existau. În momentul de 
față se cunosc 13 tipuri de construcții diferite care au fost ridicate în acel spațiu și care au fost 
descoperite în situl arheologic denumite de la Troia I până la Troia XIX, cu câteva subdiviziuni. 
Perioada de timp se întinde din anul 3000 î. de Ch. până cu un secol înainte de venirea lui Iisus. 

În momentul de față orașul antic este situat la o distanță de circa 15 km de coastă însă cu 
câteva milenii în urmă gura de vărsare a râului Scamandru se afla cu 5 km mai în interior într-
un mic golf ce, între timp, s-a umplut cu aluviuni. 

Cu toate că există anumite dovezi istorice care susțin această teorie, există și un număr 
mic de istorici contemporani care consideră că Troia homerică nu s-a aflat în Anatolia, ci în altă 
parte propunâdu-se tot felul de locații ciudate gen Anglia, Croația sau Scandinavia. 

O altă teorie îndrăzneață, cea a istoricului american Kenneth Dillon susține chiar că 
troienii au avut originea într-un popor de stepă, fiind înrudiți cu tracii. Cu toate acestea, nu se 
știe pe deplin că ceea ce a fost descoperit încadrat și catalogat cu atâta minuțiozitate este cu 
adevăra Troia. S-au folosit ca repere geologia regiunii, dar și comparația acesteia cu anumite 
peisaje sau elemente geografice descrise în Iliada din alte surse clasice precum Strabon. 
Concluziile au arătat că ceea ce a descoperit arheologul german este de fapt Troia. 

Legătura cu ecuația astrală aferentă acestei zile arată că aspectul general al problemei, 
contururile sau poate existența în ansamblu ce ne preocupă acum ar putea să dispară ori să fie 
învăluită de mister. Ceea ce rămâne cu adevărat în istoria personală sau în istoria grupului de 
apartenența reprezintă elementul cel mai important, în general cel marcat de un conflict. Știm că 
Troia a devenit celebră nu atât prin faima pe care o avea în antichitate cât prin celebrele conflicte 
în care eroul Ahile a fost personaj principal. S-ar putea ca o altă parte a conjuncturilor acestei 
zile să fie singurele care să ne reamintească de ceea ce am reprezentat la un moment dat, de 
statutul pe care l-am avut în trecut sau de intensitatea puterii pe care am folosit-o cândva. Asta 
nu înseamnă că momentul prezent nu contează. Raportul care există între momentul acesta și 
acel episod istoric ne arată că toți suntem muritori și că în fața timpului nimic nu rezistă. 

 

Dacă de-a lungul acestei decade ne-am întrebat de unde ne vine puterea, în ultima zi a celei 

de-a doua decade a lunii martie vom descoperi izvorul ei. Din nefericire, de această dată vom vedea 

în ce constă puterea personală atunci când ne întâlnim cu o problemă. Cu alte cuvinte, ne aflăm în 

fața unui pericol și găsim resursele necesare pentru a înfrunta greutatea momentului sau problema în 

sine. 

Prin trecerea Soarelui în zodia Berbec se constată și o modificare importantă în atitudine. 

Vom fi mai puternici prin ton, prin atitudine, mai îndrăzneți prin vorbe și mult mai responsabil cu 

ceea ce înseamnă sentimentele proprii. Acest lucru nu vine doar din faptul că Soarele trece acum pe 

zodia Berbec, ci din faptul că în acest moment de echinocțiu de primăvară Venus și Neptun se află 

într-o conjuncție. Mulți vor considera că sunt acum înzestrați cu o deschidere specială, cu percepții 

adânci și că toată decada s-au pregătit pentru momentul acesta. În egală măsură, este posibil ca în 

această ultimă zi a celei de-a doua decade a lunii martie să nu se întâmple nimic, să nu fim asaltați 

de lucruri atât de importante, ci doar să facem gesturi mici care pentru noi înșine nu au prea mare 

relevanță. În felul acesta descoperim că ni se întâmplă ca în celebrul proverb "Buturuga mică 

răstoarnă carul mare". Adâncimea percepțiilor, modul cum selectam aceste informații, revigorarea 

pe care o simțim bine face să nu mai percepem acum adevărata greutate a faptelor pe care le facem. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta este un semn că ne-am putea revigora prin ajustarea 

conduitei sau prin descoperirea acelei independențe care ne ajută. Este adevărat, viața își va vedea 

în mare parte de traseul ei, adică încă din ultima zi a celei de-a doua decade ne pregătim pentru ceea 

ce va veni spre noi în următoarea decadă deoarece corelațiile ne vor duce către finalul anului 2016. 

Acum momentul de echilibru este proiectat în prima decadă a lunii iunie când Junon se pregătește 
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să revină la zodia Balanță prin retrogradare. Acest moment de echilibru spune că putem avea acces 

la putere prin integrare, prin abilitatea cu care reușim să îmbinăm elementele vechi cu cele noi. Asta 

înseamnă că momentul acesta de revigorare, ce debutează cu intrarea Soarelui în zodia Berbec, 

poate însemna și momentul de iertare. Pentru că are mai multă putere, pentru că înțelegem mai ușor 

suntem mai flexibili sau mai încrezători nu ne mai temem de consecințele iertării. Cei care lucrează 

cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală se vor simți acum mult mai 

puternici iertând. Spre deosebire de omul comun, acela care se teme ca nu cumva vinovatul să-și 

repete greșeala dacă este iertat, persoana superioară va privi iertarea ca pe un instrument de reglare 

a destinului și mai puțin ca un gest de clemență acordat unei alte ființe. Ideea de relație socială, de 

problemă existențiale sau de raport existențial are mult mai multe implicații sau ramificații diverse 

decât un simplu raport cu ființa umană. Nu înseamnă că în această problemă existențială nu este 

inclusă și iertarea orientată în mod personal către o anumită ființă. Cei care sunt superiori văd prin 

iertare o putere cu totul aparte. Asta înseamnă că momentul acesta de final al celei de-a doua decade 

arată cu adevărat cum anume simțim binele și cum îl integrăm. 

 
Oracolul din Delphi a fost sute de an unul dintre cele mai importante puncte ale religiei  

grecești. Localizarea sa geografică se află în regiunea Pochis, foarte aproape de golful Corint, și 
era un templu dedicat zeului Apollo. Oracolul a fost consultat din cele mai vechi timpuri în tot 
felul de probleme, fie personale, legate de viața comună, de gospodărie, de starea de sănătate sau 
chiar legat de afaceri sau vreme politice. 

Acest templu a 
trecut prin mai multe 
transformări, fiind distrus 
și reconstruit în câteva 
rânduri. Cele mai vechi 
urme datează din secolul al 
VII-lea î. de Ch., iar cele pe 
care le vedem astăzi sunt 
cele care au fost ridicate 
după cutremurul din 373 î. 
de Ch. care a dărâmat o 
parte a acestui templu. Se 
știe că dictonul "Cunoaște-
te pe tine însuți", care 
apărea pe frontispiciul 
templului din Delphi, a fost 
unul din elementele 
decisive ale spiritualității 
ce au fost preluate și 
integrate în mai multe 
curente spirituale. Oracolul are o istorie bogată și aceasta se împletește cu marile evenimente ale 
Greciei sau ale întregii regiuni. Un episod interesant este acela în care Alexandru cel Mare 
înainte de a purta celebrele războaie cu perșii a dorit să consulte oracolul din Delphi pentru a fii 
informat despre ceea ce urma să se întâmple. Pentru că era zi de sărbătoare celebra preoteasă 
Pythia, nu a dorit să-i citească oracolul, nu a dorit să urce pe trepiedul din grota cu aburi 
amețitoare. Supărat, Alexandu cel Mare a târât-o de păr afară din templu și a obligat-o să-i 
spună ceea ce dorea să audă. 

În perioada sa de glorie oracolul din Delphi a fost un fel de punct de echinocțiu de 
primăvara, secunda de început pentru ceea ce însemna viața socială a Greciei. Cu timpul însă 
lucrurile s-au schimbat, iar momentul de declin a fost declanșat chiar de acest episod. Înțelegem 
de aici că rezonanța dintre cele două secvențe (cel de acum și cel din trecut) face referire 
deopotrivă la o nouă formă de curaj, cea pe care prezentul s-ar putea să-l condamne. Gestul lui 
Alexandru cel Mare a fost unul dur, intransigent, arogant pentru cei din timpul său o dovadă a 
faptului că nu a crezut în zei precum contemporanii săi. Pentru ceea ce a urmat, momentul acela 
a însemnat un exemplu de curaj, de deschidere sau de independență. Nu înseamnă însă că 
Alexandru cel Mare nu a avut un crez, nu înseamnă ca puterea sa a fost în afara valorilor 
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pozitive promovate de oracolul din Delphi, ci înseamnă că această nouă confruntare, această 
nouă depășire a primejdiei interioare a reprezentat și momentul în care s-au separat apele. O 
epocă s-a încheiat și alta a apărut pentru a scrie o altă istorie. Evenimentele care au urmat 
acestui episod nu au depins de dovada de curaj arătată de Alexandru cel Mare față de preoteasa 
templului din Delphi, ci de calitățile și talentul său special, de geniul său militar. La fel, prin 
raportare la ecuația astrală aferentă ultimei zile a celei de-a doua decade a lunii martie, 
momentul acesta de curaj are doar rolul pozitiv al prezentului nu de rol decisiv asupra viitorului. 

 

Astfel, cea de-a doua decadă a lunii martie încearcă să contureze o nouă formă de putere 

aceia care se exprimă prin raporturi sociale, prin modul cum corectăm și înțelegem evenimentele 

propriului trecut. Avem ocazia de-a lungul acestei decade să privim în față problemele, să discutăm 

despre durerile pe care le avem și împreună cu cei din jur să găsim soluțiile cele mai bune. Cel care 

depășește cu succes momentul acesta devine și un exemplu pentru cei din jur într-o construcție 

socială impresionantă în care fiecare individ se evidențiază prin ceea ce reprezintă puterea sa 

maximă. Pentru unii puterea maximă poate fi iubirea, pentru alții disponibilitatea pentru muncă, unii 

se simt puternici vorbind, alții administrând valorile celorlalți. Nu înseamnă că dacă acestea se 

întâlnesc și la moment dat un element devine prioritar față de celelalte această ierarhie se va impune 

în viitor prin valorile de acum. Momentul celei de-a doua decade ne învață mai multe despre 

puterea personală și ne arată, mai mult subtil, că toate aceste corelații care ne bucură sufletul rămân 

în acest interval. Dacă ne implicăm în evenimente cu ideea că beneficiile vor veni mai târziu vom fi 

dezamăgiți.  
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Decadă a III-a (21 – 31 martie) 
Surprize centrate pe succes. Dincolo de cuvinte sunt sensurile. 

Puteri discrete. 
DECADA NR. 9  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   31 1-10 noiembrie 

Corelația negativă 30 21-31 octombrie 

Zona martor 9 21-31 martie 

 

Atenția este diminuată. Refuzul unei colaborări. Este evaluat greșit. Tentație. Regrete. 

Distrugere prin neatenție. Eșec din cauza lipsei de flexibilitate. Informații eronate. Decizii 

importante. Hotărâre administrative. Independență. Ceea ce este urgent atrage atenția. Justiție 

abuzivă. Planuri de viitor obositoare. Furt. O minciună ascunde adevărul despre un accident. Se 

accelerează o transformare. Valul schimbării are alt chip. Complicații în rândul centrelor de 

putere. Fragmentarea autorității pe baza neîncrederii. Ieșiri pe cale diplomatică. Revoltă scăpată 

de sub control. Se confundă transformarea conștiinței cu transformarea mentalității. O durere se 

scurge către o altă zonă. Pagubă. Explozie. Pierdere prin necunoaștere. Starea de sănătate este 

afectată. Risipă. Indiferență față de un bine constructiv. Despărțire. Succesul nu este apreciat. 

Coincidențe stranii. Liniștea de dinaintea furtunii. Nu sunt luate în considerare bazele educației. 

Se dorește o schimbare bruscă. Se oprește în mod suspect un demers. Seducție. Accident prin 

intermediul apei. Inspirație salvatoare. Educația este importantă prin rezultat. Regretele sunt 

inventariate altfel. Se minte frumos. Dorință de competiție. Nevoie de a impresiona un auditoriu. 

Acum evoluția înseamnă stagnare. Succes prin prospectarea noului. Accentuarea divergențelor de 

opinie. Soluții spectaculoase. Rezolvările nu pot fi aplicate pe termen lung. Evoluție. Diminuarea 

puterii de acceptare. Nevoie de a ne desfășura pe mari spații. Competiție. Prea mult foc. 

Surprizele sunt apreciate. Patima este privită cu indiferență. Seducție. Bucuria, chiar dacă este 

superficială, este integrată mai bine în procesul muncii. Viața socială devine foarte importantă. 

Răscolire. Soluțiile de acum sunt foarte îndrăznețe. Oamenii se grupează pe baza ideilor noi. 

Tradiția este agasată. Duritate. Încrâncenare. Iertarea o primesc cei vinovați. Reîntâlnire cu 

trecutul dureros. Se pune problema unei schimbări. Colaborările trec într-un alt plan. Este 

depășit un impas. Pagubele sunt colaterale. Conflict de idei. Decizii împotriva unui element slab. 

Hotărârile afectează stabilitatea emoțională. Se depășește o barieră. Evoluție pe termen scurt. 

Succesul este doar al individului. Se aleg noi repere. Puterile personale cresc. Succesul poate 

accentua discrepanțele dintre oameni. Devenire pe baza experiențelor din ultima perioadă. 

Independență. Dorință de a impresiona pe cel slab. Hotărâre neobișnuită. Competiție. Idei 

strălucite. Veselie. Optimism. Sinteza sporește încrederea în sine. Victorie. Seducție. Drama că 

eșecul personal înseamnă eșecul grupului. Mobilizare puternică. Uităm de regrete. Forță. 

 

A treia decadă a lunii martie ne îndreaptă privirea către adevăratele schimbări ale anului 

2016 prin faptul că pe ecuațiile astrale aferente acestui interval corelațiile pozitive ne îndreaptă 

atenția către începutul lunii noiembrie, cele negative spre finalul lunii octombrie și, ca un cerc 

circumscris acestora, punctul de echilibru se plasează aici, în prezent, în acest interval pentru a 

stabiliza experiențele de viață și cunoașterea. Lucrurile ni se vor părea de o manieră complicată sau 

răsturnată pentru că valorile în care credem sunt acum marcate de mobilitate, de schimbare, de 

transformare încercând să ne convingă că nu prin autoreflexibilitate reușim sa depășim un obstacol, 

ci prin expansiune, prin dezvoltare adică prin mișcare. Tot ceea ce înseamnă mișcare în acest 

interval ne îndreaptă către proiecte de mare anvergură, către evenimente care se vor consuma spre 

finalul acestui an. Doar cei care au o instruire adecvată, doar cei care au mai trecut prin situații de 

genul acesta vor vedea că momentul de echilibru îi îndeamnă să se preocupe de prezent, să nu lase 

anumite lucruri nerezolvate acum pentru că acestea se vor răzbuna mai târziu ori o complicație de 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

133 

acum, fie ea cât de mică, va declanșa evenimente în cascadă pe care cu greu le vom putea ține sub 

control. 

În acest interval corelațiile negative ne îndreaptă atenția către prima decadă a lunii 

noiembrie, spre evenimentele pe care nu reușim să le coordonăm corect, cele care se vor întoarce 

sub formă  de corelații negative pe finalul lunii aprilie. Am văzut că această decadă de final a lunii 

aprilie a constituit și zona în care se îndreaptă corelațiile negative ale primelor decade aferente 

lunilor februarie și martie. Știm însă că pe finalul lunii aprilie nu avem unghiuri majore programate 

și din această cauză ne-am programat acum în finalul lunii martie evenimente care să-și poarte 

singură de grijă, evenimente pe care să nu le coordonăm prea strict și de care să nu ne ocupăm cu 

tensiune și stres, ci să le lăsăm în grija altora. Unele dintre ele ne pot constrânge și, la un moment 

dat, să nu mai fim atât de lucizi în proiectele pe care le avem în derulare, să nu mai fim atât de 

siguri pe ceea ce gândim și dorim să facem și, pe de-o parte, să ne lăsăm în grija altora, iar, de 

partea cealaltă, să ne plângem de milă că nu avem în jurul nostru oameni care să facă lucruri 

deosebite, oameni pricepuți sau specialiști. 

Iată cât de complicat se anunță acest interval și asta nu doar prin unghiurile majore aferente, 

cele care se vor împlini în zilele de 23 și respectiv 25 martie pe definitivarea careului dintre Jupiter 

și Saturn, în 23 martie, și inițierea mersului retrograd al planetei Saturn în 25 martie. 

În prima zi a acestui interval Luna se află în zodia Fecioară și are de traversat în mijlocul 

zilei două opoziții, una cu Neptun și alta cu Venus, care se află acum într-o conjuncție minunată pe 

zodia Pești. Cu toate că această conjuncție a avut implicații pozitive în decada anterioară, acum 

impactul acestor energii pozitive, prin greutatea pe care Luna o pune pe acestea, atenția nu este 

diminuată și vom fi îndemnați de ceea ce înțelegem greșit să refuzăm o colaborare și să fim 

irascibili sau neatenți la detalii importante. De altfel și următoarea zi se va situa în această seducție 

față de mesajele contradictorii, față de informațiile eronate acelea care ne îndeamnă să gândim în 

raport cu societatea, dar nu liber, ci într-un mod ascuns și să considerăm vinovat intrat tot ceea ce 

nu am primit. 

Momentul acesta al zilei de 21 martie ridică un semn de întrebare față de sinceritatea pe care 

individul o arată față de comunitate. Momentul acesta ce devine sinceritate, ne atrage acum atenția 

mai curând pe corelațiile negative, acelea care ne îndreaptă atenția către finalul lunii octombrie 

atunci când vom observa, la momentul respectiv, că ambițiile și renunțările ne vor crea confuzii 

teribile care vor fi întoarse pe drumul cel bun, transformate în energie pozitivă sau în succes doar 

prin experiențele pe care l-am avut la începutul anului. Nu se poate vorbi aici totuși de un arc peste 

timp, ci doar de relații care există între anumite evenimente pe care la momentul producerii nu 

reușim să le gestionăm corect. Acestea nu se aplica numai acestei decade, ci, de când facem analize 

aici, am tot văzut că ele se repetă în așa fel încât surprizele să nu ne mai sperie, iar puterile discrete 

să se transforme în mari puteri de influență și de expresivitate.  

În toată această construcție astrală, aportul personal, energia și motivațiile cu care un individ 

intervine în evenimentele sociale au un caracter antisocial. Acesta nu va fi formulat sau declarat la 

scenă deschisă, ci va putea fi citit nonverbal, din gesturile sau atitudinile individului, din ceea ce 

preferă. Asta înseamnă că se va pune sub semnul întrebării luciditatea deciziilor de acum. Nu este 

indicat să judecăm oamenii doar după lucrurile pe care le înfăptuiesc acum, în această primă zi a 

decadei. Știm că surprizele, chiar dacă au, la un moment dat, și o componentă tristă, nefericită sau 

complicată, au menirea în această decadă să ne ducă spre succes. Succesul depinde însă de relațiile 

pozitive, acelea care ne îndreaptă atenția către începutul lunii noiembrie, atunci când Neptun și 

Coada Dragonului se vor afla într-o conjuncție. Elemente disparate, cele pe care le atingem acum cu 

mintea, cu sufletul sau pe care le proiectăm la începutul lunii noiembrie în aspectul lor pozitiv, iau 

acum o formă compactă, se vor integra într-o structură mai mare și pe baza a ceea ce se stabilește 

acum, la începutul lui noiembrie își vor împlini rostul pentru care au fost create. Tocmai de aceea 

acum nu trebuie să judecăm greșit și nici să privim superficial lucruri care par orientate împotriva 

grupului de apartenență sau care sugerează un comportament antisocial 
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Despre piramida lui Keops se pot spune foarte multe. Nu doresc să fac acum o prezentare 
a acestei impresionante construcții, ci doar să subliniez ca aceasta este singura dintre minunile 
antice care au rezistat timpului. Herodot susținea că la ridicarea acesteia au fost necesari 20 de 
ani cu un efectiv de 100.000 de oameni. Practic, de aici începe să se contureze misterul acestei 
mari construcții. Oricât ne-am strădui, nu ne putem imagina cum acele imense blocuri de piatră 
au putut fi șlefuite atât de bine, dar, mai ales, cum acestea au putut fi ridicate la aceste înălțimi. 
Acum, la nivelul tehnologic la care am ajuns, acest lucru este posibil, însă atunci metodele de 
lucru erau rudimentare și ridicarea lor se făcea prin efortul oamenilor. Dacă punem la îndoială 
modul în care s-a construit înseamnă 
că punem la îndoială și datarea acestei 
construcții, despre care istoricii spun că 
a fost ridicată în jurul anilor 2560 î. de 
Ch. Există teorii care spun că atlanții 
au fost cei care au ridicat-o, însă până 
și acestea sunt presupuneri ori 
informații ce vin prin canale ce nu vor 
putea fi niciodată verificate. Pentru a 
înțelege că indiferent de certitudinile pe 
care le avem rămân încă multe mistere 
legate de originea acestei construcții, o 
putem compara cu piramida de piatră 
sau piramida în trepte de la Saqqara, cea care a fost ridicată de un geniu binecunoscut al 
Egiptului antic (Imhotep). Până la Imhotep, toate monumentele regale din Egipt erau construite 
doar pe un singur etaj și erau prevăzute cu ziduri din cărămidă înclinate spre interior. Acestea 
erau numite “mastaba” și imitau palatele regilor. Odată cu Imhotep a fost descoperită folosirea 
pietrei pentru construcții și structura clădirilor nu numai că a devenit mult mai solidă, dar și 
formele au început să varieze. Piramida în trepte de la Saqqara a fost ridicată între 2780 și 2725 
î. de Ch. în timpul domniei lui Djeser. Este posibil ca, de la timpurile acelea, timp de 200 de ani 
iscusința arhitecților să fi evoluat atât de mult încât să se ajungă la Piramida lui Keops? În plus, 
cum modestă piramida de la Saqqara a avut un geniu care a construit-o și impresionantă 
Piramida a lui Keops a fost ridicată de un anonim? De ce nu a avut și ea un geniu? Devenise un 
lucru banal încât nu mai era necesar să se consemneze arhitectul care a construit-o? 

Este clar că această construcție a servit unui alt scop și tocmai de aceea nu este indicat să 
emitem judecăți pripite prin care să acuzăm din necunoaștere, superficialitate ori ocultarea 
intenționată a informației nici pe cei din vechime și nici pe cei din zilele noastre. Corelația pe care 
o facem cu această impresionantă construcție ține de însăși existența ei. Că știm sau că nu știm 
care este scopul ei, că acceptăm sau nu mai multe variante și cercetăm care ar putea fi cea mai 
credibilă este una, însă nimic din preocupările legate de această impresionantă construcție nu va 
duce la știrbirea faimei pe care o are. Este clar că aici s-a întâmplat ceva neobișnuit. Este clar că 
aceste monumente impresionante nu se ridică peste noapte și nici într-un caz de oameni comuni. 
La fel, edificiul în care se integrează construcțiile astrale ale momentului nu ne invită să 
participăm la permanentizarea lor în mod gratuit. Există ceva în adâncul sufletului care ne poate 
ridica din zona în care suntem, există ceva personal care ne poate schimba statutul de ființe 
obișnuite, în cel de ființe extraordinare și acesta este cel mai important lucru. 

 

În 22 martie, Mercur va intra în zodia Berbec și va aduce un plus de inițiativă și de duritate 

hotărârilor care au venit spre noi în prima zi a acestei decade și care, la un moment dat, ni s-au părut 

ambivalente, duplicitare ori lipsite de consistență. Acum ne menținem în aceeași notă lipsită de 

consistență însă aceasta va fi ascunsa mult mai bine prin nota dură, intransigentă sau complicată pe 

care o punem în planurile de viitor. Aceste planuri de viitor, prin Mercur în Berbec, pot deveni 

obositoare deoarece această planeta, numai ce a intrat pe zodia Berbec, trimite un trigon către Marte 

din Săgetător și își intră în pâine. Nici nu are timp să respire și participă la anumite evenimente 

sociale ce trebuie să ducă în mod indubitabil spre performanță. Asta înseamnă că din 22 martie se 

modifică o simetrie, nu mai avem timp de repaus, de regrete, nu mai avem timp nici măcar să ne 

gândim care este calitatea unui partener de dialog, a unui adversar. Confruntările ne consumă tot 

timpul și ideea de a învinge într-o dispunere de genul acesta ne îndeamnă să trecem dincolo de 
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cuvinte, să descoperim sensuri ascunse și să le punem în aplicare. Există însă și o problemă vizibilă 

în acest moment de intrare a lui Mercur în zodia Berbec. Luna se află acum într-o conjuncție cu 

Capul Dragonului și ne îndeamnă spre analiză, spre sinteză, să facem o triere importantă a trăirilor 

negative, să vedem ce anume din aceste planuri de viitor ne lasă impresia de oboseală sau consum 

inutil și abia apoi să exploram instrumentele care rămân, elementele cu adevărat flexibile care 

generează succes energie și satisfacție, unde se consumă prea mult și inutil și care ne păcălește că ne 

sunt utile ori că le obținem mai ușor dacă suntem agitați, nervoși sau implicați în activități dinamice. 

De aici și marele paradox, de aici și faptul că succesul nu este pentru toată lumea, iar valul 

schimbării ne duce la un rezultat pozitiv doar dacă ne impunem prin voință proprie să fim 

disciplinați, atenți la sentimentele celorlalți și să participăm la construcția unor elemente valoroase 

pentru comunitate. Mercur din Berbec se preocupa prea mult de satisfacția personală, savurează 

prea mult succesul obținut prin competiții personale pentru a se mai preocupa și de binele celorlalți. 

Ideea de sacrificiu pentru valorile celorlalți este obositoare și va fi primul lucru la care vom renunța 

pentru a ne păstra drepți, în picioare adică verticali în fața unor confruntări sociale. 

Asta înseamnă că această modificare de simetrie va avea un argument, va avea o explicație 

practică, pentru că această poziție a lui Mercur preferă în mod indubitabil acțiunile concrete, 

practice ce conferă individului un rezultat imediat. Până și furtul, până și minciuna vor fi accesibile 

și vizibile, până și acestea vor avea un rol important în evoluția individului, prin conștientizarea 

defectelor pe care trebuie să și le rezolve. 

 
Săpături relativ recente efectuate în centrul orașului Focșani au scos la iveală prezența 

unor beciuri sau chiar a unor tuneluri foarte vechi despre care nu se știe încă ce destinație aveau. 
Acum, după ce le-au descoperit, mulți istorici care și-au scos din vocabular expresia “Nu știu!” 
susțin că vechimea acestora este de aproximativ 200 de ani și erau destinate contrabandei cu 
produse. Este greu de crezut să fie așa, deși probabil că beciurile, care existau deja la acea vreme, 
au fost utilizate și pentru acest lucru. Îndrăznim 
să punem la îndoială certitudinea superficială a 
acestor istorici prin faptul că nu au încă o părere 
clară despre faptul că întregul oraș Focșani este 
brăzdat de tuneluri, de beciuri și unele dintre ele 
nici măcar nu au fost explorate. Cu toate că 
Focșaniul, o perioadă importantă, a fost nod 
comercial între Europa Centrală și Asia pe 
celebru drum al mătăsii este puțin probabil că 
aceste construcții subterane să fie toate destinate 
exclusiv depozitării de bumbac, mohair, 
scorțișoară, mirodenii, piper, smirna etc. Se știe 
că Focșaniul făcea comerț cu blănuri, haine, 
gulere, căciuli sau încălțăminte din piele s.a. Cred însă că valoarea militară a acestei localități a 
fost cu mult mai importantă decât cea comercială. De altfel, aceste tuneluri nu puteau să ajute 
prea mult comercianții din zona. Era nevoie și de o anumită structura militară care să asigure că 
acest comerț se desfășura în bune condiții. Totuși, pentru că știm că la vremurile acelea evreii se 
ocupau de comerț și că ei nu se stabiliseră doar în Focșani, ci și în localitățile din jur (existau 
comunități care evitau rutele principale, dar preferau să construiască veritabile comunități în 
localități situate la 20-30 km de orașe principale) unde nu găsim aceste construcții ne întrebăm: 
de ce numai în Focșani comercianții se apărau de hoți? În mod sigur comercianții au găsit aceste 
tuneluri și eventual și-au mai construit cel mult câteva beciuri pentru că, motivul principal – 
discreția – cel care îi determinau să se ascundă de hoți, i-ar putut determina să nu sape în văzul 
tuturor, ziua, decât un beci mic, necesar depozitarii produselor unei gospodarii, nu marfa dintr-
un depozit. Volumul de lucru pentru a construi aceste tuneluri este imens și discreția 
comerciantului, cea care este invocată aici ca principal motiv pentru săparea acestora, nu 
permitea așa ceva. 

În mod sigur acestea au fost folosite în scop de apărare și pentru că istoria acestor 
regiuni, de la domnia lui Ștefan cel Mare încoace, de când este și datat orașul Focșani, a fost 
tumultoasă, înțelegem că evreii ce se ocupau de comerț din secolul al XVII-lea încoace le-au găsit 
gata săpate și le-au dat o altă întrebuințare. 
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În mod asemănător motivul de conflict, de război ori tulburările acestor zile vor lăsa pe 
zona sociale urme confuze, ciudate, greu de înțeles de posteritate, însă este mai puțin important 
pentru ceea ce avem de făcut acum dacă în viitor își va aminti cineva de motivul pentru care am 
acționat acum în această direcție. 

 

23 martie este o zi importantă pentru ceea ce avem de îndeplinit în această decadă. Valorile 

se rarefiază și vedem care sunt obstacolele, cât de departe poate merge fragmentarea și dacă 

încrâncenare este folositoare ori nu. Complicațiile care apar acum în zona personală vor fi explorate 

cu mai multă atenție, cu mai mult interes, iar asta și pentru că se împlinește Luna plină, cu Soarele 

în zodia Berbec și cu Luna în primul segment al zodiei Balanța. Prin această dispunere Mercur, cel 

care abia a intrat în zodia Berbec, se află acum într-o conjuncție cu Soarele și aduce ideea de 

pagubă sau de explozie într-o zonă sau într-un context nepotrivit. Asta înseamnă că succesul 

momentului se va baza foarte mult pe greșelile celorlalți, pe lucrurile negative care au fost 

identificate până acum în zona socială și care, tocmai pentru că nu au o soluție clar definită, ci doar 

se folosește de reacțiile de moment, încearcă să convingă că de fapt se urmărește o rezolvare pe cale 

diplomatică. 

Acum, în 23 martie, când Jupiter și Saturn se află într-o relație proastă la intensitatea cea 

mai mare și când se constată că, de fapt, această relație proastă nu este altceva decât un echivalent 

personal al relației proaste dintre Uranus și Pluton, cea care definește ciclul războiului, oamenii 

înțeleg că există o consonanță interesantă între durerile personale și cele sociale. Vorbim aici despre 

o revoltă scăpată de sub control ori de tendința de a căuta argumente pentru a susține o realitate 

dură. Ceea ce se înfiripă acum prin careul perfect dintre Jupiter și Saturn face parte dintr-o 

configurație numită aripi de pasăre împreună cu Pluton și cu Uranus. Această dispunere are cu 

precădere un impact social și ar trebui să ne ajute să atingem succesul într-un timp foarte scurt, să 

găsim mijlocul cel mai potrivit pentru a colabora cu persoane care au experiență, care știu sa 

administreze valori și care nu se pierd în detalii lipsită de importanță. Luna se află acum în Balanță 

și, pentru că a ieșit din Fecioară, această preocupare față de detalii devine un element auxiliar, unul 

poate lipsit de importanță care va duce la o explorare a ceea ce înseamnă revolta împotriva unui 

element social stabil. Cu alte cuvinte, expresia personală, ambițiile individului, dorința sa de a 

obține succes într-un anumit mod, avantajul obținut după o schemă pe care singur o gândește, 

răstoarnă acum o schemă cunoscută și pune în dificultate probleme sociale ce ar fi putut fi 

soluționate pe cale diplomatică. Expresia personală acum este atât de riguros explorată, intensitatea 

sa este atât de interesantă încât nu este nevoie decât de puțină dorință pentru ca individul să aibă o 

stimă de sine foarte mare, una care să nu aibă nicio legătură cu realitatea. 

Pornind de la această expresie personală care poate preschimba orânduirea, regulile deja 

stabilite, dimensiunea socială a acestei configurații numită aripi de pasăre poate fi în egală măsură și 

confirmarea unei modificări care apare în cadrul centrelor de putere. Momentul acesta al zilei de 23 

martie poate fi unul reprezentativ pentru anul 2016 sau pentru perioada în care acest an se 

încadrează. O nemulțumire scăpată de sub control întreținută de o stimă de sine nerealistă a unul 

lider transformă toată această ecuație socială într-o răzmeriță, într-o revoltă ciudată care să se 

soldeze cu un rezultat spectaculos. Noi lideri se ridică, ies din anonimat și impunând, inițial, în 

grupul de apartenența, apoi, în cadrul social mult mai larg, dorințele proprii vin cu această 

revigorare și arată pentru prima dată de mult timp, poate chiar de ani de zile, că ne aflăm în fața 

unei transformări reale și puternice. Pentru că această transformare se face într-un moment de 

tulburare a centrelor de putere vor exista și forțe care pierd și, pierderea lor, pentru că este implicat 

Pluton și Uranus, înseamnă putere redusă, un patrimoniu deficitar sau chiar afectarea imaginii pe 

mult timp de acum încolo. 

 
Deși manualele de istorie ne învață tot felul de lucruri interesante, pot și deforma 

realitatea. Una dintre acestea este cea care se referă la Căderea Bastiliei. Un istoric de bun simț 
va surâde în colțul gurii gândindu-se că istoria omenirii folosește acest eveniment ca fiind decisiv 
pentru declanșarea Revoluției Franceze. La 14 iulie 1789 Bastilia era deja dezafectată. Acolo se 
găseau câțiva trădători, autori ai unor comploturi eșuate sau, în general, rebeli ce se declarau 
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vehement împotriva regimului. Există multă mistificare pe această cădere a Bastiliei și cu 
siguranță modificarea evenimentelor reale ori ajustarea consistenței acestora a avut un rol 
important în promovarea idelor revoluționare. Este adevărat, cei închiși la Bastilia au fost 
vinovați, însă nu de puține ori condamnările erau pe baza mofturilor, deci vina le era exagerată. 
Totuși, este surprinzător să se constate că, de fapt, marea crimă a început chiar cu Revoluția 
Franceză, adică mai multe capete au căzut după iulie 1789, decât în toată domnia lui Ludovic al 
IV-lea care a dura 72 de ani, rege ce a fost adesea comparat cu Hitler, prin asemănarea în 
privința ambițiilor și a ușurinței cu care găsea un motiv de război în orice. În plus, la Bastilia nu 
se îngropau oamenii de vii, așa cum se spune, nu se practică tortura (a fost un singur caz, cel al 
mareșalului Biron ce fusese arestat la Fontainebleau, reședința lui Henric al IV-lea, în 1602 sub 
acuzația de trădare și care este până la urma decapitat), iar numărul morților abia dacă a ajuns 
în jurul numărului de 30 în două secole de celebritate. 

Evenimentul de pe 14 iulie 1789 nu a fost de la început așa de celebru. Primul care s-a 
gândiți să-l comemoreze a fost un individ al cărui nume istoria nu prea îl celebrează, primar al 
Parisului pe vremea aceea, care a dorit să-i convingă pe ceilalți că este un mare revoluționar: 
Fleury-Lescot.  

Totuși, mistificată sau nu căderea Bastiliei a însemnat începutul Revoluției Franceze. Este 
însă greu de crezut că 40.000 de oameni (cât încap pe marile stadioane) au pătruns într-o clădire 
ce măsura 66 m lungime, 34 m lățimea și 24 m înălțimea la nivelul turnurilor. Am putea desigur 
să considerăm, mai în glumă, mai în serios, că au intrat pe rând, ca vizitatorii gălăgioși, mai 
împingându-se, mai distrugând un zid, mai făcându-și loc. Totuși, unde erau depozitate cele 
30.000 de puști și 12 tunuri în această clădire care, se spunea, era și plină de deținuți? Dar, să 
recunoaștem, istoricii nu sunt întotdeauna prea serioși. Iată, au și simțul umorului! 

Legătura specială cu ecuația astrală a acestui moment ne pune la încercare simțul 
realității și, în absența atenției, ne poate face părtași la evenimente care, în desfășurare, să nu 
mai semene cu ceea ce am gândit că trebuie să reprezinte. Este adevărat, unele pot lua o 
amploare deosebită, pot, ca în exemplul de mai sus, să anunțe preschimbarea lumii, însă gloria 
momentului are un alt interes și poate depinde și de talentul povestitorului. Așa cum Revoluția 
Franceză nu poate fi susținută pe un asemenea eveniment, deoarece au fost alte episoade cu 
adevărat importante după Căderea Bastiliei care au făcut-o celebră, iată că și istoria ori istoricii 
își văd de ale lor și lansează mesaje care sfidează ridicolul. Nu știm cui va folosi mistificarea 
adevărului de acum, însă în mod sigur chiar și dacă vom afla mai târziu nu ne va folosi. 

 

Dar pentru că aici ne ocupăm de evoluția fenomenului social doar ca mijloc de a susține o 

transformare personală, o evoluție personală, momentul acesta al zilei de 23 martie se va regăsi cu 

precădere în expresia astrală a zilei de 24 martie. În 24 martie Luna se va afla într-o relație proastă 

cu Pluton și Uranus, arătând că această modificare a cadrului social se face pornind de la un rău 

personal. Această motivație marcată de nesiguranță sau de agresivitate arată că până acum ne-am 

ascuns din fața problemelor și am dorit să ignorăm absența unor cunoștințe, golul de înțelegere sau 

dificultatea de a ne deschide față de o viață mai bună. Plasată în umbra marilor evenimente 

încadrate fizic în spațiul zilei de 23 martie, ecuația astrală aferentă zilei de 24 martie se adresează cu 

precădere stării de sănătate fizică, mentală sau spirituală. Momentul de acum le spune oamenilor că 

boala vine acolo unde există risipă și că indiferența nu face decât să ascundă cauzele bolii sau să o 

ducă de aceasta într-o zonă ciudată încât să uităm de ea. Din punct de vedere ezoteric, uitarea este o 

mare păcăleală. Nu există uitare în univers pentru că totul se depozitează într-un arhivar, iar această 

informație poate fi accesat oricând. Atunci când spunem că nu ne amintim de fapt nu accesăm 

informația și aici nu este vorba doar de neputință, ci și de reavoință sau chiar de timp, poate să nu 

fie timpul potrivit. 

Momentul 24 martie susține că această nesiguranța și chiar efectele sale, adică cel din boală 

sau dizarmonie, se susțin pe această reavoință în a accesa informația și în a o folosi așa cum trebuie. 

De asemenea, mai vizibilă va fi astăzi relația bună dintre Venus și Junon cea care încearcă să 

exploreze latura ascunsă și umană și să îl ducă pe om către înțelegerea mentalității sociale în care a 

ales, pe baza unor motive conjuncturale, să se integreze. Acum va putea afla de ce o anumită durere 

se activează la schimbări climatice ori atunci când ne enervăm sau când nu consumăm suficient de 

multă apă. Cu alte cuvinte, vorbim aici despre identificarea unor cauze și doar fața lor ne dăm 
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seama cât de răsturnată este această situație și cât de încurcate ar putea fi firele destinului dacă ne 

bazăm exclusiv pe acest lucru. Adică în ziua de 23 martie am acționat și în 24 martie înțelegem de 

am făcut-o. În mod normal, lucrul acesta ar trebui să se petreacă invers, adică întâi să realizăm o 

simulare mentala, să înțelegem și să ne proiectăm anumite acțiuni și apoi să le împlinim. 

De aici putem ajunge la o concluzie foarte interesantă ce ar putea să devină cheia marilor 

realizări aferente acestei decade. Adevăratele cauze nu sunt în ecuațiile astrale aferente zilelor de 23 

și respectiv 24 martie, ci vin de foarte departe din trecut și cea mai apropiată perioadă de aceasta pe 

care o analizăm este mijlocul lunii ianuarie. Persoanele care sunt obișnuite să își pună întrebări, să 

afle mai multe lucruri despre cum fuzionează, despre puterile pe care le au și despre ce anume 

trebuie să facă pentru a împlini un destin social vor ajunge în explorările lor în mijlocul lunii 

ianuarie, la acțiunile pe care le-a săvârșit atunci sau chiar în ultimul trimestru al anului anterior. 

 
Ne întoarcem din nou la Troia, însă de această dată nu la cetatea în sine, ci la celebrul Cal 

troian, darul grecilor care a dus la cucerirea cetății. Acest eveniment s-a consumat pe 24 aprilie 
1184 î.de Ch. Se spune că acest cal troian a fost construit în 3 zile sub îndrumarea directă a zeiței 
Atena dintr-un lemn de corn, foarte rezistent, tăiat dintr-o pădure sacră ce era a lui Apolo, zeul 
Soarelui. Episodul care face legătura cu vibrația acestei zile 
nu este dat de construcția în sine a acestui obiect a cărei 
poveste a traversat veacurile, ci a Casandrei, fiica regelui 
Priam. 

Casandra este fiica lui Priam și a Hecubei, sora 
geamănă a lui Helenos. Aceasta l-a cucerit pe Apollo cu 
frumusețea ei și acesta, îndrăgostit, i-a promis că, dacă i se 
va dărui, îi va oferi darul de a prezice viitorul. Casandra a 
acceptat propunerea zeului, a primit darul de a prezice 
viitorul însă nu și-a mai ținut promisiunea. Ca răzbunare, 
Apollo, pentru că nu mai putea să-i ia înapoi darul, a 
blestemat-o ca nimeni să nu creadă profețiile ei. Asemenea 
lui Pitya de mai târziu, Casandra prevedea viitorul în extaz 
mistic, singura stare în care zeul o putea avea. Profețiile sale 
sunt legate de episoade importante ale războiului dintre 
greci și troieni, începând chiar cu venirea lui Paris despre 
care a spus că avea să aducă ruina cetății. Mai târziu, a 
prezis că răpirea Elenei va duce la distrugerea Troiei, că 
după moartea lui Hector solia lui Priam se va întoarce cu 
trupul fiului său. S-a opus categoric introducerii darului de 
la greci în incinta cetății, dar pentru că a fost blestemată de 
Apollo prezicerile sale nu au fost crezute. În timpul 
devastării Troiei, s-a refugiat în templul Athenei, dar a fost 
urmărită de Ajax, fiul lui Oileu. Casandra a îmbrățișat 
statuia zeiței, dar Aiax a smuls-o, zdruncinând statuia din 
soclu. În fața acestui sacrilegiu, grecii au vrut să-l ucidă pe 
Ajax, iar acesta și-a găsit refugiul în templul pe care tocmai 
îl insultase.  

Povestea Casandrei este una foarte interesantă și ea 
împreună cu Cal Troian, care a făcut-o celebră, se afla în 
consonanță cu ecuația astrală a acestui moment arătându-ne unde poate duce viclenia și 
trădarea. În plus, viclenia și trădarea nu pot fi elemente care apar dintr-odată. Grecii nu s-au 
gândit dintr-odată cum să profite de uzura nervoasă a celor asediați, ci nu au făcut decât să pună 
în aplicare un plan mai vechi a lui Ulise. Apoi, momentul acesta al eșecului este susținut și de 
faptul ca viziunile Casandrei au devenit ineficiente pentru troieni din cauza trădării sale, motiv 
pentru care și-a atras anatema din partea lui Apollo. Combinațiile acestea s-au întâlnit în chip 
miraculos în ziua de 24 aprilie 1184 soldându-se cu un rezultat care a traversat mileniile. Eșecul 
ne învață, prin puterea să corozivă, că respectarea promisiunii, menținerea verticalității în 
momente de liniște, când nu există o presiune din exterior, când nu ne obligă și nu ne convinge 
nimeni să facem asta, ci doar prin voința proprie, este semnul unei maturități care ne va proteja 
în viitor de evenimente dramatice.  
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Întâlnirea Lunii cu Luna neagră înseamnă la momentul de față explorarea acestei inversiune 

într-un mod foarte dureros și revoltător. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 25 martie Saturn va 

iniția un mers retrograd ce va dura până pe 13 august și stabilirea, încă de pe acum, a unei scheme 

de acțiune care să vizeze proiectele pe termen lung ar putea să însemne evitarea unei decizii proaste. 

Valorile trecutului sunt acum explorate prin rațiune, iar surprizele care vin prin întâlnirea acestora 

sunt, de asemenea, neplăcute. Dar asta nu e totul. Așa cum am văzut în zilele anterioare, față de 

acest moment de inițiere a mersului retrograd al lui Saturn nu este cazul să ne oprim doar pe 

mesajele prezente. Avem nevoie de profunzime atât în a evalua evenimentele cât și a explora stările 

sufletești, să mergem la cauza pe care acestea o au și să ne permitem o călătorie în timp fără teama 

că ne vom pierde pe drum sau ne vom speria de rezultatul pe care-l vom obține. Asta se va întâmpla 

în preajma zilei de 25 martie când, prin inițierea mersului retrograd al lui Saturn până pe 13 august 

și implicit prin împlinirea unui careu între Venus din Pești și Saturn din Săgetător, se plătește un 

preț pentru performanță și după ce acest preț este plătit toată construcție care a însemnat până acum 

un edificiu impresionant, ce ar trebui să vorbească vremurilor care vor veni despre gloria 

prezentului, se năruie. 

Urmărind gândurile care se împlinesc în ziua de 25 martie înțelegem că multe din cele pe 

care le avem stabilite, fie de mult timp fie așezate în ultimele zile, se transformă în elemente de bază 

pentru o construcție a cărei destinație nu o cunoaștem încă. Nu ne referim aici numai la un set 

ideologic, la o grupare de stări sufletești la care să facem trimitere ca la un etalon, ci ne referim 

chiar la ideea în sine de lucrare socială, de mister dezlegat pentru a produce transformări importante 

în sufletele celorlalți. Prima reacție, în special în cazul omului comun, va fi aceea de a căuta repere 

în trecutul propriu. Unii se vor gândi ce meserie cunosc mai bine, la cine să apeleze, pe cine se 

roage să le rezolve anumite probleme și unde să caute o anumită informație. Asta înseamnă că se 

dorește o schimbare bruscă însă această schimbare nu va veni atât de repede. Precipitarea pe care o 

consideră benefică în momentul de față vine din partea lui Mercur ce își împlinește la grad perfect 

acum relația bună cu Marte. Știm însă că această precipitare a venit spre noi chiar din ziua de 22 

martie când Mercur a intrat în zodia Berbec și a început să vorbească aceeași limbă cu Marte. Abia 

acum avem ocazia să înțelegem de ce am fost grăbiți în toate aceste zile, de ce am considerat că nu 

mai avem timp să regândim anumite proiecte, de ce am fost obsedați de rezultate pozitive sau de 

victorie. Nu încape discuție că momentul acesta de înțelegere deține individului atenția blocată pe 

coincidențe stranii. Nu ar trebui să luăm în considerare nimic din lucrurile care par acum decisive, 

ci din pe cele care ne spun că nu au alt rol decât acela de a începe un demers și că alte conjuncturi 

sociale astrale relaționale își vor îndeplini rolul de a duce mai departe ceea ce ia naștere acum. 

Această reținere fie că vine ca expresie a unui discernământ sau a unei discipline de viață (relația 

proastă Venus-Saturn), fie că vine sub imperiul unei condiționări sociale (relația proastă Venus-

Jupiter), rezultatul va fi impresionant chiar dacă este tangent la această înțelepciune de viața, cea 

care îl îndeamnă pe om să-și vadă locul, să se diminueze, să-și vadă lungul nasului, să-și înțeleagă 

mai bine limitele pe care le are și cât de adâncă poate fi expresivitatea sa. Această descoperire, 

pentru că beneficiază și de tranzitul Lunii pe ultimul segment al zodiei Balanță, arată că soluțiile 

sunt evidențiate prin relațiile cu ceilalți, prin identificarea unei armonii cu prietenii, cu oamenii pe 

care-i întâlnim mai des sau cu elementele împotriva cărora până acum ne-am declarat. Succesul nu 

vine acum prin explorarea furtunii, ci prin înțelegerea cauzelor care a declanșat-o. 

 
Greșelile sunt acceptate, chiar și acolo unde nu ar trebui să existe. Este cazul celebrului 

Turn din Pisa, cel care, în urma unei erori de calcul ori, mai exact, de înțelegere a condițiilor, că 
nu se făceau prea multe calcule pe vremea aceea, a ajuns să se încline cu 5,5 grade încât 
construcția acestuia (ce presupune deplasarea centrului de greutate al bazei cu 4,5 m) a fost 
oprită de câteva ori până a fost finalizată. La nivelul secolului al XII-lea (1173) când a fost 
începută construcția nu se realiza un studiu de fezabilitate și nici nu se calcula impactul greutății 
clădirii asupra solului. Astfel, nu s-a luat în considerare că solul bogat în argilă s-ar putea să nu 
poată ține cele câteva mii de tone cât urma să cântărească întreaga construcție (acum ea 
cântărește peste 14.000 tone).  
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Se presupune însă că de fapt nu a existat nicio eroare de calcul în ridicarea acestei 
construcții, ci doar un sabotaj pus la cale de venețieni. Se știe că Pisa și Veneția erau considerate 
unele dintre cele mai importante republici maritime alături de Genova și Amalfi, între acestea 
existând atât o competiție economică, dar și una militară, ce au avut un apogeu între secolele XI-
XV, deci în perioada în care apare pe firmament și turnul din Pisa. Acesta trebuia să facă parte 
dintr-un complex arhitectonic numit Câmpul Miracolelor (turnului cu pricina îi era repartizată o 
clopotniță) ce ar fi trebuit să vorbească lumii despre puterea economică și militară a acestei 
republici maritime. 

Stagnarea construcției a durat mult. Abia în 1372, după ce arhitectul Giovanni di Simone 
a mai adăugat încă patru etaje, s-a construit și camera clopotniței, însă turnul continua să se 
încline. Și pentru ca eroarea ori sabotajul să aibă o continuare, în 1838 arhitectul Alessandro 
Della Gherardesca a avut proastă idee să sape în jurul turnului o potecă pentru ca vizitatorii să 
vadă mai bine decorațiile zidurilor. Așa cum era de așteptat, aceasta a dus la o accentuarea a 
inclinației zidului. Apoi, decenii mai târziu, Benito Musollini, ce devenise cetățean de onoare al 
orașului Pisa în 1924, titlu retras recent, a considerat că turnul poate fi consolidat dacă baza 
acestuia va fi umplută cu beton. Ideea lui Musollini însă nu a oprit înclinația turnului, acesta 
continuând să se afunda în solul argilos. 

În timpul celui de Al Doilea Război Mondial turnul a fost la un pas de distrugere. Pentru 
că armata americană invadase orașul, soldații, după cum știm din cultura generală, dar și din 
anumite repere istorice care și-au găsit locul în acest material, aveau în plan să treacă de etapa 
vandalizării monumentelor istorice și 
urmau să distrugă toate turnurile din 
oraș pentru a se proteja de trupele de 
elită. Acest lucru nu s-a mai consumat. 
Trupele retrăgându-se în ultima clipă. 

Orice încercare de consolidare a 
părții subterane nu a dat nici un 
rezultat. În 1992 s-a încercat 
înghețarea solului cu azot lichid însă 
înclinația nu a fost oprită. Proiectul a 
fost un mare eșec. Apoi, la câțiva ani s-
a inițiat un proiect de amploare, unul 
dintre cele mai mari de consolidare a 
fundației și de restaurare ce urmărește 
extragerea lentă a pământului din 
partea de nord a turnului care părea 
stabilă (maximum 2 metri cubi pe zi) 
ceea ce duce la redresarea înclinației. Astfel i primele șase luni redresarea s-a realizat cu câțiva 
centimetri, iar acum la finalizarea proiectului redresarea s-a făcut cu 47 de centimetri ceea ce 
prelungește durata de viață a turnului cu 300 de ani. 

Că a fost arhitectul de vină (un mare anonim al istoriei) sau că această construcție a fost 
sabotată, pentru noi asemănarea cu ecuația astrală a momentului arată că secretele succesului 
ne sunt încă ascunse. Nu putem ști dacă ambiția, dacă duritatea cu care vrem să ne ridicăm 
deasupra celorlalți ori dacă o mână nevăzută a destinului ne îndeamnă să facem fapte 
remarcabile și aceeași mână nevăzută le ține vii în posteritate. Istoria acestei construcții 
transforma această înțelegere într-un reper. Experiențele înaintașilor sunt importante, dar nu 
doar prin lucrurile remarcabile pe care le-au înfăptuit, ci învățăm și din greșelile lor, fie cele pe 
care le-au făcut din neatenție, fie cele făcute din prea multă vanitate. 

 

Pentru că primele cinci zile ale acestei decade au fost situate pe frecvența unei mari 

transformări, a unei furtuni interioare, ceea ce va veni spre noi începând cu 26 martie va purta 

amprenta unui cer ce va fi tulburat doar în două momente, în 29 și respectiv 30 martie când se 

împlinesc două unghiuri negative pe care le vom gestiona foarte greu sau care, în această 

construcție pozitivă pe care încercăm să o ridicăm, să nu-și găsească locul. 

Referindu-se strict la momentul acesta în care ne desprindem de durere de nemulțumire sau 

de stresul începutului, momentul în care Venus și Pluton se vor afla într-o relație bună arată că 

înțelegem rolul de ctitor pe care îl îndeplinim în această parte a anului. Este adevărat momentul 
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acesta în care ne întâlnim cu rezultatele pozitive ne va explica și în ce constă dorința de competiție. 

Multe lucruri pe care le deținem acum vor purta amprenta educației și, din această cauză, vor exista 

persoane care vor considera că nu au fost ajutate, nu au preluat o anumită informație dintr-o parte și 

au dus-o în partea cealaltă, nu s-au îmbogățit sufletește, mental sau poate chiar material prin 

impactul comunității sau prin susținerea celor din preajmă, ci au făcut lucrul acesta prin efort 

propriu. De aici și tendința de a interpreta rezultatele competiției după bunul plac. Cu toate că acest 

impediment s-ar putea să pună în dificultate stabilitatea grupului, există anumite componente 

pozitive legate de simțul datoriei, dorința de a face fapte bune, de a ne exprima prin noi criterii 

estetice, noi taloane ale frumosului ceea ce va înclina mult balanța către valorile pozitive. 

Elementele reprezentative de care ar trebui să ținem cont acum când Venus și Pluton se află într-o 

relație pozitivă țin neapărat de prospectarea noului. Acest nou este susținut și de relația pozitivă pe 

care Soarele și Marte o împlinesc de pe zodii de foc. Există un element absolut minunat care 

transpare din ecuația astrală aferentă zilei de 26 martie. Faptul că Soarele și Marte se află acum într-

o relație pozitivă și ne îndeamnă către o competiție severă și constructivă este pe placul planetei 

Jupiter din Fecioară, poziție care știe să valorifice bine inițiativa ce ne vine din zodiile de foc. Deși 

se spune că zodiile de pământ sau energiile care vin din aceste semne sunt cele care îndeplinesc 

dorințele semnelor de apă, execută ordinele semnelor de foc și satisfac idealurile zodiilor de aer, 

Jupiter în zodia de pământ reprezentată de Fecioară arată că se poate vorbi acum de implementarea 

unor împliniri comportate într-o altă perioadă, care respectă sau nu schema indicată mai sus, cu 

scopul de a stabiliza imaginea socială, o poziție publică sau un succes. 

Unii se vor gândi că pe baza acestui succes să ceară bani, să fie recompensați într-un mod în 

care să se simtă cu adevărat îmbogățiți sau privilegiați. Ideal ar fi ca prin acest beneficiu să se caute 

esența lucrurilor cu care am lucrat până acum pentru ca furtuna începutului să nu rămână în 

memoria colectivă doar prin durerea pe care a provocat-o, ci și prin provocările pe care le-a lansat 

pentru o transformare calitativă. 

 
Marele zid chinezesc nu poate fi văzut de pe Lună. Acesta este un alt mit, o altă minciună 

preluată de mulți fără să se gândească. Vina o poartă William Stukeley (1687-1765) un erudit 
englez pasionat de istoria sacră și de kabala științifică. Pasiunea sa față de construcțiile vechi, 
față de ceea ce reprezenta produsul unor credințe puternice manifestate de druizii l-a făcut să 
ducă mai departe opera celebrului mistic John Aubrey (1626-1697), cel care a devenit celebru 
prin descoperiri importante făcute în complexul de la Stonehenge. De asemenea, W. Stukeley și-a 
îndreptată atenția și spre alte construcții, spre exemplu Zidul lui Hadrian (122-130 d.Ch) sau 
Marele zid Chinezesc (cea mai importanta parte a sa construită în intervalul 475 – 221 i.Ch). 
Această informație apare într-o scrisoare în care William Stukeley spunea: “Zidul lui Hadrian 
este întrecut doar de Marele Zid Chinezesc, care poate fi văzut de pe Lună”. Scrie acestea în 1754 
când nici nu se inventase încă lentila bifocală (1784, invenție ce îi aparține lui Benjamin 
Franklin), iar oamenii foloseau spre exemplu diapazonul și termometrul cu mercur doar de 
câteva decenii. Această observație a lui Stukeley a fost preluată apoi de Henry Norman, un 
jurnalist englez și apoi această informație falsă s-a răspândit cu mare ușurință, deși multe 
misiuni spațiale au arătat că această construcție impresionantă nu poate fi văzută nici măcar din 
orbită joasă a pământului. Pentru a vedea zidul chinezesc din spațiu este similar cu a vedea un fir 
de păr de la 5 km, ceea ce este imposibil. Ochiul uman nu poate dispune de o asemenea acuitate 
vizuală. 

Dincolo toate aceste controverse, Zidul Chinezesc rămâne o construcție impresionantă 
care, asemenea altora, a traversat istoria și ne-a oferi un exemplu de putere cumulată, de efort 
susținut de generații, adică de coerciție pozitivă împotriva unui dușman comun. Se știe că scopul 
său este acela de apărare, la fel cum ni se va părea și relația Soarelui cu Marte din această zi, 
însă în timp imaginea acestui șarpe arhitectonic lasă în mintea umană avidă de senzațional urme 
care duc la confuzii penibile. Totul ar trebui să fie practic, iar impresiile ce ne vin acum ne ajută 
să ne stabilizăm în acest sector. Atunci când sunt duse în altă zonă ele denaturează adevărul și 
creatorul valorii prezentate în felul acesta nu pare să aibă vreo legătură cu acest gen de 
mistificare. Să nu ne mire dacă faptele momentului vor fi denaturate de cei care vor fi 
impresionați de ele. Poate acesta este modul în care doresc să se integreze pe sine în ceea ce li se 
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pare spectaculos. Ideea „eu știu secretul”, „eu înțeleg adevăratul motiv”, „doar eu văd amploarea 
acestui fenomen” sunt expresii care susțin acest gen de mistificare. 

 

În ultima sa zi de Scorpion, Luna va trebui să treacă prin conjuncția cu Junon și să se 

împrietenească cu planetele ce trec acum prin Fecioară, Capricorn sau Pești. Lucrurile acestea arată 

că deciziile anterioare, oricât de instabile ar fi sau oricât de limitate în privința beneficiilor pe 

termen lung, ne duc spre vindecare miraculoasă ori către implementarea unor adevăruri personale 

încât individul, dacă nu este atât de bine pregătit sau nu a avut până acum ocazia să-și convingă 

auditoriul că știe, că poate înțelege, să lase o urmă importantă a trecerii sale, adică existența sa să 

conteze fără să fie nevoie acum de sacrificiu. Acestea se desfășoară de o manieră pozitivă și 

rezolvările care vin acum, chiar dacă nu vor fi puse în aplicare pe termen lung, sunt încărcate de o 

mare satisfacție și pot să îl ajute pe individ să recupereze timpul pierdut. De asemenea, pentru că 

Luna din Scorpion nu poate tace sau dacă tăcea o face creând o presiune psihică majoră asupra 

comunității, se pot accentua în momentul acesta anumite divergente de opinie. Toate acestea sunt 

purtătoare ale unui semn de evoluție atât de important încât peste timp, chiar dacă nu va exista ceva 

concret, un eveniment sau o realizare majoră care să ne ducă foarte simplu către momentul acesta, 

simpla rememorare a ceea ce s-a consumat în luna martie ne face să trecem și prin locul acesta, prin 

satisfacția de acum, prin istețimea pe care am dovedit-o în a accesa anumite informații sau în a 

evolua rapid. 

Practic, momentul zilei de 27 martie, în ecuația aferentă celei de-a treia decade a lunii 

martie, le vorbește oamenilor despre evoluția individuală. Tocmai de aceea rezultatele pe termen 

lung nu sunt posibile pentru că pe termen lung transformarea în sine este importantă deci nu 

evenimentul care o declanșează. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

privi aceste ipostaze personale ca pe un îndemn la interiorizare. Luna din Scorpion are și acest dar 

special de a-l îndemna pe individ să se scufunde în gândurile lui, să mediteze la stările la 

interacțiunile pe care le-a avut cu cei din jur și să îi fie suficient. Este adevărat, pentru că aceasta 

este o poziție proastă pentru Luna, există și un neajuns ca, intrat în această peșteră a ființei, 

individul să nu mai poată ieși de acolo decât cu ajutor adică să se izoleze afectiv sau emoțional de 

comunitate. Astfel, momentul acesta în care Luna este prietenă cu planetele din zodiile Fecioară, 

Capricorn, Pești ar trebui să ne aducă sentimente puternice, stabile, în timp ce ele sunt acum doar 

înflăcărate. Flăcările acestea vor arde doar în peșteră în care am intrat producând acolo multă 

lumina deci înțelegerile la care ajungem prin această interiorizare să fie generatoare de căldură 

sufletească, însă doar acolo, doar în acel cadru. Atunci când în urma acestei interiorizări unii devin 

încrâncenați, porniți și mai mult împotriva celor care greșesc sau care sunt slăbiți de eșecurile lor, 

înseamnă că ne separăm într-un mod periculos de comunitate și poate ar trebui să ne revizuim 

atitudinea. 

 
Drama de la Roșia Montana este încă în 

atenția noastră. Mulți consideră că interesul 
anumitor organisme internaționale este doar 
pentru a extrage aurul ce se afla în această 
zonă, însă el este de fapt altul. Roșia Montana 
nu conține mai multe zăcăminte de aur decât 
alte zone din Apuseni. Vestigiile descoperite 
acolo în ani de cercetări, explorările, adesea 
abuzive, au scos la lumina semnele unei 
civilizații care nu poate fi datată. Obiectele 
despre care se vorbește acum sunt învăluit în 
mister. Nu se știe cum au fost alcătuite și care a 
fost destinația lor. Se știe însă că tunelurile 
acestea sunt construite de agatârși, stabilizați 
în zona Mureșului de sus și care erau iscusiți făuritori ai bijuteriilor din metale prețioase, în 
special aur. Din vestigiile descoperite acolo și care au mers, în marea lor majoritate, la Moscova 
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pentru cercetări, sunt nu doar obiecte (formațiuni alcătuite din aliaje complexe imposibil de 
realizat chiar și cu tehnologia pe care o deținem acum), ci și oase ale giganților.  

Se spune adesea că miza este mușamalizarea adevărului despre Roșia Montana. Care 
adevăr? Nu se cunosc atât de multe despre acest oraș subteran încât să se poate ajunge la o 
concluzie pertinentă. Păreri sunt multe și ele circula atât în mediile științifice, cât și pe internet, 
de diferite persoane pasionate de mistere, de ezoterism ori iubitori de neam și patrie. 
Deocamdată informațiile care ajung la noi sunt mai curând o combinație între misticism și 
adevăr științific și pe alocuri pigmentate cu trimiteri la mitologia greacă, în special, cea care 
amintește de o lume subterană în care au fost închiși titanii, primii zei, și care ar fi fost aici, în 
această parte de lume. 

Dincolo de aceste elemente care, după umila mea părere, ar trebui investigate într-un 
mod organizat, nu pe fragmente, există un mister ce nu poate fi trecut cu vederea. Acolo a existat 
o comunitate care nu a fost nici pe departe cea a omului primitiv care, la vremurile acelea trăia 
în locuri naturale, nefiind în stare să-și construiască prea multe. În plus, modul cum a fost făcut 
totul acolo spune multe despre o grupare poate chiar o societate inteligentă, ce dispunea de 
tehnologie avansată, mult mai avansată chiar decât cea din prezent. Toate acestea, ne indică o 
comunitate evoluată capabilă să lase urme mai valoroase decât bucăți de aliaje misterioase, 
câteva tăblițe cu o scriere ciudată. Cine poate elabora așa ceva, în modul acesta, a făcut în mod 
indubitabil mai mult. Acum ne întrebăm: Ce? Unde? Pentru ce? Dacă locul acela va fi distrus de 
extracțiile abuzive ale aurului, vom mai afla vreodată? 

Trupul acestei țări este plin de răni pentru că nu suntem războinici ca alții care nu au ce 
apăra și se duc să-și adune averi de pe la alții. Roșia Montana, Sarmisegetuza, pădurile din 
Bucovina și multe alte valori asupra cărora nu doar timpul cel nemilos a intervenit ca un factor 
coroziv, ci și omul fac parte din trupul acestei patrii. Nu cred și nu poate nimeni să mă convingă 
că românii sunt cei care își șterg istoria. Acolo unde există un punct dureros, acolo unde o rană 
mai veche se redeschide găsim în interes străin de cel al nostru. Câinele care ar trebui să apere 
locul mănâncă acum din mâna altui stăpân, dar asta nu spune nimic despre calitatea celor care 
locuiesc acolo. De aceea când judecăm nu trebuie să uităm că oamenii sunt oameni si câinii sunt 
câini. 

Corelația dintre această durere a neamului nostru și momentul prezent este aceea care ne 
îndeamnă la observație. Când căutăm căldura în adâncul sufletului vânturile de afară se pot 
înteți și nu este nevoie decât de o secundă de neatenție pentru că factorul coroziv să producă 
pagube însemnate. 25, 50 sau chiar 100 de ani raportați la o perioadă de zeci de mii de ani cât ne 
indică aceste urme de continuitate istorică pe aceste meleaguri înseamnă prea puțin și totuși sunt 
capabile să producă pagube atât de mari încât să ne distrugă. Călătoriile spre locurile încărcate 
de istorie sunt adevărate trasee inițiatice sau o invitație la a adânci în peșterile sufletului. Celor 
care nu au avut niciodată un loc intim, o bucurie pe care să o trăiască într-o deconectare sigură 
și totală, ideea de peșteră le inspiră teamă prin întuneric, izolare sau pericol potențial. Trecutul 
acesta este o peșteră care nouă nu ne inspiră teamă, dar celor care nu au avut-o niciodată, da. 

 

Trecerea sa în zodia Săgetător poate însemna o diminuare a puterii de acceptare pentru că ne 

vom axa doar pe rezultatele a ceea ce am conștientizat, înțeles sau pe baza a ceea ce obține statutul 

de concluzie prin efortul zilelor anterioare. Vorbim aici despre o patimă însă, cu Luna în Săgetător, 

patima aceasta este privită ca un motiv de performanță. Obsesia succesului, dorința de a ne luam la 

întrecere cu cei pe care-i consideram slabi sau despre care nu avem o părere foarte bună ne 

îndeamnă să obținem în preajma zilei de 28 martie rezultate aparte. În primul rând, aceste rezultate 

nu sunt garantate. Ele vin doar acolo unde călătoria în peștera sufletului personal s-a soldat cu 

sporirea încrederii în sine și a respectului față de rezultatele muncii celorlalți. Pentru că în Săgetător 

Luna are nevoie de mișcare, de flexibilitate și ecoul comunității trebuie să fie neapărat unul bun 

care să încurajeze tipul de activitate pe care îl realizează, nevoia de nou se transpune acum în nevoie 

de strălucire. Este de la sine înțeles, că nu toată lumea va beneficia de o susținere pozitivă din partea 

comunității. Asta înseamnă că momentul acesta dacă se bazează exclusiv pe lucruri mici, dar 

pozitive, exagerate în dimensiunea lor sau în durabilitate, ar putea să ofere doar o seducție limitată, 

doar o bucurie superficială care nu le va fi folositoare oamenilor pe termen lung. Cu alte cuvinte, 

Luna în Săgetător de acum ar trebui să-i îndemne pe oameni să fie mai serioși în munca pe care o 
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prestează, să fie mult mai respectuoși cu cei cu care colaborează și să se gândească mai puțin la ce 

ar face cu beneficiile pe care le-ar primi, cât dacă le merită cu adevărat. 

Momentul acesta este unul de mare consum pentru că individul își va folosi achizițiile pe 

care l-a comportat cu mare efort de-a lungul acestei decade, adică își va folosi puterea personală 

pentru a magnetiza ambițiile celorlalți și pentru ai forțat să aibă anumite reacții ori să spună anumite 

lucruri. Ceea ce se întâmplă acum ar putea să le aducă multora întâlnirea cu o formă de regret pe 

care să nu o înțeleagă și nici să nu o poată integra corespunzător în dimensiunea personală. Această 

zonă intimă, cea de care ne ocupăm  cu precădere aici, are acum nevoie de prospețime însă, ca un 

paradox, prospețimea nu va fi găsită în locul în care o căutăm, cel puțin nu acolo unde o căutăm 

prima dată. Nu putem să le impunem celorlalți să stea la comandă, să alerge la comandă sau să se 

comporte într-un anumit fel doar pentru că avem argumentul necesar care să-i convingă că asta le 

este necesar. Ar trebui în primul rând să-i întrebăm dacă este și ceea ce-și doresc, dacă își doresc 

progresul sau beneficiile pe care le pot obține în urma acestor reacții sau activități. Altfel, Luna din 

Săgetător devine un obstacol în calea bucuriei reale pentru că îi îndeamnă pe oameni să-și 

teatralizeze sentimentele, să simuleze bucuria și să se comporte ca niște roboți. 

 
Anghel Saligny va rămâne în conștiința poporului român ca o figură de cinste. Deși,  

inițial, a urmat cursurile Universității din Berlin, până la urmă a ajuns la Școala Tehnica 
Charlottenberg și apoi a revenit în țara angajându-se ca inginer. S-a ocupat de căi ferate, de 
silozuri unde a folosit pentru prima dată betonul armat, însă marea sa realizare rămâne Podul 
de la Cernavodă. Impresionați de invențiile sale și de utilitatea lor practică conducătorii statului 
român de atunci i-au propus lui 
Saligny să se ocupe de proiectarea 
unor poduri peste Dunăre. În 
noiembrie 1887 devine șeful noului 
proiect de cale ferată care trebuia 
să unească localitatea Fetești de 
Cernavodă. La 9 octombrie 1890 se 
pune piatra de temelie la 
construcția acestui pod în prezența 
lui Carol I. Lucrările au durat 5 ani. 
Astfel, la 26 septembrie 1895 era 
finalizat ceea era la vremea aceea 
cel mai lung pod din Europa și al 
treilea ca lungime din lume. Rezistența sa a fost testată cu 15 locomotive grele. Fiind convins de 
reușita construcției sale Saligny s-a urcat alături de niște muncitori în șalupa de la baza podului. 
“Știam că va ține!” a spus. Modest din fire și, în plus, foarte respectos față de colaboratori, Anghel 
Saligny a spus: “Rămân neclintit la opinia că, dacă n-ai ocazia să te manifești și n-ai colaboratori 
buni cum am avut eu, nu te poți distinge. Datorez norocului, împrejurărilor și eminenților mei 
colaboratori prestigiul de care mă bucur acum.” 

Podul de la Cernavoda a fost însă puternic afectat. În octombrie 1916 când trupele române 
se retrăgeau au primit ordin să distrugă unul din cele două poduri. Deși nu a fost distrus, 
încercările l-au avariat puternic. Apoi, în Al Doilea Război Mondial Podul a fost bombardat de 
două ori. Prima dată în 22 iunie 1941, a doua în 10 august 1941 și abia din a doua încercare se 
reușește avarierea sa,  distrugându-se conducta de petrol și linia ferată ceea ce va face ca podul 
să nu fie funcțional. Inițial, Podul trebuia să se numească Regele Carol I în semn de respect al 
marelui inginer față de Carol de Hohenzollern. Apoi, după moartea sa, pentru a-i menținută vie 
memoria, podul se va numi “Anghel Saligny”.  

Legătura cu ecuația astrală a momentului dorește să simplifice lucrurile și să ne arate că 
acolo unde există seriozitate, profesionalism și o echipă de oameni serios, pozitivi, educați și care 
se iubesc unii pe alții edificiul este impresionant. Durabilitatea elementelor cu care lucrăm acum 
va putea fi foarte mare și mai ales va putea fi rezistenta și în fata unor atacuri dure, rezistând 
așa cum a rezistat construcția lui Saligny în timpul războaielor. 

 

În luna martie descoperim că puterile sunt accesibile oricui. În egală măsură, și absența 

puterilor este o experiență a vieții prin care va trebui să treacă fiecare. Pentru un cercetător în ale 
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valorilor spirituale, absența puterilor este la un moment dat și indiciul unei alegeri personale. 

Puterile speciale pe care le obține o ființă în momentul în care își extinde câmpul conștiinței, învață 

multe lucruri sau poate accesa informația într-un mod aparte, diferit față de persoanele comune, 

poate deveni uneori un obstacol. Toate curentele spirituale autentice recomandă adeptului să 

renunțe la aceste puteri speciale pentru că, după cum va spune un Maestru, cu toții aici suntem 

oameni și multe experiențe ne sunt comune. A trece prin această absență a puterilor nu înseamnă a 

fi lipsit de apărare, ci a le utiliza pe acestea cu discreție, înseamnă a garanta cu această modestie că 

niciodată nu se va abuza de putere.  

Nu se știe exact de ce aceasta este una din condițiile esențiale pentru ca adeptul să poată 

trece dincolo de ele. Se poate bănui că această expansiune a câmpului conștiinței pe baza noilor 

puteri descoperite ar putea să distragă atenția de la adevărul sau ținta finală ce se ascunde adeptului 

până în ultima clipă, adică expansiunea adevărată se realizează după modelul Creației, de la interior 

spre exterior, din spirit către materie, nu invers. Modestia, diminuarea personală are într-o anumită 

etapă de evoluție rolul acesta de trezire pentru a-l proteja pe adept de egoism, adică de nebunia 

spiritului. Evoluția nu-i face pe oameni doar superiori unii față de alții, ci și mai sensibili prin 

menținerea unui echilibru în raport cu marile forțe ale universului. Atunci când devii, nu când te 

erijezi în superior fața semenului tău, treci pe nivelul spre care te-ai îndreptat deci evoluezi. 

Atitudinea care acuză sau pune etichete este cea care ne arată dacă suntem bolnavi în spirit sau nu. 

Aici, în această lume, în raport cu forțele universului cu care lucrăm pentru evoluție și dezvoltare, 

cu toții suntem la fel. Este adevărat, cei care trăiesc cu orgoliul că pot să facă anumite lucruri și care 

se văd superiori celorlalți vor avea în preajma zilei de 29 martie, când Venus se va află în 

conjuncție cu Coada Dragonului, o mare încercare. Vor fi puși în fața unor situații în care să ierte, 

să treacă cu vederea erorile celorlalți la fel cum și alții le trec lor cu vederea greșelile, așa cum ne 

învață rugăciunea Tatăl nostru. 

Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului înseamnă pentru unii întâlnirea cu un mare 

beneficiu. Acest beneficiu s-ar putea să fie pentru unii un spor în cunoaștere, în a colecta multe 

informații folositoare pentru demersurile în care se implică sau chiar o reîntâlnire cu trecutul 

dureros pe care acum, prin noile achiziții, au puterea să-l vadă altfel. Practic, puterea acestui final de 

luna martie vine mai curând din înțelegere și mai puțin din expansiune sau dominare. Acest lucru va 

fi însă o probă de încercare pentru că Luna din Săgetător este acum prea mult implicată în ceea ce 

are de demonstrat, prea dornică să atragă atenția celor din jur și să-i țină captivi pe ceea ce le spune 

că este bine sau crede că le este necesar.  

În fața acestei ipostaze contorsionate, dispare înțelegerea față de cel slab. Privind în trecut 

căutăm doar mijloacele care să ne ducă spre mari realizări și prin intermediul acestora să ne 

atribuim noi față de noi înșine o anumită poziție. Prin această poziție descoperim ambivalența 

evoluției: puterile sunt accesibile dar asta nu va însemna că îi va proteja pe oameni de încercări 

specifice. Durerile trecutului înseamnă pentru cei care le aduc în prezent și reiterarea aceluiași mod 

de a gândi, adică aceluiași program eronat care a generat în trecut suferință. Mulți sunt obișnuiți ca 

atunci când un element astral trece prin Coada Dragonului să primească pedeapsa, să fie sancționați 

pentru niște lucruri pentru care poate nici nu sunt vinovați. Uneori se poate întâmpla și lucrul acesta, 

însă interpretarea generală dată acestui aspect care mai este denumit generic "pedeapsa", arată 

explorarea rămășițelor trecutului, adică a evenimentelor care nu s-au transformat în amintiri și care 

sunt încă vii. Cei care sunt pasionați de informațiile ezoterice știu că în această călătorie în trecut 

poartă denumirea de recuperarea energiei. Acum, numai prin iertare vom reuși să recuperăm 

energia, numai prin înțelegere ne vom ridica la nivelul puterilor pe care le cere, fără a fi nevoie să le 

folosim ca atare, fără a fi necesar să facem uz de ele. 

Cu alte cuvinte, puterea care se exprimă acum va fi blândă, încărcată de iertare și dispusă să 

ofere celorlalți un exemplu. Exemplul în sine este cel va avea o mare forță în exprimare, nu 

persoana care se integrează în acest proces. Înțelegem astfel că momentul acesta al zilei de 29 

martie când Venus trece prin Coada Dragonului îi transformă pe oameni în mesageri ai unor idei 

forță sau mesageri ai unor devize care aparțin grupului de apartenența sau chiar națiunii în care s-au 

născut. Doar pe baza acestora puterile vor crește și doar prin intermediul acestora caracterul lor 
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magic trece dincolo de duritate, de reintegrarea rănilor trecutului pentru a ajuta omul să-și 

depășească această încercare personală. 

 
În epoca modernă reproducerile operelor importante, cele care sunt deja celebre este la  

mare căutare. Lipsa de originalitate, viteza cu care se desfășoară ritmul vieții îi face pe unii să 
uite de respectul pe care trebuie să-l acordăm creatorilor de drept. Desigur, o regulă de bun simț 
nu interzice copiatul, însă interzice furtul. În exemplul acesta, replicile nu țin cont de copyright și 
nici de valoarea originalului. Din cauza comerțului expansiv și, pe alocuri, abuziv, China ocupa 
un loc de cinste în această zonă a reproducerilor, existând percepția că în China nimic nu este 
original. În realitate, mărfurile din China 
au, în marea lor majoritate, o destinație 
clară. Nu vei găsi mărfuri contrafăcute de 
proastă calitate în Canada, Australia, 
Anglia, Franța, Germania ori în SUA, însă 
ele abundă în țările din Europa de est, în 
Rusia și India ori în alte țări care nu au 
atins un grad de dezvoltare suficient de 
mare încât să impună, prin competiție 
susținută de puterea de cumpărare a 
cetățeanului, promovarea unui sortiment 
de bunuri de o mai bună calitate. Unii 
susțin că nu puterea de cumpărare a 
cetățeanului stabilește calitatea 
mărfurilor achiziționate, ci deciziile ce vin din sferele de influență. Din mândrie, regalitatea nu va 
agrea comerțul cu produse de proastă calitate în jurul palatului, decizie care devine la un 
moment dat o noua condiție de care marketingul modern va trebui să țină cont, dacă tot în 
mișcarea valorilor susține această discrepanță majoră între clasele sociale. 

Totuși, reproducerile se găsesc și în alte părți. Spre exemplu, în Bangladesh, există 
construită o replică fidelă a celebrului Taj Mahal din India, ridicată în 5 ani la aproximativ 30 
km de capitală, și pentru care s-au cheltuit 58 milioane de dolari. Desigur, India nu a privit cu 
ochi buni toată această poveste, însă a considerată ca, fiind o copie, originalul va atrage mult 
mai mult atenția. Autorul acestei reproduceri este Ahsanullah Moni un bogătaș originar din 
Bangladesh pasionat de cinematografie. Acesta a declarat că ideea i-a venit încă din anii ‘80 
când a vizitat pentru prima dată acest monument. Apoi a revenit de mai multe ori pentru 
documentare. Și-a motivat gestul spunând că mulți conaționali nu-și pot permite o călătorie la 
Taj Mahal în timpul unei vieți, deși și-ar dori foarte mult să-l vadă. Acesta pare să fie mai curând 
un pretext decât un motiv pentru că de curând Ahsanullah Moni a anunțată că intenționează să 
reproducă piramidele egiptene, din același motiv. Nu spune însă nimic de profiturile pe care le 
poate obține. Totuși, Taj Mahal rămâne o mare capodoperă și frumusețea și originalitatea sa nu 
pot fi puse în pericol de replicile unor excentrici pentru simplu fapt că nu poți reproduce “o 
lacrimă pe chipul eternității” (R. Tagore). 

O altă reproducere este cea a Casei Albe. Huang Qiaoling a dorit să aibă pentru sine o 
replică a locuinței de serviciu a președinților americani. A cheltuit 10 milioane de dolari și a 
ridicat în Hangzhou aceasta construcție în care nici nu catadicsește să locuiască. Aceasta este 
doar una din replicile pe care chinezii au dorit să și le construiască pentru a nu fi nevoiți să 
călătorească de-a lungul lumii pentru a le vedea. Astfel, alături de Casă Alba din Hangzhou, 
chinezii au reprodus în totalitate stațiunea montană Hallstat din Austria Superioară 
(Oberösterreich). La fel, Capitolul, Arcul de triumf și Opera din Sidney se găsesc în satul Huanxi 
din provincia Jiangsu sau alte mari monumente precum piramidele egiptene sau palatul 
Versailles, acesta din urmă fiind reprodus în mai multe zone. Una dintre cele mai interesante 
pare să fie cea din orașul Harbin (un oraș ce numără peste 9 milioane de locuitori) și în care în 
replica Palatului Versailles își are sediul o firmă de stat. 

Corelația cu aceste practici vine din faptul că momentul de acum ne ajută să înțelegem ca 
originalul va fi întotdeauna mai valoros. Prin aceste reproduceri imaginea în sine este 
valorificată nu și cauzele care a dus la reproducerea ei, uneori la fel de importante ca edificiul în 
sine. Oricât de reușită ar fi replica Taj Mahal de lângă Dhaka, nu va reprezenta niciodată „o 
lacrimă pe chipul eternității” asemenea originalului. Creatorii de valori sunt cei care se topesc în 
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memoria creațiilor și orice replică devine lipsită de această prezență misterioasă, de esența 
creației chiar dacă va reuși să impresioneze. Creațiile personale, prin imperiul acestor ecuații 
astrale, sunt cele care duc mesajul mai departe. Dacă acestea nu sunt promovate, ci doar 
reproduse sensul lor va continua să rămână un mister. 

 

Lucrurile acestea minunate care au venit prin trecerea lui Venus peste Coada Dragonului vor 

intra într-o schemă personală de exprimare și vor deveni pe trigonului între Mercur și Saturn 

expresia unui succes personal bazat pe maturitate. Saturn este acum retrograd în Săgetător și 

urmărește să ne atragă atenția asupra a ceea ce nu am fost în stare să facem pentru a obține succesul, 

recunoașterea sau pentru a ne menține într-o anumită poziție. Retrogradarea acestei planete pe 

Săgetător abia acum începe să-și facă simțită prezența și să arate la modul concret de ce puterile 

personale nu au crescut, de ce experiența personală a depins prea mult de hotărârile celorlalți, de ce 

greutățile au inspirat teamă sau succesul celorlalți invidie. Momentul acesta însă arată și un nou 

început. A ne întoarce cu aceasta atitudine către ultimele evenimente care sunt legate de această 

idee de eșec sau de succes prin relația proastă a lui Mercur cu Pluton arată că suntem în fața unei 

mari descoperiri. Vom face o descoperire legată de un nou element chimic, un nou corp ceresc sau o 

nouă specie de plante. Vom descoperi un câmp personal, o nouă stare a minții, o nouă atitudine a 

ființei care, prin explorare, ne va ajuta să depășim cu mai mult succes complicațiile unei vieți ce se 

epuizează pe sine prin această zăpăceală a dihotomiilor periculoase. Întregul an 2016 stă sub semnul 

balansului dintre personal și social și acum, în 30 martie, aceste experiențe personale care ar trebui 

să ne ajute să mergem pe ambele fronturi, să considerăm că succesul nu este doar individual, ci este 

un bun pe care-l împărțim cu comunitatea, este îndrăzneala de care ne folosim pentru a trece 

dincolo de atitudinea pagubelor colaterale, adică este acea viziune care face comunitatea părtașă la 

eșecurile individului să se transforme dintr-o dată, grație acestei dihotomii, acestui balans, în succes 

colateral. Pentru că este vorba de careu această transformare, această trecere de pe un tronson 

negativ pe unul pozitiv se face cu un mare consum intern și acest consum nu este puțin lucru. 

Înțelegem de aici că este depășit un impas și că pierderile nu sunt deposedări, ci elemente pe care le 

consumăm în cunoștință de cauză pentru a obține un rezultat formulat clar. 

Această descoperire, acest început poate fi în consonanță cu secretele vieții, nu neapărat 

viața la modul general, cea pe care o cunoaștem din modul de organizare al planetei noastre sau al 

sistemului solar ori al galaxiei în care trăim, ci la viața pe care am ales să o trăim. Aici intervine din 

nou nevoia de a clarifica un lucru. Omul, pentru că este ființă multidimensională, se implică în 

acțiuni cu repercusiuni pe mai multe planuri. La un moment dat, rezultatele pe care le caută trebuie 

să vină din planul care găzduiește atenția sa. Acel plan este la rândul său construit din suprapunerea 

unor pături energetice, puse de creator în Manifestare pentru a satisface toate nevoile unei ființe atât 

de complexe, cum este omul. Tocmai de aceea o ființă multidimensională poate trăi fericită în 

planul fizic fără să piardă nimic din complexitatea și fascinația a ceea ce este lucrând cu toate 

structurile ființei sale, chiar dacă la un moment dat se bucură doar de ceea ce găsește aici. Dacă 

planul fizic ar fi separat de celelalte ne-am simțim constrânși să ieșim de aici de câte ori ni se face 

dor de liniște, iubire, cunoaștere, deci nu am putea trăi o bucurie continua, ci fragmentată, după cum 

ar fi și universul. Din fericire, universul nu este fragmentat și, deci, nici noi nu avem de ce să fim. 

Aceste pături energetice care construiesc structura fizică ne oferă o varietate foarte mare de tentații 

pentru a bloca atenția pe una dintre aceste structuri. Ne referim aici la necesitatea de a muncii, de a 

construi, de a simți, de a lenevi sau de a cerceta. Fixând atenția pe una dintre aceste direcții ajungem 

să ne reconstruim întreaga dimensiune a vieții, uneori să o constrângem doar la ceea ce percepem în 

mod direct, adică să comandăm ființei multidimensionale care suntem că aceasta este realitatea pe 

care vrem să o trăim. Ajungem, astfel, să credem că trăim doar pentru a munci, doar pentru a 

cunoaște, doar pentru a fi fericiți și făcând lucrul acesta ne împlinește. Aceasta este o mare eroare. 

Omul, pentru că este o ființă multidimensională, se poate implica în mai multe lucruri în același 

timp. Din nefericire, lumea aceasta tridimensional în care trăim nu ne poate oferi o reprezentare 

clară a acestui lucru și este nevoie să renunțăm pentru o perioadă la un tip de percepție pentru a le 

vedea pe celelalte, pentru a înțelege că noi suntem mai mult de atât. Pe acest careu dintre Mercur și 

Pluton descoperim viața în care credem și considerăm la un moment dat că ne împlinește. 
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Dimensiunea sociala a acestui concept, expresia comună a acestei direcții este cea care dă sensul 

experiențelor personale adunate într-o arhivă. Acum când mobilitatea, flexibilitatea și experiențele 

de viață sunt într-un conflict, adică descoperim că nu este și altceva decât ceea ce am considerat că 

ne împlinește, avem ocazia să facem un mare salt și, împreună cu noi, să se transforme, să crească 

ori să se descopere și cei pentru care am reprezentat la un moment dat un exemplu. 

 
Cetatea Enisale a fost construita în secolul al XIV-lea foarte aproape de localitatea cu  

același nume din județul Tulcea. Istoria acestei cetăți este una tumultoasă. Inițial scopul acesteia 
fost unul militar, defensiv cu rol de supraveghere a căilor de pe apă, dar și de pe uscat. Există o 
ipoteză care spune că genovezii sunt cei care au ridicat această cetate pentru că doreau să 
intensifice comerțul în această parte a lumii, adică în gurile Dunării, însă nu are prea mulți 
adepți. Se știe însă că în perioada aceea 
genovezii dețineau monopolul asupra 
navigației pe Marea Neagră, deci și în 
această parte. Cert este că această 
cetate avea un dublu rol, militar și 
comercial, fiind reprezentativă pentru 
ceea ce însemna puterea imperială 
bizantină din această zonă. Ulterior a 
fost abandonată de către turci și timpul 
a avut un efect coroziv asupra acestei 
construcții cu toate că este singura 
cetate medievală care a supraviețuit 
confruntărilor armatei ruso-turce 
desfășurate pe tot teritoriul Dobrogei. 

Cine dorește să viziteze această 
cetate are ocazia acum își va putea 
reprezenta cam ce a însemnat ea la 
vremurile acelea. Lacul Babadag aflat 
foarte aproape și, de asemenea, și Lacul Razim, cel care este considerat unul dintre cele mai mari 
din țară, fac deliciul celor care sunt pasionați de preparatele din pește, pentru că acolo se găsesc 
o specie de anghilă, un pește foarte gustos care seamănă cu un șarpe. Natura din jurul acestei 
cetăți este prietenoasă, vegetație este de un verde intens și coloritul aparte pe care privitorul în 
constată în perioadele călduroase conferă o stare sufletească aparte și invită la liniște, 
deconectare sau poate chiar la o frumoasă călătorie în timp. Motivul pentru care am făcut 
această trimitere către Cetatea Enisale, cu scopul de a înțelege mai bine ecuația astrală aferentă 
momentului, vine din faptul că marile valori, cele care acum în exemplul nostru se exprimă prin 
puterea naturii, sunt în continuare vii chiar dacă istoria își transformă monumentele și le dă 
acestora o expresie comună după ce secole de-a rândul au cunoscut gloria. Rememorarea istoriei 
acestei cetăți, cea care se împletește cu natura, cea care a fost spectaculoasă la momentul acela 
pentru că a rezistat unor evenimente istorice marcate de conflicte militare sau de rezistența în 
fața transformărilor economice ale vremurilor, ni se înfățișează astăzi ca o statuie impunătoare 
ce, între timp, a devenit prietenă cu vietățile din jur și chiar cu plantele, nu doar o piesă 
monumentală pusă în valoare de acestea, cum era pe vremuri. Înțelegem de aici că elementul 
definitoriu este flexibilitatea și probabil că în destinul acestei construcții a fost strecurată și o 
picătură de flexibilitate în plus față de altele care nu au rezistat în timp. 

 

Finalul lunii martie înseamnă și întâlnirea lui Mercur cu Uranus pe zodia Berbec. Aceasta 

este o expresie puternică de o mare independență și ne ridica dorința personală la un nivel cu totul 

aparte. Din nefericire, momentul acesta nu poate fi explorat la capacitatea sa pozitivă maximă 

pentru că Luna neagră din zodia Balanță se opune acestei conjuncții minunate. Cu alte cuvinte 

motivul de succes va fi pătat de ambiții egoiste sau de dorința de a da o replică ori de a construi 

succesul personal împotriva succesului celorlalți ori de a ridica realizarea personală cu atât mai sus 

încât eșecul celuilalt să pară foarte mare. 

Din capul locului avem de-a face cu o mare mobilizare. Ideea de a participa la un edificiu 

social important îi îndeamnă pe unii să creadă că pentru a obține lucrul acesta este nevoie să declare 
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război persoanelor care le stau în cale ori care le consumă un timp important cu lucruri lipsite de 

valoare. Înainte de a urmări aceste predispoziții ar trebui să ne amintim că această conjuncție a lui 

Mercur cu Uranus se împlinește când Saturn se află în mers retrograd. Cu alte cuvinte, nu este deloc 

puțin lucru să trecem printr-o conjuncție capabilă să ne ofere mari puteri psihice când experiența 

legată de maturitate și discernământ ne cere o revizie, iar tentația are mai multă putere decât a avut 

până acum. 

Există însă un factor de reglare la fel cum există o forță predominant negativă care poate să 

distrugă elementele pozitive ce apar din această conjuncție. Luna se află acum în Capricorn destul 

de aproape de planeta Pluton și dă acestei structuri marcată de ambiție și pionierat o notă aparte 

încărcând-o de dorințe stranii, cele de a răsturna valorile prezente pentru a ridica în locul acestora 

un edificiu și mai mare și mai impresionant. Rămâne de văzut dacă în vibrația specifică lunii aprilie 

vom reuși să împlinim, să ducem mai departe ori să exprimam prin trăsăturile pozitive această 

conjuncție minunată. Luna aprilie ne va îndemna să punem în aplicare puterile pe care le-am 

descoperit și pe care le-am înțeles de-a lungul acestei luni urmărind să consolidăm propriul succes. 

Este de la sine înțeles că experiența lunii aprilie va fi una care ne va mobiliza foarte puternic și 

acolo unde puterile sau, reversul, contradicțiile legate de puterea personală au acționat deficitar 

elementele de forță vor deveni vizibile tuturor la fel și mijloacele care i-au convins pe oameni că 

sunt vulnerabili. Cu alte cuvinte înțelegem de aici că maniera în care ni se vor așeza gândurile pe 

finalul lunii martie, argumentele pe care le vom folosi în favoarea exprimării puterii personale va 

încălca o regulă pe care ne-am impus-o și de aici vom învăța cum suntem, cum funcționăm și ce 

putem face cu ceea ce avem. Prea puțini oameni vor rezista tentației de a-și folosi puterea mentală, 

puterea de influență sau ascendentul pe care-l au asupra celorlalți. Asta înseamnă că momentul 

acesta are nevoie de lecțiile pe care Venus din Pești, din exaltare, în conjuncție cu Coada 

Dragonului le oferă. Nu este cazul să ne așteptăm ca inteligența fără compasiune, fără iertare sau 

fără protecție să se poată exprima pozitiv. Retrogradarea lui Saturn cu atât mai mult ne va întoarce 

către adversarii pe care nu i-am dovedit în trecut cu cat ne va face mai mare plăcere să devenim 

oponenți pentru oamenii slabi din prezent. 

 
Iulia Hașdeu (1869-1888) a fost o tânără scriitoare și poetă, fiica savantului Bogdan 

Petriceicu Hașdeu. A fost un copil superdotat manifestând de mică interes pentru muzică (cursuri 
la Conservatorul din București, avea o minunată voce de soprană) și pictură (cursuri particulare 
de desen și pictură la Paris). Avea un talent deosebit la limbi străine și era interesată de filosofie. 
La numai 5 ani scria poezii, iar la 11 ani termina Colegiul Național “Sfântul Sava”. În 1887 a 
publicat primul volum de poezii, sub pseudonimul Camille Armand. În anul următor, cu aproape 
două luni înainte de a împlini 19 ani moare de tuberculoză. 

Castelul de la Câmpina atrage prin arhitectura bizară, prin simbolurile mistice prezente 
în fiecare ungher al clădirii și prin legendele tulburătoare țesute în jurul său, fiind construit de 
tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, între anii 1894-1896, ca un templu închinat memoriei tinerei, 
a cărei viața s-a oprit brusc cu două luni înainte de a împlini 19 ani. 

Planurile construcției au fost desenate chiar de Bogdan Petriceicu Hașdeu, însă nu și le-a 
revendicat niciodată susținând că a fost ridicat după ideile Iuliei, care i-ar fi spus, din lumea de 
dincolo, cum își dorește să arate templul ei. Deși inițial, semăna cu o catedrală, modificările pe 
care le-a făcut ulterior a dus la aspectul pe care îl cunoaștem și astăzi. Interiorul este plin de 
simboluri mistice, greu de înțeles pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest domeniu, 
predominând la tot pasul armoniile lui 3 și 7: 3 turnuri, 3 pivnițe, scări formate din câte 7 trepte. 

Foarte interesantă este intrarea principală în castel care se face printr-o ușă din piatră 
masivă, plasată pe un ax în jurul căruia ușa se mișcă în funcție de rotația pământului în fața 
căreia se găsesc două tronuri pe care stă câte un Sfinx cu cap de femeie. Tot aici sunt consemnate 
cele 7 incarnări anterioare ale Iuliei încadrate de diferite semne pitagoreice, printre care 
pentagrama. Cel mai impresionant este, cu siguranță, Ochiul lui Dumnezeu, care pare să vegheze 
de deasupra intrării, simbol folosit în multe curente și grupări oculte ce au activat de-a lungul 
istoriei. 

I.L. Caragiale a fost impresionat de această intrare spunând: "ușa este loc de trecere între 
două stări, între două lumi, între cunoscut și necunoscut, (...) între domeniul profan și cel sacru." 
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Momentul acesta special al finalului de lună martie întregește într-un chip minunat 

dimensiunea socială a ceea ce a venit spre noi de-a lungul acestei minunate luni. Puterea privită prin 

multiplele sale chipuri și mijloace de expresie ne-a curtat și ne-a atras atenți asupra faptului că acolo 

unde acum nu a existat forță, expresivitate și putere, în luna următoare nu va exista succes. 
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APRILIE 
Succesul este dedicat consolidării propriei 

poziții 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1600 – Mihai Viteazu este ucis pe cîmpiile Turzii (9/19 

august) din ordinul generalului Basta; 

 1895 – Franța cucerește Madagascarul. 

 1941 – F.S. Kipping descoperă siliconii; 

 1964 – Malta obține independența. 

 

O CARTE 
 

BARABA de Pär Lagerkvist 
„Baraba, hoţul condamnat şi apoi eliberat în locul lui Hristos, apare episodic în Noul Testament, dar 

sub pana abilă a lui Lagerkvist se transformă într-o figură enigmatică, obsedată, un proscris împins de o forţă 
inte¬rioară copleşitoare să caute un Dumnezeu pe care nu-l poate nici accepta, nici respinge în totalitate. 
Incapabil să revină la existenţa sa anterioară, după ce asistă la moartea lui Hristos, Baraba devine proscris, 
apoi sclav, învârtin- du-se pe lângă creştini, într-un dans periculos al neînţelegerii reciproce. Structurat în jurul 
a trei crucificări, Baraba oferă o serie de paralele şi contraste alternative, între Baraba şi Isus, îndoială şi 
credinţă, întuneric şi lumină. 

Lagerkvist, care şi-a pierdut convingerile religioase în tinereţe, a fost foarte interesat de soarta celor 
care, în lipsa certitudinilor, îşi caută un scop în viaţă, într-o lume aparent fără sens. Baraba, în care credinţa 
fermă şi liniştitoare a primilor creştini stă alături de singurătatea temătoare a îndoielilor temătoare, oferă cadrul 
perfect pentru aceste teme. 

în 1951, Lakerkvist a devenit laureat al Premiului Nobel, în principal pentru Baraba. Deloc 
surprinzător, comitetul a fost impresionat: după al Doilea Război Mondial, dezbaterile referitoare la sensul vieţii 
erau foarte actuale, iarîn centrul acestei opere profund moderne se află chinuitoarele întrebări ale existenţei 
umane.” (Rosalie Marshall, licențiată în studii franceze și scandinave) 

 
 

UN FILM 
 

ZIUA CÂRTIȚEI (1993) - Regia Harold Ramis 
“Phil Connors, meteorolog de serviciu, este trimis să relateze de pe teren, dintr-un 
cătun obscur aflat în centrul  atenţiei o dată pe an, de "Ziua Cârtiţei". Pentru că a 
făcut acelaşi lucru în ultimii patru ani, Phil nu face niciun efort să-şi mascheze 
nemulţumirea. Rutina anilor trecuţi se repetă până în zorii zilei următoare când, după 
un somn liniştit, eroul nostru se trezeşte şi constată că ziua precedentă se repetă.  
La început, Phil încearcă să profite şi să folosească acest fapt în avantajul lui, dar 
apoi îşi dă seama că este blestemat să-şi petreacă eternitatea în acelaşi loc, văzând 
aceleaşi persoane şi făcând acelaşi lucru în fiecare zi...”(www.cinemagia.ro) 
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Decada I  (1 – 10 aprilie) 
Limpezime. Nimeni nu se construiește din nimic. „Pot să 

vreau!”. Pasul înainte, privirea înapoi. 
DECADA NR. 10  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   5 11-20 februarie 

Corelația negativă 2 11-20 ianuarie 

Zona martor 30 21-31 octombrie 

 

Calitatea vieții se modifică prin justiție. Apel la resurse. Revoltă. Răzbunare. 

Independență folosită prost. Vindecarea nu este la cotele cele mai bune. Tentația tulbură liniștea. 

Dorință de independență folosită prost. Simplitatea nu este înțeleasă așa cum trebuie. Disconfort 

prin vorbire. Soluție prin competiție. Se cântăresc prea mult valorile în defavoarea efortului. 

Suntem mai aproape de inimă. Accidentele sunt evitate prin atenție. Puterea este sporită prin 

înțelegere. Nevoie de independență. Apel la sinceritate și dragoste. Vorbele nu sunt simple 

informații. Tărie de caracter. Sentimentul de neapartenență complică relațiile aflate acum în 

plină derulare. Nemulțumiri față de înțelegeri mai vechi. Cade o înțelegere. Secrete. Atitudinea 

este nepotrivită. Maturitatea este plătită scump. Regretele sunt evidențiate altfel. Nevoia de 

schimbare complică lucrurile, dar ne învață să discernem binele de rău. Curaj folosită fără rost. 

Se semnează un act greșit. Avem nevoie de o schimbare. Vrem să aflăm lucruri care nu ne privesc. 

Stabilitatea este căutată. Se dorește o dreptate abuzivă. Pedeapsă. Accident soldat cu pierderi 

importante. Atingem momentul unei ultime iertări. Se acorde încă o șansă unui vinovat. Persistă 

sentimentul că acordăm prea mult respect. Se caută simplitatea. Nesiguranță. Avem mai multe 

speranțe. Dorință de acțiune și inițiativă. Preocupare față de valori materiale. Prea multă 

încrâncenare. Luptă împotriva constrângerilor directe. Agresivitatea inspiră teamă. Dureri 

stranii. Sentimentele abisale influențează negativ deciziile. Ceea ce este clar produce un efect 

pozitiv. Studiul are nevoie de mult timp pentru a se apropia de bine. Se schimbă strategiile. Avem 

mai multă speranță. Independența produce primele efecte pozitive. Dezvăluirea unor dorințe 

personale complică un plan de viitor. Intuiții speciale. Confuzie. Ne reamintim de o grijă mai 

veche. Ideile neclare ne conving că pierdem un bun. Pierderea unui produs aduce modificarea 

unui statut. Confuziile devin foarte periculoase. Prea mult regret, prea multă ambiție fără 

bunătate. Ridicare prin intermediul altora. Raportarea la noi taloane negative duce la pierderea 

unei oportunități. Se face un pas înapoi. Justiția este aplicată doar în cazul celorlalți. Vrem 

dreptate, dar nu pentru noi înșine. Avem nevoie de o schimbare în relațiile intime. Speranța este 

cumpărată prea scump. Mesajul personal atrage mult mai ușor atenția. Nimic nu este gratis 

atunci când lipsește sentimentul frumos. Multă independență. Atenția este atrasă către informații 

speciale. Vorbirea devine foarte importantă. O risipă este pedepsită. Surprizele se țin lanț. 

Necesitatea aprobată de grup poate deschide o nouă posibilitate de exprimare. Se depășește un 

obstacol ce altădată inspiră teamă. Evoluție. Simplificare prin simplitate. Iubirea nu se mai 

ascunde, dar nu poate fi văzută de oricine. 

 

Aprilie este foarte importantă, atât la capitolul evenimente astrale cât și din punct de vedere 

psihologic sau din punct de vedere social, pentru că duce mai departe dezideratele lunii anterioare 

sau experiențele de viață pe care le-am acumulat cu atât de mult efort în primele trei luni ale acestui 

an. Începând cu această lună lucrurile ni se vor părea mai simple, mai accesibile, mai limpezi sau 

mai ușor de înțeles și integrat. Deviza generală a acestei luni ne îndeamnă să observăm că succesul 

este dedicat consolidării propriei poziții. S-ar putea ca o parte din cei care s-au preocupat până acum 

de imaginea publică, care au depus mari eforturi pentru a menține vie o construcție socială 

importantă să urmărească și de a lungul acestei luni directivele anterioare, adică să se preocupe în 

continuare de interesul comunității și mai puțin de nevoia personală, chiar dacă anterior s-au ocupat 
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de lucruri ce privesc societatea, au avut tot felul de experiențe personale care i-au îndemnat să-și 

sporească forța interioară, puterea, intensitatea gândirii sau să-și pună în ordine acele dorințe ce sunt 

cu adevărat utile. Dacă lucrurile acestea au fost îndeplinite cu succes, ceea ce urmează a se consuma 

de-a lungul lunii aprilie devine un mijloc de a întări poziția în grupul de apartenență fără a ne 

preocupa de lucrul acesta. Cu alte cuvinte, succesul devine o consecință a seriozității, disciplinei sau 

tăriei de caracter. 

Dacă ar fi să luăm în considerare punctele de echilibru specifice celor trei decade aferente 

acestei luni, înțelegem că cea mai mare parte a lunii ne vom preocupa de experiențele spirituale. Nu 

am făcut o obsesie din lucrul acesta, însă în 2016, în care dihotomiile sunt periculoase, în care nu 

prea ne este permisă evadarea din această formă de armonie care leagă individul de comunitate într-

un chip miraculos, vom vedea că de multe ori punctul de echilibru face trimitere la experiențe de 

genul acesta. Asta înseamnă că oricât de mici sunt, oricât de neimportante ni se par la momentul la 

care se consumă, aceste experiențe se vor dovedi foarte importante pentru statutul asupra căruia 

lucrăm și prin intermediul acestora vom reuși să obținem realizări atât de mari pe cât de importante 

credem că sunt. 

Pentru că, începând cu luna aprilie, lucrurile se mai limpezesc puțin, aceste invitații la a 

experimenta vor fi și ele percepute mult mai clar, fără atât de multe condiționări, fără atât de multă 

apăsare și fără atât de multă durere. 

Prima decadă a lunii aprilie face trimitere, prin relațiile sale pozitive, către mijlocul lunii 

februarie. De această dată privim către mijlocul lunii februarie înapoi, nu așa cum am privit în 

mijlocul lunii ianuarie când, de asemenea, mijlocul lunii februarie era încadrat tot în capitolul 

corelațiilor pozitive. De această dată, pentru că legăturile astrale sunt destul de complicate și 

perfecte în sine, corelațiile negative de acum ne duc spre mijlocul lunii ianuarie. Cu alte cuvinte, 

ceea ce pentru noi era perspectivă la mijlocul lunii ianuarie, acum nu mai poate reproduce modelul 

acela, nu mai poate fi perspectivă, ci retrospectivă. Pe baza acestei corelații dintre perspectivă și 

retrospectivă, prin înțelegerea a ceea ce în ianuarie era perspectivă și acum trebuie să fie 

retrospectivă, vom reuși să parcurgem cele 10 zile ale acestui interval încercând să punem bazele 

unor asocieri noi prin repararea relațiilor mai vechi sau prin acordarea acelor relații care nu au 

funcționat corect în trecut. 

Debutul lunii aprilie se face cu o Luna pe finalul de tranzit al zodiei Capricorn și implicit 

prin consumarea conjuncție dintre aceasta și Pluton. Așa cum am văzut că se întâmplă în fiecare 

lună, de la conjuncția lui Pluton la conjuncția cu Uranus, Luna are calitatea de distribuitor de 

lumină. În momentul în care această relație proastă dintre malefici Uranus și Pluton se va slăbi, iar 

Luna nu va mai îndeplini aceste rol și nu va mai lega atât de puternic evenimentele încât să fie 

pentru toată lumea clar ce calitate are. Pentru că, trecând prin conjuncția cu Pluton, Luna se află 

într-o relație bună cu Axa Dragonului mediind și tendința Nodurilor, momentul acesta poate 

însemna și întâlnirea cu o tentație, poate chiar una menită să ne ducă spre relații vechi, dureroase ori 

încărcate de anumite episoade pe care nu ne face plăcere să ni le amintim, poate însemna și 

reîntoarcerea către o formă de vindecare pe care la un moment dat nu am mai crezut-o eficientă. 

Momentul acesta de debut al lunii aprilie arată că oamenii sunt siguri pe ei, încrezători în 

efortul pe care doresc să îl facă pentru a-și îndeplini dorințele sau pentru a duce la bun sfârșit un 

demers public. Valorile personale sunt acum în criză, încercate sau partea lor pozitivă se manifestă 

izolat. Din această încorsetare, din această grijă a lucrurilor care trebuie învățate repede, 

contracronometru sau printr-o competiție cu alți oameni la fel de puternici din jur, se poate evada 

prin cultivarea unor emoții pozitive. Am văzut atât în luna martie cât și în primele două luni ale 

anului, că această orientare a emoțiilor pe făgașul normal nu mai corespunde unor scheme pe care 

le-am învățat în anii din urmă. Poate o parte din aceste scheme au fost pe alocuri utile și în luna 

ianuarie, dar începând cu februarie ele nu au mai putut fi reproduse cu aceleași rezultate ca în trecut. 

Acum, la început de aprilie, simțim dintr-odată că lucrurile s-au rarefiat și, ba avem rezistență mult 

mai mare efort, ba nu ne mai sperie izolarea și avem puterea să privim simplitatea prin aspectul său 

de ajutor, de reducere a sarcinilor de lucru, a temelor pentru acasă și deci de a ne ajuta să înțelegem 

mult mai clar ce avem de făcut. Asta arată că încă de la începutul acestei decade suntem în preajma 
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unei clarității aparte, adică totul ni se va părea mult mai limpede și observăm că lucrurile esențiale 

se află în planul secund.  

Există o relație încordată acum între Lună și Mercur, ba chiar mai mult de atât, prin impactul 

Lunii negre de pe finalul zodiei Balanță, se construiește un careu în T pe semne cardinale cu Luna 

focar. Aceste emoții care se răstoarnă dintr-o dată, vor să schimbe ordinea lucrurilor, deci încearcă 

să-l convingă pe individ că această simplificare nu are rolul din trecut, acela de a-i duce în preajma 

puținul ei și de a-l lăsa acolo, ci îl ajută să își realizeze mult mai bine sarcinile de lucru, să și le 

împlinească pe toate. Ideea, modul cum este argumentată, informațiile care ne vin din jur, adică 

impactul planetei Mercur asupra ecuației astrale a momentului înclină spre nefiresc, în sensul că va 

dă prea mult credit dorinței și prea puțină credibilitate muncii disciplinate sau efortului educat. De 

aici putem începe un război cu oamenii superficiali, cu cei nepăsători sau care și-au trăit viața până 

acum prin tulburarea minții și, abuzând de această dezordine personală, să distrugă și liniștea celor 

din jur. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

privi momentul acesta de debut al lunii aprilie ca o invitație la transformare. Din nou avem ocazia 

să ne așezăm anumite priorități, să ne gândim că, poate, anumite realizări ne-ar fi mult mai utile 

decât confortul pentru care am muncit atât de mult în primele trei luni. Acest gând îndrăzneț, dacă 

este hrănit în zilele următoare, îl va aduce pe individ la realizări importante. Impactul acestor decizii 

personale asupra vieții publice va fi unul menit să-l mulțumească și să îi întărească speranța. 

Pe zona socială înțelegerea ecuației astrale a începutului de luna se va face prin apelul la 

conceptul de dedublare a personalității. Din punct de vedere psihologic aceasta este o tulburare a 

unității conștiinței de sine și se produce prin alternarea între expresii sintetice ale conștiinței de sine 

pe baza convingerii că, de fiecare dată, individul, atunci când se referă la sine, consideră că 

realitatea sa este alta, că este altcineva. Este clar că psihologia modernă este mult prea strictă în 

acest concept considerând că omul, fiind o individualitate distinctă, orice altă interferență pe care și-

o atribuie este o dovadă a faptului că nu funcționează bine. Dedublarea devine astfel o boală.  

 
Alfred Binet, un mare psiholog al secolului al XIX-lea, care a inventat și primul test  

psihologic, a vorbit prima dată despre acest concept. Deoarece susține că personalitatea este 
expresia conștiinței care se dezvoltă, care ajunge la un înalt 
grad de dezvoltare concretizată prin conturarea Eului, 
Alfred Binet a înlăturat din start orice posibilitate ca ființa 
umană să aibă o expresie multidimensională, ce crește și se 
dezvoltă împreună cu alte structuri, iar Eul, cel care arată 
momentul în care conștiința a ajuns la un stadiu superior, 
să fie capabil în a exprima tipologii pe care etalonul de 
normalitate în care crede psihologia să nu le poată observa 
și standardiza. Cu alte cuvinte, acest concept ne îndeamnă 
să credem de la început în această singularitate și ce apare 
pe lângă ea să fie considerat drept boală. În modul în care 
Alfred Binet a explicat-o, ea este o disfuncție, deoarece îi 
lipsește martorul și comutarea nu se face de pe un nivel pe 
altul, ci între multiple personalități care sunt pe același 
nivel existențial. Așadar, corelând cu alte sisteme pe care le 
folosim în această abordare, considerăm că Alfred Binet 
are dreptate când prezintă această afecțiune, însă nu are 
dreptate când ne spune că orice formă de expresie, în afara 
acestei singularități, este boală. De altfel, poate fi 
considerată și o încercare timidă de a explica fenomene cu 
care omenirea a lucrat încă din zorii ei, spre exemplu channellingul, medumitatea s.a. 

Linia de demarcație dintre normal și patologic, pentru noi, cei care încercăm să integrăm 
aceste concepte într-o expresie nouă, una personală, practică, vine prin faptul că se va da mult 
prea mult credit dorinței și prea puțină credibilitate muncii disciplinate sau efortului educat. A 
pune într-o luptă absurdă doua îndemnuri care ne spun, pe de o parte, “sunt cel care-și dorește” 
sau “sunt cel care muncește” înseamnă a ne apropia de încadrările lui Alfred Binet. Desigur, în 
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cazul nostru pentru că lucrăm cu un alt sistem de valori acțiunea aceasta ne poate ajuta să ne 
vindecăm de conceptele care ne spun că orice ieșire din ritm înseamnă boală, disfuncție pentru 
care trebuie să căutăm un medicament și, de partea cealaltă, ne ajută să descoperim că ființa este 
complexă și nu ne este folositor să privim totul cu aroganță pe motiv că tot ceea ce nu atingem, 
nu există. Nu dezbatem aici dacă Alfred Binet a greșit sau nu, ci faptul că raportat la ecuația 
astrală a momentului avem ocazia să vedem ce se află dincolo de ce se poate stabili prin mijloace 
științifice, prin instrumente măsurabile, ceea ce, din punct de vedere personal, este mult mai 
important decât a menține viu un concept științific. Știința își va purta de grijă cu sau fără 
susținerea pe care i-o oferim, iar ea dacă nu ne poate ajuta și în aceste momente prin a se adapta 
la condiția individului, stabilind ce e boala și ce nu, fără a-l obliga să-și taie aripile pentru a 
semăna cu umbrele copacilor uscați, atunci nu ne folosește. 

 

În 2 aprilie Luna va trece în Vărsător și va rupe această dorință de a ne împăca cu trecutul 

ori de a rezolva lucrurile rele pe care în primele luni l-am văzut ca fiind bune sau pe care, chiar dacă 

au fost bune anterior, acum nu le mai putem vedea în modul acesta. Vărsătorul are acum asupra 

Lunii un impact neobișnuit. Luna, chiar la începutul tranzitului său prin zodia Vărsător, se va afla 

într-o relație bună cu Marte din Săgetător și vom merge mai departe pe această linie a îndrăznelii. 

Unii vor simți nevoia acum să-și testeze puterea, să-și măsoare forțele cu cei situați pe un alt 

tronson social, care au probat că sunt persoane de succes pentru a se ridica pe sine. Lucrul acesta 

însă ne poate ajuta să înțelegem că avem nevoie de o revigorare. Pentru că Luna se află în 

momentul acesta într-o relație bună cu Marte revigorarea aceasta va veni prin mișcare. Tocmai de 

aceea competiția va fi acum la loc de cinste și aceasta nu înseamnă doar a ne întrece în informații, a 

ne mișca mai repede, a rezista la efort, ci și în a ne îndrepta gândurile către interior sau în a lucra 

mai mult timp cu noțiunile abstracte, cu valorile frumoase ale momentului, cele care ne îndeamnă 

acum să privim cu ochi buni către dragoste, către sinceritate, către ceea ce este nepământean și care 

a produs dintotdeauna un salt evolutiv. Prin această întoarcere către sine mulți oameni se vor orienta 

spre credința, spre tehnici de manipulare a energiei, de înțelegere a sensurilor abstracte sau către 

studiu. Vărsătorul poate produce un salt spectaculos dacă nu este îngrădit. Ideea în sine de 

competiție, dacă va îngrădi, adică dacă vine asupra individului cu prea multe reguli, cu un 

desfășurător despre timpii pe care trebuie să-i depășească, despre performanța pe care este obligat în 

primă instanță să o arate, zdruncină conștiința celui care vrea să se autodepășească și creează un 

mare disconfort. 

Pentru că în ziua anterioară Luna s-a aflat într-o relație proastă cu Luna neagră din Balanță 

și pentru că, în conformitate cu noile teorii ale astrologiei karmice știm că există o legătură specială 

între Vărsător și Balanță, din punct de vedere evolutiv, momentul acesta al zilei de 2 aprilie, când 

Luna abia a intrat în Vărsător, pentru că duce mai departe un deziderat conturat în prima zi a lunii, 

ne arată că, dacă ne ținem cu firea, dacă suntem ambițioși și nu ne risipim în negații sau în obsesiei 

referitoare la libertăți pe care nimeni nu le poate oferi, atunci avem șansa să atingem un punct de 

înțelegere cu totul neobișnuit. Luna neagră ocupă zodia Balanță și nu este deloc puțin lucru, iar 

mesajul său tendențios de acum întreține o criză a relației individului cu el însuși prin faptul că  

aceasta se află în opoziție cu Uranus și cu Mercur. Ceea ce înțelegem despre noi înșine, limitele pe 

care le avem, nu ca un disconfort creat de comunitate, ci ca o consecință firească a introspecției, 

înseamnă un mare moment de evoluție. Cei care au mai făcut lucruri de genul acesta până acum știu 

ca atunci când se întâlnesc cu o limită fizică, mentală, afectivă sau spirituală își pun adesea 

întrebarea: de ce nu pot să fac lucrul acesta? Dacă urmărim în acest moment ca în răspunsul pe care 

ni-l oferim să nu acuzăm pe cineva din exterior ci, în cel mai rău caz, să încadrăm o forță exterioară 

negativă în acea zonă a materiei care își conservă foarte bine nivelul și vibrația, avem toate șansele 

să concretizăm acest moment de evoluție printr-o realizare socială nu doar una personală. 

 
Dimensiunea socială la care ne referim acum pentru a înțelege ecuația astrală aferentă 

celei de a doua zile a lunii aprilie se referă la toleranță. Nu dorim să scoatem în evidență acum un 
concept generalizat care se bazează pe această tendință, ci, pe acest moment, mult mai utilă este 
trimiterea către budism. Sentimentul că în căutarea adevărului suntem doar niște cerșetori, ar 
trebui să-l îndemne pe practicant să privească cu mai multă deschidere către suferința celuilalt. 
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Din această cauză această religie, în stadiul său incipient, îi ajută pe adepți să se țină departe de 
bigotismul îngust și fanatic. Astfel, această parte a budismului încurajează căutarea adevărului, 
nu prin excluderea dogmelor opuse, ci prin includerea lor ca aspecte, ca fațete ale aceluiași 
adevăr. Pentru că nu depinde de nevoia de a descoperi structuri din ce în ce mai profunde ale 
ființei, această doctrină budistă bazată, prin excelență, pe toleranță, pornește de la liniștirea 
minții, de la un gând explorat cu atenție și ajungând foarte departe, acolo unde și ansamblul 
universal cu care lucrăm în această lume, nu doar mintea, se oprește. 

De asemenea, la fel de importantă este și acea atitudine a practicantului care, în modestia 
și toleranța sa, dorește să se țină departe de ceea ce înseamnă înțelegere greșită a suferințelor 
celorlalți sau a bucuriei ori a falsei stimei de sine cea bazată exclusiv pe faptul că superioritatea 
vin din faptul că ne ocupăm de lucruri pe care alții nu le înțeleg ori nu le pot fac. Dacă ar fi să ne 
referim doar la toleranță, am putea spune că budismul excelează la acest capitol fiind practic 
singura religie care s-a extins prin persuasiune, nu prin atacuri abuzive, impuneri penibile, 
războaie. În cadrul budismului, tocmai datorită acestei toleranțe, nu au existat abuzuri de genul 
acesta. 

Desigur, despre toleranța vorbesc toate religiile, însă atunci când vine vorba de practică 
adepții se depărtează mult de sensurile adevărate punând în dificultate pe începătorii sau pe 
teoreticienii care nu sunt familiarizați. 

Particularizarea pe care dorim s-o facem acum asupra acestei dimensiuni se referă și 
asupra singurătății. Atunci când trăiește înconjurat de puțini oameni un practicant poate aborda 
toleranța mult mai ușor, poate înțelege mai bine și o poate lăsa să inunde ființa și să-l 
transforme. Acesta este unul din motivele pentru care oamenii se izolează, uneori la mare 
depărtare de lumea civilizată, pentru a putea practica ori pentru a se regăsi pe sine. Toleranța nu 
este inventată de noi, n-a inventat-o nici Buddha, nici Iisus și niciun alt lider care a reușit să 
vorbească atât de clar și de frumos despre acest lucru. Toleranța este înscrisă în ființa umană și 
fiecare om o poate descoperi. Mai în glumă mai în serios, circulă un concept care spune că au 
rezistat budiști și înainte de Buddha, la fel cum au existat creștini și înainte de venirea lui Iisus. 
Uneori avem nevoie de un cadru social agresiv pentru a ne motiva izolarea, avem nevoie de o 
forță exterioară care să ne împingă într-un loc unde să abordăm lucrurile acestea profunde cu 
toată ființa. Uneori avem nevoie de un imbold pentru a ne întări această motivație. Asta nu 
înseamnă însă că dacă vom reuși să aplicăm lucrurile aceasta în comunitate nu vom reuși. Există 
însă și reversul medaliei - tendința de a da vina pe celălalt, de a amesteca resentimentele 
personale cu înclinația celorlalți de a greși, sensibilitatea de a răspunde favorabil la lingușeală, 
la laude meritate sau nemeritate ori de a ne construi un sistem de valori în consonanță cu 
acestea. Toleranța trebuie să ne ducă la echidistanță, la apropierea de martor. 

 

De asemenea, tot în perioada sa de tranzit prin zodia Vărsător Luna îi îndeamnă pe oameni 

să viseze la rezolvări spectaculoase sau să combine timpul pentru a ascunde rătăcirile trecutului. 

Mercur ne va zdruncina relațiile bune și ne va îndemna să credem mai mult în mesajele neclare pe 

motiv că nu avem suportul necesar pentru altceva, puterea necesară și experiențele adecvate pentru 

a completa ceea ce nu este clar sau ceea ce lipsește. Momentul acesta este tradus de minte ca fiind o 

invitație la aventura și chiar dacă nu se va ajunge acolo, această dorință de a completa, de a împlinii 

sau de a perfecționa, în primă instanță, se va transforma într-o revoltă împotriva unui prieten, 

împotriva unui amic, împotriva unui element față de care, până acum, am avut o atitudine pozitivă 

sau cu care am construit o relație frumoasă. Acum se pare că acesta nu mai poate să ne satisfacă 

pretențiile pe care le avem, nu se mai încadrează în standardele prezente și trebuie ajustată. 

Ciudățenia cu pricina vine din faptul că Mercur din Berbec, obsedat de ținte foarte înalte, să fie 

primul, să fie pionier, să fie deschizător de drumuri, alege să facă lucrul acesta pe baza unor mesaje 

false sau cu oameni cu care, indicat ar fi, să dezvolte o altfel de relație. Schimbarea făcută răsturnat, 

cu forța, complică și mai mult lucrurile și nu-i ajută pe oameni să învețe ceea ce cred că pot învăța 

și nici să repare, chiar dacă intenția lor este una bună. Pentru că pornesc din start cu această 

confuzie, arată că nu pot acum discerne binele de rău, că nu au maturitatea necesară sau dacă vor să 

obțină foarte repede atunci trebuie să plătească un preț foarte mare.  

Deoarece de-a lungul primelor luni ne-am ocupat de o altă formă de succes, să înțelegem 

evenimentele neprevăzute sau să ne sporim puterea personală este puțin probabil ca izolându-ne de 

tot ce înseamnă activități de grup să putem reuși de unii singuri în proiecte atât de îndrăznețe. Nu ne 
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putem transforma peste noapte în Hercule, pentru că natura umană nu ne permite lucrul acesta dintr-

odată, ci pentru că acum mesajul astral ne vorbește despre o altă ordine de fapt. Apoi, această relație 

proastă a lui Mercur cu Lilith care se va răsfrânge asupra unui interval mai mare de timp, aproape 

asupra întregului segment pe care îl analizăm aici, îi îndeamnă pe oameni să se mintă între ei, să 

vorbească urât sau să-și spună lucruri pe care nu le cred doar pentru că acum scopul este mult mai 

important. Relația proastă dintre Mercur și Luna neagră care pare să domine ecuația astrală a 

momentului nu încurajează dictonul "scopul scuză mijloacele". Minciuna spusa acum rămâne o 

minciună și ea nu va putea fi nici înțeleasă și nici acceptată mai târziu pentru că frânează rezultatul 

pozitiv pe care un individ ar putea să-l obțină prin competiție loială, deci nu ajută la aprofundarea 

unei noțiuni prin evitarea confruntării, ci inventează tot felul de subterfugiu sau păcălește simulând 

victoria. Succesul acum trebuie să fie obținut prin efort propriu din această cauză este indicat să 

evităm minciuna cu toate riscurile. 

 
Pentru a înțelege și integra mult mai bine vibrația acestei zile în ecuația astrală a 

momentului facem trimitere la conceptul de democrație. Nu vreau ca, discutând sau prezentând 
câteva idei legate de democrație, să fiu atras în mrejele politicului, pentru că doar în această 
zonă se abuzează de acest termen. Termenul de democrație vine din limba greacă și înseamnă 
conducere de către popor. Principiile de bază ale democrației sunt votul universal și 
suveranitatea națiunii, adică nimeni nu poate să nu țină cont de părerea majorității pentru că se 
pleacă de la ideea că în privința părerii exprimate toți oamenii sunt egali. Lucrul acesta însă este 
o iluzie pentru că uniformizarea conceptelor cere în primul rând și responsabilitate față de 
elementele care sunt integrate în decizie, adică cel care hotărăște, cel care alege să nu se 
gândească doar la sine și la nevoile sale, ci să se gândească la faptul că dacă solicitarea sa este 
îndeplinită va trebui ca și ceilalți să se împace cu ea. Ideea de democrație este, așadar, mai mult 
una utopică, cel puțin în această formă a echidistanței, a deciziilor responsabile. 

În timp, adică pornind din Grecia antică și până în zilele noastre, s-au construit tot felul 
de instrumente prin care să fie controlată perfect această opinie publică. Astfel, a apărut și 
termenul de democrație liberă, de parcă ar putea să existe și o altă formă de exprimare liberă. 
Desigur, un teoretician ar putea să facă trimitere către un număr foarte mare de concepte care să 
pună în dificultate ideea omului simplu, cel care crede că de fapt termenul “democrație liberală” 
este de fapt un pleonasm. Ceea ce vedem că se întâmplă în prezent este mai curând o luptă 
împotriva voinței individului de a prefera ceea ce ar trebui să fie bine și pentru celălalt. Unii 
consideră că termenul de democrație a devenit o poezie frumoasă pe marginea căreia doar se 
discută foarte mult pentru că, de fapt, prin intermediul acestuia se promovează un sclavagism 
modern. Astfel, acest moment în care Mercur i se opune Lunii negre nu vrea să scoată în evidență 
un mesaj neclar, ci o minciuna prin care să fie justificate anumite abuzuri. 

Pentru că marile idei ale oamenilor înțelepți, ale marilor personalități pe care le-a dat 
cultura și civilizația de pe această planetă ne sunt întotdeauna folositoare, chiar dacă 
experiențele de viață ale unei personalități se limitează la un anumit domeniu, momentul acesta, 
în care Luna iese din Vărsător și intră în Pești, arată că cea mai mare greșeală pe care am putea 
s-o facem este să ne îndoim de noi înșine. Momentul acesta ne îndeamnă să punem bazele pe ceea 
ce nu trebuia. Pentru că nu a fost suficient că în zilele anterioare ne-am confruntat cu minciuna, 
cu anularea unor informații importante pentru destinul personal, că acum va trebui să trecem 
printr-o criză a parteneriatelor. Lucrul acesta poate fi parcurs cu demnitate, cu fruntea sus, 
transformând această nevoie de schimbare în nevoia de a ne încrede mai mult în forțele proprii 
acum, când tot ceea ce există în jur, ne îndeamnă să nu facem lucrul acesta. 

 

Trecerea Lunii în zodia Pești ne îndeamnă să punem accent pe sedimentare. Dacă nu facem 

un stop pe acțiunile personale și nu încercăm să privim foarte departe, măcar ca exercițiu mental, să 

ne reprezentăm cam unde ne duc datele personale, atunci ne consumăm toată energia momentului în 

conflictele prezente care vor amplifica și mai mult această tensiune și, până la urmă, aceasta să fie 

energia pe care să o proiectăm în viitor. Pentru că această formă de astrologie pe care o abordăm 

aici se adresează cu precădere oamenilor care vor să se schimbe, care vor să înțeleagă fenomenul 

vieții și să devina mai puternici prin echilibru, prin înțelepciune, îndemnul astral al zilei de 4 aprilie 

ne convinge că nu este atât de indicat să schimbăm natura lucrurilor, cât să o înțelegem, să o 
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încadrăm într-o albie proprie și forța pe care o vedem în momentul acțiunii să fie de fapt elementul 

care ne definește următoarea etapă. Asta poate fi o dovadă că ieșim din criză cu forțele proprii, 

bazându-ne pe ceea ce înțelegem și putem ierta la adversar, nu pe ceea ce urmărim să-i învingem 

sau să-i dominăm. Astfel, această relație proastă a Lunii cu Marte din Săgetător nu se mai traduce în 

ziua de 4 aprilie printr-o competiție care duce la un succes imediat, ci printr-o competiție cu propria 

persoană care îl ajută pe individ să privească foarte departe și, în funcție de ceea ce vede acolo, să-și 

ajusteze următoarele etape. Cu alte cuvinte, trecerea Lunii în zodia Pești de acum ne ajută să ne 

construim o formă neobișnuită de anticipație, pe care unii o vor numi logică, intuiție, observație 

sistematică sau chiar clarviziune. În toată această scindare personală, parteneriatele au un rol foarte 

important. Până și puterea personală, cea care s-a conturat prin experiențe în luna anterioară, se 

dezvoltă acum în raport cu celelalte, prin ochii lui sau prin părerile pe care le are. Unii ar putea 

spune că acesta este un moment de slăbiciune și este important să ne construim noi idealurile 

viitorului, etapele următoare prin ochii celorlalți. Ceea ce văd ei, părerile lor sunt doar niște repere. 

Realitatea momentului va contrazice însă această idee. Avem nevoie să ne vedem acum prin ochii 

celorlalți, să ne judecăm, să ne criticăm pe noi înșine prin cunoștințele lor. Cine nu va putea să facă 

lucrul acesta va trăi un prezent conflictual. 

 
"Timpul înseamnă bani" a spus Benjamin Franklin și trebuie să recunoaștem că nouă,  

celor care ne preocupăm de valorile spirituale sau cei care căutăm să aflăm răspunsuri legate de 
profunzimile sufletești, acest dictonul ne lasă un gust amar, adică nu îl găsim pe acesta într-o 
totală discordantă cu ceea ce căutăm sau cu ceea ce descoperim 
în adâncul sufletului prin practică. Mai nou, în anumite medii 
ezoterice, pornind de la acest interes pentru acumulări 
materiale sau pentru un trai ușor, s-au inventat tot felul de 
concepte care, de asemenea, continuă să-l pună în dificultate pe 
cel care se ocupă de spiritualitate pentru a se regăsi. Nu este 
nimic rău ca folosind energia să obții anumite avantaje și în 
această lume (fizică). Nu este interzis să faci acest lucru și nu a 
fost niciodată. Însă a porni de aici, de la conceptul lui Benjamin 
Franklin, și până la a inventa concepte gen "trezirea banilor din 
noi", este un drum complicat pe care un practicant sincer nu 
prea are ce căuta. Noi nu trăim pentru a face bani și nici într-un 
caz nu folosim valorile spiritului pentru a întreține o structură 
socială inventată pentru a domina sufletul, pentru a-l înlănțui 
sau pentru a-i crea impresia că cele mai mari bucurii le obține 
prin intermediul banilor fără să-l intereseze cum vin aceștia la 
el, în plus, consideră că dacă i-a obținut în mod absolut sigur rezultatul este expresia unei mari 
forțe spirituale că de acest nivel înalt de vibrație s-au folosit Donald Trump, Bill Gates sau Carlos 
Slim. Banul reprezintă o valoare și ea nu se inventează doar prin circularea bunurilor, ci aceasta 
se umflă și artificial, simulând prosperitate. Cel care se așteaptă să trăiască mai bine din 
simularea prosperității va avea parte de ceea ce cere universului - simulare. De aceea oamenii 
care caută să se îmbogățească în felul acesta, oamenii care visează să trăiască bine fără să 
muncească sunt nefericiți, închistați, oameni care zâmbesc și se simt bine doar în fața opulentei și 
care pun semnul egal între lux și superioritate. Acești oameni care refuză să vadă cu ochii 
sufletului ajung să își întunece această parte a ființei muncind pentru a întreține o iluzie. 
Universul are răbdare și îi așteaptă și pe aceștia să se trezească.  

Banul nu duce la evoluție spirituală, iar cel care se folosește de tehnici spirituale pentru a-
și “trezi banii” nu este nici investitor, că așteaptă “pară mălăiață…” și nici entitate profundă 
spiritual, doar o ființă rătăcită. Nu există practic nicio diferență între o persoană incultă care 
merge la vrăjitori pentru a avea noroc, care poartă la gât, pe mâini, pe picioare, la brâu, la 
urechi tot felul de amulete pentru a câștiga la loto sau pentru a găsi bani pe stradă, și aceste ființe 
care cred despre sine că lucrează cu energia și sunt superioare doar pentru că o folosesc pentru a 
obține bani. Pentru un căutător al adevărului o ființă care folosește tehnici de manipulare a 
energiei, tehnici de sugestie, de hipnoză sau de altă natură, dar tot din acest registru ezoteric, 
pentru a se îmbogăți este o persoană rătăcită, iar cel care vinde astfel de iluzii este un șarlatan. 
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În momentul în care Soarele se află într-o relație bună cu Saturn, iar Venus trece în Berbec 

ne punem întrebări prea mari pentru a fi în stare acum să ne oferim și răspunsuri. Facem totuși 

lucrul acesta pentru că avem vie în minte ideea de competiție sau nevoia de a obține performanță. 

Saturn din Săgetător ne îndeamnă acum să judecăm totul după succesul pe care îl avem, 

considerând că un domeniu care nu ne permite să obținem performanță nu trebuie băgat în seamă. 

Asta arată, în primul rând, că pornim în următoarea etapă a transformării personale cu nesiguranță. 

Nu succesul este cel care ne spune că suntem întregi sau acționăm în mod eficient pentru că este 

posibil ca absența succesului acum sa arate că nu le-a venit timpul acestuia. Nu este acum 

momentul sa atingem o formă de succes și din această cauză nu se întâmplă nimic spectaculos. 

Momentul acesta în care Soarele și Saturn se află într-o relație bună accentuează însă o 

dorință de competiție într-un alt domeniu. În cele mai multe din cazuri această dorință de competiție 

va însemna interes față de un domeniu nou. Nicovala care se construiește acum între Soare, Saturn, 

Pluton și Luna arată că această formă de neîncredere, această nesiguranță construită prin argumente 

negative desprinse din conflictele pe care le traversăm de câțiva ani buni își poate găsi acum o 

soluție minunată. Este adevărat, momentul acesta impune administrarea unui patrimoniu personal și 

inițiativa cere acum se dispunem de niște rezerve. Cei care nu au rezerve se vor împrumuta acum, 

vor cerceta care sunt prietenii, cunoscuții sau amicii care sunt mai bogați decât ei, pentru a le 

solicita acestora ajutorul.  

Momentul zilei de 5 aprilie este însă marcat de încordare stranie. Pe de o parte, Venus se va 

afla o mare parte a acestui moment pe ultimul grad al zodiei Pești și îi va îndemna pe oameni să se 

pedepsească unii pe alții prin refuzul iertării, prin impunerea unor noi standarde pentru ca vinovatul 

să merite a fi iertat (de altfel, este eroare pentru că iertarea este necondiționată și o oferi sau nu 

oferi, nu există jumătăți de măsură și nici nu o poți vinde), iar de partea cealaltă vibrația care vine 

din poziția lui Venus în Berbec arată că dacă nu s-a produs un salt spectaculos atunci ne schimbăm 

anturajul, ne îndreptăm atenția către alți oameni și pe această poziție îi vom alege pe cei care sunt 

cei mai dinamici, cei mai deschiși sau cei care ne satisfac acum dorința de mișcare și de competiție. 

Cine va alege să interiorizeze aceste mobilității, cine va urmării să exploreze la interior 

aceste lucruri va descoperi că există o comandă internă care duce la atragerea din comunitate a unor 

sancțiuni. La un moment dat, un element de detaliu, o atitudine pe care o punem pe seama unei 

probleme personale, scapă din interior, ajunge pe zona publică din relațiile dintre persoane, fără a fi 

cosmetizată, fără a fi adaptată înțelegerii sau puterii de acceptare a celorlalți. În general, lucrul 

acesta trebuie făcut prin empatie, dar pentru că nu toți oamenii dispun de aceasta abilitate, a fost 

inventată comunicarea de conveniență, adică face apel la o comunicare standard, o limbă de lemn, 

care, din nefericire, îi îndeamnă pe oameni să fie și prefăcuți. Momentul acesta însă vorbește despre 

succes doar prin empatie, nu prin conveniență sau, mai rău, prin prefăcătorie . 

Dacă înțelegem fără prea mult efort ceea ce se află în interior, dacă aceste valori solide se 

răsfrâng asupra societății prin calități, nu prin defecte atunci pe zona publică acestea vor deveni 

repere pentru oamenii care au nevoie de ajutor, adică pentru acele ființe care nu au încă un 

patrimoniu la care sa apeleze. Prin stabilitate, idee nouă, putere și încredere în sine oamenii aceștia 

îi împrumută pe ceilalți sau îi girează, ajutându-i să depășească acest moment de gol. 

 
Minciuna este o afirmație ce nu este susținută de experiență, observație sau bun simț. De 

aceea ea caracterizează personalitatea, iar adevărul realitatea, în sensul că personalitatea poate 
produce afirmații confirmabile sau infirmabile cu privire la realitate, dar reflectarea realității în 
individ, care este un adevăr, lucrează cu intențiile sale de a interacționa într-un anumit mod cu 
realitatea în ansamblu sau cu o parte a acesteia. În mod sigur, când ne referim la minciună ne 
referim la două direcții: 

1. a nu cunoaște adevărul, dar a-l inventa după propriile reprezentări său propriul 
interes; 

2. a cunoaște adevărul și a-l deforma intenționat. 
Nietzsche obișnuia să spună că “avem nevoie de minciuni pentru a trăi”. La fel și 

Kierkegaard se întreabă: „suntem oare pregătiți să recunoaștem toate consecințele adevărului?”. 
Dar să nu credem că minciuna este susținută doar de cei care o iubesc. Adesea se susține că omul 
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poate să înfrunte mai ușor realitatea și condiția de muritor, cu toate limitările și suferințele sale, 
dacă este păcălit. Tudor Arghezi spunea că omul se dezagreghează atunci când nu este mințit. 

Totuși, a prefera adevărul înseamnă a face diferența între o scară care urca și alta care 
coboară, adică a ști unde te afli și ce anume te poate împlini. Minciuna nu împlinește, ci alina, 
simplifică abuziv sub motivul că poate eșalona o succesiune de informații și o face pregătită 
pentru un psihic incapabil să asimileze totul dintr-odată. Cu alte cuvinte, duce percepția realității 
pe nivelul inferior și nu produce modificări psihicului, nu-l ajută să se perfecționeze, să urce pe o 
scară a valorilor, ci dimpotrivă. 

Exista mai multe tipuri de minciuni: 
1. minciuna individuală orientată către schimbarea opiniei și convingerilor unui individ 

cu scopul de a manipula intențiile și comportamentele altora în obținerea de favoruri personale; 
2. minciuna colectivă ce urmărește păstrarea statutului și privilegiilor de către o grupare 

aflată în conflict de interese cu o altă grupare ce ar putea fi avantajată la un moment dat de 
realitatea obiectivă; se bazează pe ambițiile unor indivizi care au practicat minciuna 
individuală; 

3. minciuna economică, individuală sau colectivă, susține existența unor deosebiri date de 
performanța și calitate umană între indivizi, grupuri de indivizi sau mari colectivități umane. 

4. minciună de tip social (care poate fi adesea orientată rasial sau cultural) evidențiază 
diferențe de valoare între oameni ce devin apoi și motive de discriminare. Cele mai mari conflicte 
ale istoriei au la bază minciunile sociale și prin care au fost întreținute adversitatea și ura dintre 
indivizi și/sau grupuri, înjosind calitatea de om și creând adevărate curente sociale marcate de 
suferință vs. eliberare, vocație pe demersuri legate de câștigarea unor drepturi. 

5. minciuna științifică va construi ipoteze incorecte menite să susțină un mecanism cauzal 
periferic ori fragmentat intenționat cu scopul de a explica realitatea unui fenomen sau de a 
standardiza un concept. 

6. minciuna culturală vizează promovarea unor modele degradante ori în contradicție cu 
moralitatea sau cu valoarea artistică participând la elaborarea de produse culturale banale, 
partizane, antisociale, fără calitate artistică, incapabile să producă satisfacții de natură 
emoțională și intelectuală superioare și să extindă orizontul uman al individului sau colectivității. 
Minciuna culturală duce la blazare, depresie, insatisfacție, degradare morală. 

Fascinația pe care o au oamenii față de minciună nu susține întotdeauna necesitatea pe 
care o invocă o persoană care se implică intenționat în deformarea adevărului. Legătura cu 
ecuația astrală a momentului presupune existența unei stări specifice menită să încurajeze genul 
acesta de deformare, apropierea cu prea multă obediență de procedeul care schimbă imaginea 
realității obiective și asta pe baza unei motivații puternice. Dorința ar putea să fie cel mai bun 
aliat al ambiției și prin noua asociere să se ajungă la minciună. De asemenea, înțelegem că orice 
formă socială de expresie a acesteia se bazează pe o experiență personală, pe un obicei practicat 
sistematic prin care un individ urmărește să personalizeze o observație sau o informație apoi s-o 
deformeze intenționat. Cu alte cuvinte se pune în practică vechiul proverb "cine fură azi un ou, 
mâine va fura un bou". 

 

Mercur va trece în noaptea de 5 spre 6 aprilie în zodia Taur, iar asta arată că, în pofida unei 

stabilității, în ciuda faptului că anumite planuri vor intra într-un oarecare derapaj, că dorințele vor fi 

ușor necontrolate, sfera ideilor, comunicarea, proiectele de viitor se așază pe o nouă bază, dar nu 

prin agresivitate, nu prin teamă, nu prin ceea ce până acum ne-a complicat existența sau ne-a 

depărtat de frumusețea interioară. 

Momentul acesta în care Mercur trece pe zodia Taur coincide cu împlinirea unui careu 

perfect între Soare și Pluton. Asta înseamnă că personajele mici se ridică acum și preiau din 

funcțiile și prerogativele personajelor mari. S-ar putea însă ca această mutare să zdrobească aceste 

ființe mici, să le distrugă sub presiunea sarcinilor pe care și le-au însușit. Sigur, lucrul acesta nu se 

întâmplă dintr-o dată, agresivitatea momentului nu îi sufocă pe oameni dintr-o dată, ci, întâi, îi 

avertizează, le creează un ușor sentiment de teamă, le aduce îndoieli stranii, le arată unde au greșit 

ceilalți, deci zona în care ar putea să greșească și ei, ca apoi totul să se transforme în evenimente 

sociale care să agreseze dorința de risc și să modifice viziunea de ansamblu. Lucrurile acestea sunt 

însă complicate pentru că, amplificând aceste valori negative, se dă o mare importanță corelațiilor 

negative, acelea care ne îndreaptă atenția către a doua decadă a lunii ianuarie, când Pluton și Luna 
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neagră s-au aflat într-o dispunere complicată. Răul de acum, dorința de răzbunare sau dorința de a 

demonstra cunoștințe, o forță în exprimare ori dominarea se bazează mult pe acele dureri, pe 

accesul la informații puternice care, la momentul respectiv, ne-au depășit puterea de înțelegere și de 

acțiune. 

Iată cum, acționând împotriva semenilor, accesând anumite informații care țin de cunoaștere 

sau de experimentare, omul descoperă ce nu a fost corect în acțiunile trecute, care sunt persoanele 

de care se leagă aspirațiile sale de acum și unde trebuie să studieze mai mult pentru a nu reproduce 

pe viitor această schemă rea. 

Pentru că vorbim despre o relație proastă între Soare și Pluton este de la sine înțeles că ne 

aflăm acum într-un moment de voință. Relația aceasta dintre Soare și Pluton reprezintă un segment 

dintr-o configurație mai mare numită aripi de pasăre la care participă și Saturn cu Jupiter. Oamenii 

nu fac lucrurile acestea acum dintr-un capriciu, ci sunt motivați de anumite condiționări sociale, de 

o dreptate pe care nu au înțeles-o anterior și pe care riscă să nu o înțeleagă nici acum, deși, în egală 

măsură, nu se pot abține să nu acționeze din ambiție. Momentul acesta al zilei de 6 aprilie devine 

unul reprezentativ pentru anul 2016, arătând că o acțiune negativă pe zona publică nu arată altceva 

decât răutatea, duritatea sau încrâncenarea cu care ne trăim propria viață. Pentru că este vorba de un 

Mercur în zodia Taur aceste mâini au în ele și anumite trăsături pozitive rătăcite, fie că este vorba 

de timp, fie că este vorba despre depășirea unor obstacole pe cale diplomatică, fie că în anumite 

medii, poate chiar în centrele de putere, răutatea unui individ se întoarce împotriva sa și-l ține 

ocupat pentru ca evenimentele sociale să se întoarcă pe făgașul normal. Asta înseamnă că răutatea 

ce vine din aceste unghiuri astrale se va consuma, însă evenimentele sociale nu vor fi atât de mult 

compromise. Pentru că este vorba despre careu avem posibilitatea de autocontrol, putem să 

medităm asupra acestor impulsuri înainte de a le lăsa să se exprime pe zona publică. 

De asemenea, dacă Saturn, cel care se implică împreună cu Jupiter în această configurație 

numită aripi de pasăre ce se activează acum, formează împreună cu Jupiter și cu Chiron un careu în 

T pe semne mutabile, relația proastă dintre Soare și Pluton nu are o construcție negativă prin care să 

se exprime. Deci toate aceste impulsuri, dacă se transformă în evenimente sociale, arată că totul a 

fost făcut prin voință proprie, printr-o ambiție puțin cam mare și în momentul în care se va 

confrunta cu efectele acestor acțiuni negative își va merita soarta. Nu va putea atunci invoca 

anumite condiții de ordin exterior care l-au împins să facă lucrul acesta. Va fi declarat singurul 

vinovat. 

 
Ne-am obișnuit să credem că inspirația nu este accesibil oricui. Aceasta este o greșeală. 

Orice om care are gânduri, orice om care simte un sentiment transmis pe diferite căi de 
comunicare arată, prin această comunicare, că poate fi inspirat. Este adevărat, inspirația diferă 
de la un om la altul, se exprimă și în funcție de gradul de sensibilitate, de nivelul de cultură sau de 
puterea de înțelegere, dar inspirați suntem cu toții. Nu dictăm inspirația, ci o invocăm, asta 
înseamnă că ea se bazează întru totul pe comunicare, pe schimb, pe toleranță, pe acceptare sau 
pe respect. Conceptul greșit în care cred mulți oameni, și car este de altfel un paradox, susține că 
nu poți fi inspirat de vreme ce nu ai făcut până acum acest lucru. Dar totuși prima dată de unde 
ai știut cum să procedezi? Deci, în stadiul de început, nu este vorba de nicio abilitate, cât este 
vorba doar de deschidere, de rezonanță. 

Unii consideră că pentru a fi inspirat trebuie să îți placă ceea ce faci, alții consideră că 
trebuie să fii pregătit. Există și oameni care pun inspirația pe picior de egalitate cu vocația. 
Pentru aceștia a fi inspirat înseamnă a deține deja o arhivă întreagă de abilități, chiar dacă nu 
ești conștient de lucrul acesta. Indiferent ce credem despre inspirație, aceasta rămâne în 
continuare un instrument absolut fabulos care ne ajută să ne exprimam sensibilitatea. Dacă vrem 
să așternem pe hârtie câteva rânduri, dacă vrem să scriem o scrisoare, un e-mail, dacă vrem să 
facem lucrul acesta într-un mod plăcut și frumos avem nevoie să fim inspirați, adică să intrăm în 
rezonanță cu armonia universală, cu o referință superioară, cea care va facilita elementelor cu 
care lucrăm să se așeze într-o ordine asemănătoare ei. Totuși, de aici până la a folosi inspirația 
ca pe un element de îndrumare este însă drum lung și pe această cale merg artiștii, ghizii, 
terapeuții, maeștrii. În stadiul acesta, al exprimării sensibile, al așezări cuvintelor într-o anumită 
ordine, al alegerii celui mai frumos gest, în stadiul acesta de început, comun, oricine este inspirat. 
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Cine va dori să fie inspirat mai mult va trebui să-și deschidă aripile sufletului din ce în ce mai 
profund pentru că acestea să facă trimitere la o rezonanță din ce în ce mai profundă a 
universului. Principiu este același, doar că cel care primește va trebui să se adreseze corect. De 
asemenea, dacă ești inspirat, nu înseamnă obligatoriu că ești și bun. Există și inspirație rea, dacă 
trimiterea gândului se face către un for mai bine organizat care aparține acestui nivel de 
vibrație. 

 

Momentele acestea devin tulburătoare pentru conștiința celor care nu s-au maturizat încă. Se 

schimbă strategiile, se împlinesc anumite deziderate care au pus în ele prea multă speranță și prea 

puțină metodă de lucru. Luna nouă care se va împlinii în 7 aprilie are menirea de a răstălmăci aceste 

adevăruri și de a preschimba forța, puterea, ambiția în elemente care, după cum se prefigurează 

evenimentele sociale, sunt apreciate de comunitate. Luna nouă de pe Berbec devine acum un 

instrument folosit în promovarea unor ambiții prea mari sau le aduce acestora mai departe 

complicații ale unui război ce nu s-a terminat încă. Este adevărat, mulți oameni au o experiență 

personală, motivațiile lor par credibile atunci când se implică în acțiuni de genul acesta. În egală 

măsură, îndemnul la a interioriza această manieră de a cunoaște ne îndeamnă să ne gândim prima 

dată dacă nu cumva am avut o parte din vină mai mare decât cea pe care ne-am acordat-o. Asta 

înseamnă că ultima zi din vechiul ciclu lunar devine un element de etalon pentru ceea ce vom avea 

de parcurs în următorul ciclu lunar, cel care începe cu luna nouă din 7 aprilie. Dacă se simt 

puternici, cu siguranță există o suită întreagă de evenimente care au întărit această convingere, însă 

ea are nevoie acum să treacă pe nivelul următor sau să ducă mai departe procesul de interiorizare 

care a devenit deosebit de important în ultimele momente ale vechiului ciclu lunar. 

Dacă ne lăsăm în voia acestor corelații negative, atunci complicațiile sociale, lupta împotriva 

unui adversar, abordarea evenimentelor sociale care duc la compromiterea acestui adversar, se 

sprijină acum pe fantezii, pe proiecte de viitor ce nu vor atinge niciodată ținta finală. Trezirea la 

realitate ar putea surveni abia pe finalul lunii octombrie, acolo unde găsim punctul de echilibru 

pentru evenimentele de acum, mult prea dur sau marcat de conflictele gratuite pe care le alimentăm 

acum. Dacă momentul acela, de pe finalul lunii octombrie, privit ca element de echilibru, va 

însemna invitația la autocontrol obținut prin experiență proprie, nu prin ajutor venit in afară, deci o 

relație proastă dintre Marte și Uranus, 

corelațiile negative ne îndreaptă acum 

atenția către o libertate prost înțeleasă 

sau o fantezie construită pe lucruri 

mici, privite disproporționat, adică o 

relație bună dintre Marte și Neptun cea 

care s-au consumat în mijlocul lunii 

ianuarie. Impactul planetei Marte în 

aceste momente pare să fie unul lipsit 

de importanță sau un element de care 

să nu ținem cont atât de mult în 

această perioadă. Asta înseamnă că 

dorințele momentului, cele pe care le folosim pentru a ne construi directivele ce vor activa cel puțin 

până la finalul acestei luni se bazează pe dorințe ascunse. Vorbim aici, așadar, de reziduuri, de 

rămășițe ale unor acțiuni mai vechi, poate chiar unele care s-au consumat în luna martie când 

îndemnați de dorința de a avea putere și influență, am vorbit prea mult, am transformat ambițiile 

personale în obiective ale grupului și am considerat că acesta este traseul pe care trebuie să îl 

urmăm până la finalul anului. Prin aceste ambiții, în fața noilor evenimente sociale, în fața noilor 

adversari sau în fața puterilor sporite pe care și aceștia le au, unii își ascund adevăratele dorințe sau 

și le vor ignora pentru că le cred nepotrivite. În realitate, dorința este elementul care complică acum 

relațiile și ne pun la grea încercare maturitatea. Cine va putea să-și controleze acum dorința va reuși 

să se mențină pe o linie a echilibrului și finalul lunii octombrie nu va fi marcat de aceste conflicte 

bolnăvicioase, ci va fi încărcat de puteri speciale, abilitatea de a accesa informația într-un alt mod 
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sau de a face o sinteză în propriul avantaj al tuturor experiențelor care s-au desfășurat de-a lungul 

acestui an până în momentul acela. 

 
„Când discipolul este pregătit maestrul apare” se spune într-un vechi proverb, însă mulți 

au o mare problemă în a vedea când anume sunt ei pregătiți. Stadiul pe care îl atinge elevul 
pentru a-și întâlni profesorul este însă o conștientizare imposibil de atins fără ajutor pentru că se 
face într-o ignoranță adâncă și, deci, până la urmă, acest ajutor ce vine din partea unui Maestru 
este activ și în perioada în care elevul nu este pregătit, adică este în perioada de căutare. Mulți 
consideră această intervenție subtilă a Maestrului (fără să i se ceară) ca fiind una abuzivă, 
pentru că nu respectă dreptul elevului la a-și alege singur Calea, deși intervenția sa nu apare 
pentru a coordona decizia, ci de a-i oferi acesteia întâietate, de a o evidenția, de a-i facilita 
discipolului gust pentru mai mult, mai precis, mai bun, mai frumos. Totuși, este adevărat când se 
spune că dacă profesorul intervine în alegerile elevului atunci acestea nu mai sunt libere. Chiar 
dacă aceasta este o problemă a dialecticii spirituale, nu una de practică, ea este prezentă în viața 
fiecărui adept. Aceasta nu-i va fi vizibilă când se exercită, ci după aceea, în fazele inițiale de 
încercare. Intervenția unui factor exterior, valul de progres, zefirul care ne ridica emoțiile și ne 
face să vedem prin ele, sunt văzute în timpul primelor încercări spirituale, după ce am ales calea. 
Supraaprecierea, blazarea, lenea, minciuna, furtul, plăcerile sunt câteva din încercările pe care 
un adept trebuie să le parcurgă pentru a se maturiza din punct de vedere spiritual. Dacă în 
timpul acestor încercări el se întâlnește cu decizii pe care le-a luat când Maestrul său le-a ghidat 
din umbră, înainte ca el să-și aleagă Calea, va vedea că acum, când nu o mai face pentru că este 
deja pe Cale, îi va veni foarte greu să le gestioneze, poate mai greu decât înainte. Acesta este 
momentul când vede ca ușurința de dinaintea deciziei nu i-a aparținut. Orgoliul îl poate întoarce 
acum pe discipol din drum. Smerenia îl poate duce mai departe. Dacă eșuează nu se datorează 
gestului făcut de Maestru de a-l împinge pe o cale pentru care nu era pregătit, iar dacă reușește 
nu înseamnă că în continuare va primi. Nu înseamnă nimic din toate acestea, ci doar că află 
adevărul. Adevărul pe care-l afla este cel care îl va ridica sau îl va coborî și, de asemenea, este cel 
care l-a inspirat pe maestru să-l pune în discipol, ca o picătură de apă la rădăcina unei plante. 
Încercările sunt personalizate, iar revelarea lor poate avea uneori un gust teribil. 

 

Nu este cazul însă să ne așteptăm ca lucrurile acestea să fie ușor de parcurs. Imediat ce Luna 

își va desprindere energiile de conjuncția cu Uranus se va îndrepta spre opoziția perfectă cu Luna 

neagră și acesta va fi ultimul unghi înainte de a părăsi zodia Berbec și a intra în zodia Taur. Acolo îl 

va găsi pe Mercur însă acesta este în continuare zdruncinat de îndoieli, afectat de neputința de a face 

o corelație pozitivă între ceea ce trăiește și ceea ce spune că trăiește. 

Cu toate acestea, lucrurile acum se pot desfășura pe o direcție liniștită și aceste confuzii să 

fie trăite doar la nivel interior. Momentul când Luna se va afla în conjuncție cu Mercur poate 

însemna pentru individul implicat deja în evenimente sociale momentul în care se hotărăște să-și 

modifice propriul statut. Nu se știe dacă ajunge până la urmă să concretizeze ceea ce-și dorește 

acum. Va urmări însă prin tot ceea ce face să producă o astfel de modificare raportându-se la alte 

etaloane și urmărind să își modifice statutul, viața, condiția de trai, cercul de prieteni sau să judece 

evenimentele unui demers după alte criterii. Din nefericire, lucrurile acesta sunt mult prea mici, 

prea mărunte, desfășurate într-un cadru mult prea îngust pentru ca să producă pe zona publică o 

modificare atât de importantă. Pentru că suntem în anul dihotomiilor periculoase, așteptările pe care 

le avem de la mediul social, doar pentru că în momentul acesta ne-am hotărât să pornim pe un 

drum, sunt nerealiste și au menirea acum să amplifice dezamăgirea sau să îl ducă pe individ către un 

traseu încărcat de pericole. Raportarea la noile taloane negative poate duce, în egală măsură, și la 

pierderea unei oportunități, adică ne ocupăm de lucruri lipsite de importanță în timp ce 

evenimentele valoroase trec pe lângă noi și își văd de propriul traseu. 

În mod sigur, cel mai important lucru pe care am putea să-l facem în această situație este să 

ne apropiem de valorile sufletești. Dacă anterior am reușit să protejăm anumite aspirații, avem 

ocazia acum să le cultivăm pe acestea pentru a fi mult mai puternici prin ceea ce facem nu prin ceea 

ce ne programăm că ar trebui să facem. Acest moment ne îndeamnă să cultivăm valorile prezentului 

pentru a spori liniștea și a diminua confuzia. Cei care se lasă în voia unei rememorări negative, cei 

care nu se pot controla și își reamintesc de griji mai vechi, vor constata că îmbrățișarea acestor 
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orientări le conferă o și mai mare confuzie. Oricât de bine s-ar argumenta pe sine, această atitudine 

refractara față de rău nu face altceva decât să amplifice răul. 

 
Povestea frumoasă a celor trei călugări "Trei voi, trei noi, miluiți-ne pe noi" poate 

exprima cel mai frumos momentul acestei conjuncturi astrale. Se spune că trei tineri au 
naufragiat pe o insulă. Pentru că insula nu le oferea prea multe preocupări au început să se 
roage, la început pentru a-și găsi o preocupare apoi, cu timpul, dintr-o nevoie spirituală, dintr-o 
chemare a sufletului. Pentru că nu știau prea multe despre această practică spirituală, ci mai 
mult imitau ce-și aminteau că văzuseră pe la alții 
au stabilit de comun acord că este un semn că ei 
sunt trei și că Sfânta treime conține tot trei 
elemente. Au stabilit că nu putea exista o rugăciune 
mai bună pentru ei decât această formulă: "Trei 
voi, trei noi, miluiți-ne pe noi". După mulți ani, 
aproape de insulă ancoră un vas și căpitanul se 
oferi să-i ducă până în primul port. Aceștia nu au 
mai dorit să părăsească insula pentru că erau deja 
bătrâni și nu aveau la ce se mai întoarce. Preotul 
care se afla pe vas, aflând cum se roagă, i-a certat 
și le-a spus că și-au pierdut atât de mult timp 
lansând adresări care nu au ajuns unde trebuie. I-a 
învățat rugăciunea "Tatăl nostru" deși aceștia au 
cerut ceva mai simplu pentru că aceasta conținea prea multe cuvinte. Până la urmă s-au 
înduplecat și preotul a fost foarte bucuros că a făcut o faptă bună. Bucuria lui nu a durat mult 
pentru că, la câteva ore după ce vasul și-a ridicat ancora și a pornit în larg, preotul zări 
apropiindu-se de vas trei figuri, mișcându-se cu mare viteză. Erau cei trei călugări, alergând pe 
apă și strigând: “Părinte, mai spune-ne o dată rugăciunea că am uitat cuvintele”. Văzând 
minunea, preotul le-a cerut iertare și i-a îndemnat să se roage cum știau ei mai bine. 

 

Pentru ca lucrurile să se orienteze spre o direcție pozitivă nu trebuie să așteptăm prea mult. 

După ce Luna va trece prin sextilul cu Neptun și opoziția cu Junon, oferind planetei Neptun ocazia 

de a media această problemă personală, ne vom simți mult mai inspirați, iar optimismul ne va fi 

mult mai accesibil. Speranța într-o viață mai bună se transformă în receptivitate față de lucruri bune. 

Dacă permitem acestui val de energie pozitivă să ne invadeze, atunci arătăm că, în pofida a ceea ce 

am conștientizat în ziua anterioară, avem o anume maturitate, suntem suficient de înțelept sau de 

puternici încât să transformăm patimile în înțelepciune de viață. Practic, momentul zilei de 9 aprilie 

pare să fie diferit de celelalte din acest punct de vedere. Diferența va fi dată doar de ceea ce se 

întâmplă la interior. Pe zona publică vom fi tentați să acționăm în aceeași manieră, adică să-i 

convingem pe cei din jur că avem ce spune, dispunem de rezervele necesare și mai ales avem și 

puterea să le punem în aplicare. Prin ecuația astrală aferentă zilei de 9 aprilie Luna se integrează în 

configurația numită aripi de pasăre, activă în această perioadă. Sfera ideilor, comunicarea sau 

provocările pe care le conștientizăm, la început, în interior, apoi, le vedem transpuse în evenimente 

sociale, devin purtătoare ale unui mesaj personal interesant. Avem ocazia acum să vedem că, în 

mare parte, ceea ce gândim se transpune în realitate, ceea ce urmărim să creștem prin interes, 

preocupare sau studiu se transformă în eveniment social și nimic nu pare să întoarcă această energie 

din drum. 

Este adevărat, prin interiorizare, lucrul acesta ar putea să îl pună pe individ în fața unor 

conștientizării neplăcute. Nimeni din exterior nu va ști ce i se întâmplă însă văzând că anumite 

lucruri pe zona publică se obțin ușor își va activa un program de autopedepsire. Îi va displăcea să se 

vadă în oglindă, să se reflecte în ceilalți, să-și vadă gesturile sale la alții, să-și vadă ideile preluate 

de alții, adică va dori să reușească într-un mod dur, închistat, inflexibil. Asta înseamnă că, în mare 

parte, maniera în care vom aborda ecuația astrală aferentă zilei de 9 aprilie ține de cercetare. Dacă 

ne aflăm în fața acestor confuzii nu înseamnă că au dreptul să trăiască, nu înseamnă că mergem mai 

departe cu aceste energii. Dacă asta cultivăm, energii de genul acesta vom culege în viitor și 

întâmplările nefericite, spre care ne îndreptăm acum atenția și care s-au consumat în mijlocul lunii 
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ianuarie, nu pot fi repere pentru un viitor luminos, nu ne pot ajuta să înțelegem norocul de care ne-

am bucurat în mijlocul lunii februarie, zona spre care se îndreaptă acum corelațiile pozitive. 

Proverbul "Ulciorul nu merge de multe ori la apă ", foarte potrivit momentului, face acum trimitere 

la faptul că a considera că norocul care a venit spre noi în mijlocul februarie poate fi folosit și 

altădată pentru a combate adversarii pe care i-am văzut, i-am întâlnit sau de care am aflat în 

mijlocul lunii ianuarie este o mare greșeală a momentului de față pentru că va cere redresează altor 

obiective, acelea care înseamnă controlul dorințelor sau separarea de toate argumentele bune sau 

rele care ne vin din aceste două repere. În fața acestei realități, nu ne folosesc nici corelațiile 

pozitive și nici cele negative, ci doar confruntarea cu momentul de față. Ceea ce se consumă acum 

ne pregătește pentru un eveniment important, poate unul dintre cele mai importante ale acestei luni: 

trigonul Neptun-Junon, cel care se va împlinii în ultima zi a acestei decade. 

Cu toate că vom vedea și vom crede cu tărie că adversarii sunt mult mai puternici decât par 

în realitate, acestea nu sunt decât niște făpturi care altădată și-au atribuit imaginea unor ființe 

pașnice, instinctul de supraviețuire, teama care ne precipită faptele ne îndeamnă să folosim tot ceea 

ce deținem în momentul acesta și care în timp se poate orienta împotriva acestor ființe. Unii vor 

avea impresia ca aceste patimi pot fi transformate brusc în înțelepciune de viață. Nu, aceasta este o 

eroare de gândire pentru că aceste patimi ne îndeamnă să credem cu tărie în ceea ce facem, nu ne 

spune dacă ceea ce facem este bun sau nu. Putem, de asemenea, să învățăm de aici cum este să te 

implici total în acțiunile personale. Putem învăța cum este să crezi cu tărie în tine și în ceea ce faci, 

să fii total în faptele în care te implici. Pe alte conjuncturi, vom învăța să mai adăugăm acestora încă 

un strat adică să folosim această convingere doar atunci când suntem în armonie, doar atunci când 

faptele în care ne implicăm nu distrug nimic. Acum avem ocazia să vedem cum este să folosim 

puterea cu implicare și determinare. Mai târziu vom obține și succesul prin consolidarea acestei 

poziții pe o direcție bună sau constructivă. 

 
Într-o zi un tânăr filozof s-a hotărât să-i facă o vizită unui maestru celebru. Și-a pregătit 

din timp notițele, s-a gândit ce anume să-l întrebe, și-a ordonat ideile și s-a declarat mulțumit de 
ceea ce știa. Pe baza acestei observații a considerat că este pregătit 
pentru o asemenea întâlnire. Maestrul l-a primit în camera sa și l-a 
invitat să se așeze în fața mesei pregătite special pentru această 
întâlnire pe care avea așezat un ceainic și cu două cești. Tânărul nu a 
așteptat prea mult și a deschis discuția așa cum se pregătise. Maestrul i-
a răspuns la fiecare întrebare și din răspunsul maestrului au apărut în 
mintea tânărului alte întrebări. La un moment dat Maestrul ridică 
ceainicul și îi toarnă filozofului ceai în ceașcă. Acesta a continuat să 
toarne chiar și după ce ceașca se umpluse. Consternat la cele văzuse, 
tânărul filosof i-a atras atenția maestrului să se oprească. Maestru i-a 
spus: 

- Ceașca ești tu, ceaiul pe care-l torn reprezintă răspunsurile mele. Dacă ceașca este plină 
răspunsurile mele se risipesc. Nu poți primi răspunsuri dacă nu ai loc pentru ele. Dacă vasul ți-e 
plin caută un vas mai mare, dacă nu, golește-l și umple-l cu ceea ce este important. 

 

Ultima zi a acestei decade ne poate aduce în fața unei revolte pe care să o abordăm de o 

manieră greșită. Cu toate că Neptun și Junon se află acum într-o relație foarte bună și vom fi seduși 

să facem fapte bune, să transmitem un mesaj pozitiv sau să ne protejam de un accident, conjuncția 

Soarelui cu Uranus, pe de o parte, și opoziția Lunii cu Marte, de partea cealaltă, fac din această 

ultimă zi a primei decade a lunii aprilie un moment complicat, riscant, o ipostază în care ne arătăm 

indignați față de ceea ce nu ne convine și dezertăm. Forma aceasta de dezertare va avea ca argument 

o întâlnirea cu un adversar puternic în mijlocul lunii ianuarie sau sunt invocate faptele acestui 

adversar săvârșite în acea perioadă. La fel ca și în ziua anterioară, vom considera că beneficiul care 

a venit spre noi în mijlocul lunii februarie, modul în care am sintetizat anumite lucruri, maniera în 

care am căutat răspunsuri la întrebări existențiale și le-am găsit, puterea pe care am folosit-o în acea 

perioadă trebuie să fie acum expresia unei forțe care să obțină un rezultat imediat în confruntarea cu 

acest adversar. S-ar putea ca acest adversar să fim chiar noi înșine, cu prejudecățile pe care le-am 
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activat atunci, cu obsesia evoluției rapide fără implicare sau fără a ne asuma răspunderea unor 

greșeli pe care le-am săvârșit în anul anterior când, trecând prin anul secretelor dezvăluite, ne-am 

interesat prea mult de ceea ce i-ar compromite pe ceilalți. 

Toate lucrurile acestea ne îndeamnă să dăm foarte ușor vina pe ceilalți și, dacă obținem 

succesul, să spunem că l-am obținut prin abilitatea, înțelepciunea sau puterea de a ne desprinde de 

forța lor, și chiar dacă nimeni nu ne-a atins, împiedicat, suspectat sau oprit în vreun fel, toți cei din 

jur sunt vinovați de lucrul acesta. Schema generală de acțiune dă semne că se schimbă, iar mesajul 

personal ne îndeamnă să privim prea mult înapoi. Este posibil ca maniera aceasta să ne ajute să ne 

limpezim anumite dorințe personale, să apreciem frumosul pe care nu l-am apreciat la momentul 

trecut și să considerăm că dacă suntem acum împliniți, dacă avem anumite realizări cu siguranță au 

existat elemente concrete pe care le-am folosit altădată pentru a deveni ceea ce suntem în momentul 

acesta. 

De asemenea, maniera în care Neptun și Junon se implică pe zona publică, arată că putem 

răspunde pozitiv unei invitații de a lucra pe un nivel superior, de a ne exprima în raport cu un alt 

etalon. Dacă în primele luni ale anului ne-am stabilit să obținem o realizare socială, nu neapărat una 

financiară, bănească, nu neapărat o achiziție importantă, cât un anume statut, avem ocazia acum să 

vedem care sunt mijloacele prin care putem obține lucrul acesta. Rămâne la latitudinea fiecăruia 

dacă maniera aceasta va fi îmbrățișată sau nu. Asta înseamnă că avem ocazia acum să vedem în plus 

și faptul că dorințele și mijloacele prin care acestea se îndeplinesc chiar putea la un moment dat să 

se situeze pe tronsoane diferite ori să facă apel la instrumente de lucru incompatibile. Obstacolul de 

altădată care ne inspira teamă, acum s-ar putea să fie un element banal sau ceea ce am iubit și am 

îndrăgit altădată, pe energiile prezentului s-ar putea să fie un element care creează un puternic 

disconfort. 

Indiferent de maniera prin care ne vom exprima, faptul că trigonul perfect dintre Neptun și 

Junon este susținut de conjuncția Soarelui cu Uranus, arată că limpezimea prezentului, claritatea pe 

care o avem în momentul de față este un mare dar al cerului și indicat ar fi să ne folosim de aceasta 

așa cum trebuie. Cu toate că mulți vor avea impresia că nu dețin acum cunoștințele necesare, că nu 

mai pot controla evenimentele sociale ca în trecut sau că sunt depășiți de realitate, pentru că se 

situează într-o altă schemă de acțiune, faptul că au ajuns până să se și îndoiască de o realitate, deci 

lucrează cu ea, arată că au existat achiziții importante în trecut pe care acum nu trebuie să le piardă. 

Zdruncinul momentului, fie pentru că suntem încercați, fie pentru că doar așa ne desprindem de 

reziduurile trecutului pentru a ne împlini o dorința formulată atunci, sunt o dovadă a faptului că 

dispunem de maturitatea necesară și indiferent de rezultatul de acum, evenimentele viitorului vor 

face cu insistență trimitere la maturitate de acum. 

 
"Un om care se simțea veșnic împovărat de greutățile vieții i se plânse unui maestru 

spiritual vestit. 
- Nu mai pot! Viața mi-e un chin! 
Maestrul luă o mâna de cenușă și o lăsă 

să cadă într-un pahar plin cu apă curată, bună 
de băut, pe care-l avea pe masă, spunând: 

- Acestea sunt suferințele tale. 
Toată apa se tulbură și se murdări. 
Maestrul arunca apa, lua o altă mâna 

de cenușa la fel cu cea dinainte, i-o arăta 
omului nostru, se apropie apoi de fereastră și o 
aruncă în mare. 

Cenușa se împrăștie într-o clipă, iar 
marea rămase la fel ca înainte. 

- Vezi?, îl lămuri înțeleptul, în fiecare zi poți alege să fii un pahar de apă sau marea." 
(Bruno Ferrero) 

 

Așadar, prima decadă a lunii aprilie ne arată că succesul nu este o întâmplare nu este 

rezultatul unei munci personale, produsul final al unui efort pe care l-am depus cu noi înșine sau 
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împreună cu alții. În acest interval vom lucra ambivalent, atât pentru consolidarea acestor realizări, 

privite ca pe niște dorințe împlinite, fie pentru a vedea cum anume se realizează lucrul acesta care 

sunt etapele pe care o ființă le îndeplinește pentru a-și atinge ținta. Vom vedea că acest interval face 

o notă discordantă cu vibrațiile primelor trei luni ale anului arătându-le că lucrurile pot fi și simple, 

chiar dacă idealurile sunt îndrăznețe. Simplitatea momentului vine din ușurința cu care lucrăm cu 

informațiile, prin modul în care accesăm instrumente noi de înțelegere, de cunoaștere sau de putere. 

Ceea ce ne atinge în această decadă are un singur scop: consolidarea propriei poziții. Doar de noi 

depinde dacă vom consolidăm această poziție prin îmbrățișarea sentimentelor trecutului sau prin 

desprinderea de acestea pentru a ne revigora atât în aspectul personal al ființei cât și în cel social. 

 

 

 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

169 

 

Decada a II-a (11 – 20 aprilie) 
Singurătatea are beneficiile ei. Acces la cunoaștere. Duritate 

este dăunătoare. Simțire. 
DECADA NR. 11  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   22 1-10 august 

Corelația negativă 16 1-10 iunie 

Zona martor 30 21-31 octombrie 

 

Luptă pentru supremația valorilor personale. Se face un pas înainte doar dacă avem un 

preț de plătit. Mare tensiune. Putem vedea foarte departe chiar dacă viitorul sperie. Luciditate 

dură. Prețul independenței este evaluată ca un bine folositor evoluției. Constrângere. Nevoie de a 

distruge un fond care refuză să se adapteze sau să se transforme. Minciuni. Vorbele frumoase își 

mențin duritatea. Nevoie de independență și aventură. Gesturi mari. Este evitat un accident. 

Influența unui factor exterior salvează. Inspirație. Sensibilitate. Putere de a ierta. Diplomație. 

Tact. Se refuză o colaborare. Se cere prea mult de la viață. Justiția își intră în drepturi. Evitare. 

Relațiile se complică prin lipsa unui avertisment inteligibil. Tensiune. Soluțiile bune ne motivează 

să ne menținem pe această linie a adevărului și echilibrului. Sentimentele se încălzesc. O 

minciună ne strică o stare bună. Vise premonitorii. Decăderea inspiră teamă. Un avertisment rău 

este luat în considerare și amplificat. Printr-o tensiune internă se face dreptate față de un factor 

extern. Spaima este depășită prin prudență. Revoltă. Constrângere. Viața pornește pe un nou 

drum. Se minte frumos. Luptăm împotriva unui suflet mare. Distrugerea unui bun. Planurile de 

viitor sperie însă zâmbetele sunt largi. Invadarea intimității celuilalt. Siguranța de sine trece prin 

criză. Nu vorbim despre lucruri esențiale. Deschidere față de lucruri neobișnuite. Informații 

periculoase. Conflict deschis. Egoism. Rezolvarea problemelor prin raportare la experiențele 

personale. Există o legătură interesantă între ceea ce se întâmplă pe zona publică și ceea ce se 

întâmplă în intimitate. Teamă de crize. Invidie. Revoltă împotriva unui element superior. Accident 

provocat prin desconsiderare a unui avertisment. Se caută un conflict pentru a se testa 

cunoștințele, valoarea, experiența de viață. Evoluție prin inteligență. Spirit practic. Consum 

intern. Cruciadă. Celălalt este vinovat. Agresivitate. Revendicări absurde. Invidie. O problemă 

individuală cauzează o problemă socială. Schimbările declanșate prin decizia momentului sunt 

decisive. Sacrificiu. Timp folosit pentru alții. Problemele sunt rezolvate prin simplitate. Apelul la 

valorile abstracte constituie mijlocul prin care soluționăm o tensiune internă. Viața spirituală se 

transpune ușor în viața cotidiană. Acces la mari informații prin constrângere. Nevoie de 

siguranță. Refuzul unei recomandări. Se transferă răspunderea pe umerii celorlalți. Valorile 

materiale țin de cald. Obiectele înlocuiesc prietenii. Deviație. Inteligența momentului poate 

soluționa orice. Invidii care mobilizează către performanță. Timpul trece fără rost. Revoltă 

împotriva binelui care a vindecat. Autoanaliză. Se cere un sfat. Nevoile celorlalți sunt mai ușor 

luate în considerare. Duritate pentru a dovedi seriozitate. 

 

A doua decadă a lunii aprilie se va dovedi a fi superioară din punctul de vedere al 

evenimentelor astrale față de prima decadă. Acum corelațiile pozitive și negative ne orientează către 

alte repere, cele pozitive către începutul lunii august, iar cele negative către începutul lunii iulie. 

Dacă în privința reperelor negative începutul lunii iunie va fi dominat de iminenta întoarcere a 

asteroidul Junon din Scorpion în Balanță, prin retrogradare, începutul lunii august, ca reper pozitiv, 

înseamnă o altă schimbare de vibrație, trecerea lui Marte din Scorpion în Săgetător după ce și-a 

încheiat mersul retrograd. Asta înseamnă că lucrurile ne întorc spre trecut însă de-a lungul acestei 

decade vom avea impresia că suntem forțați să procedăm în această manieră, suntem forțați să 

renunțăm la singurătate și să ne construim relații cu orice preț. Din nou, Marte este vedeta acestei 

decade pentru că în 17 aprilie va iniția un mers retrograd care va ține până pe 30 iunie timp în care 
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va reveni pe 27 mai, deci tot în această luna, în Scorpion. Ne vom întoarce la ceea ce a reprezentat 

Marte în Săgetător abia în prima decadă a lunii august spre care sunt acum orientate reperele 

pozitive. 

Dar în această decadă nu doar Marte își va iniția mersul retrograd, ci și Pluton, dar și 

Mercur, spre finalul lunii aprilie, mai exact în 28, în decada următoare își va iniția un mers de 

aproximativ trei săptămâni de retrogradare. 

Elementele complicate ale acestei decade urmăresc, pe de-o parte, prin asemănarea cu 

decada anterioară să repare anumite erori pe care acum le vedem clar sau limpede, referitoare la 

implicațiile dorințelor sau folosirea corectă a patrimoniului. Apoi, de partea cealaltă, suntem invitați 

să facem pace într-o zonă care nu a fost niciodată liniștită și cum corelațiile acestea au folosit 

patrimoniul personal pentru succesul celorlalți. Vom vedea că acolo unde ne vom implica în acțiuni 

puternice, interesante, practice și încărcate de emoție aparte, vom avea acces la cunoaștere și 

aceasta parte să reprezinte cea mai importantă achiziție a acestei decade. 

De asemenea, maniera în care vom încerca să combatem frica, tensiunile din relație sau 

modul cum ne impunem punctul de vedere pentru a controla viețile celorlalți va face din această 

perioadă una dintre cele mai importante ale acestei luni, deși nu va depăși în intensitate ceea ce 

explorată în primele trei luni ale anului. Asta înseamnă că și de această dată lucrurile se vor 

desfășura de o manieră cunoscută sau ușor de înțeles pentru cei care se vor confrunta cu lucruri noi. 

Opoziția Lunii cu Saturn și prietenia acesteia cu Soarele și Uranus aduce chiar din prima zi a 

acestei decade posibilitatea de a depăși o tensiune prin acceptarea unei provocări sau prin aventură. 

De această dată, aventura pare că dorește să se exprime doar din punct de vedere mental, sub forma 

unei călătorii imaginare sau prin studiu. Motivul pentru care ne implicăm în accesarea informațiilor 

în modul acesta se datorează cu precădere tendinței de a lupta, dorinței de a ne impune prin 

competiție ori de a demonstra că suntem mai valoroși sau mai puternici. Pentru că Luna aprilie 

aduce o liniște suspectă, această liniște va fi percepută prin comparație cu ceea ce am avut de 

traversat în primele trei luni ale anului. Succesul de acum devine astfel expresia unei alte atitudini, 

rezultatul faptului că ne-am calmat, ne-am liniștit, am renunțat la lupta sterilă și la demonstrațiile 

inutile și ne ocupăm de binele personal. În cazul unora, binele personal poate însemna că trecem pe 

nivelul următor în ceea ce privește această competiție. Lucrurile acestea par să se întoarcă spre 

finalul lunii martie, când Saturn a inițiat mersul retrograd, însă nu ca reper, ci ca interval în care am 

acumulat tensiunea pe care o vom exprima în modul acesta. În felul acesta, Saturn retrograd în 

decada a doua a lunii aprilie capătă conotații aparte. În loc să vorbească despre performanță în 

privința ideilor, a educației morale sau a perfecționării profesionale, vorbește acum despre 

singurătate, despre despărțire de oameni sau despre puțin. De aici înțelegem cat de periculoasă 

poate fi duritatea și cât de dăunătoare este atunci când ea ține locul emoției. Desigur, și duritatea 

poate fi considerată o emoție, însă în Săgetător, acolo unde lucrurile se desfășoară într-o mare viteză 

și pentru un rezultat spectaculos, acolo unde vedem duritate, spre deosebire de alte semne, trebuie 

să fim absolut convinși că emoția este absentă. 

Astfel, în loc ca lucrurile să se desfășoare plăcut constructiv prin disciplină și atenție, ne 

depărtează de independență și ne lăsăm atenția captivantă dor de greșeli. Unii vor considera că dacă 

investighează greșelile celorlalți și sunt atenți ca ei să nu facă la fel, au rezolvat o mare problemă a 

prezentului, se ridică deasupra celorlalți și sunt învingători. Succesul nu se construiește în maniera 

aceasta sau, pentru cei care sunt originali, nu se construiește prin comparații de genul acesta 

deoarece asta înseamnă imitație. De aici ni se va părea  foarte interesantă și anume că putem vedea 

foarte departe sau că putem vedea detalii care anterior au scăpat atenției noastre. De aici poate 

surveni accesul la cunoaștere și tot prin această cunoaștere maniera în care vom așeza informațiile 

în ordine poate însemna și contactul cu o nouă formă de vindecare. Această vindecare, pentru că 

Soarele, exponentul personalității, primește în continuare o opoziție din partea Lunii negre, se face 

prin concentrarea durerii, prin accentuarea nemulțumirii sau a senzației că suntem separați de 

ceilalți și dacă dorim să trăim în comunitate înconjurați de oameni trebuie să facem compromisuri. 

Începutul celei de a doua decade a lunii aprilie le vorbește mai curând oamenilor despre limitări 
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decât despre compromisuri, despre ceea ce trebuie să repare la ei înșiși nu ce trebuie să facă pentru 

a le fi pe plac celorlalți. 

 
Povestea scurtă a unui naufragiu este în consonanță cu ecuația astrală a momentului. 

Nava Evangelia, sub pavilion grecesc, a fost lansată la apă pe 28 mai 1942, fiind construită pe 
același șantier în care s-a născut Titanicul, și anume Harland & Wolff din Belfast. Primul 
proprietar a fost Blue Star Line și pe 
timpul celui de Al Doilea Război Mondial a 
funcționat și ca navă comercială. Aceasta 
nu este alta decât epavă din “Golful 
Francezilor” de la Costinești.  

La 15 octombrie 1968, nava a eșuat 
în partea nordică a stațiunii Costinești, 
într-o zonă a falezei naturale denumită 
„Golful francezilor”. Conform datelor 
transmise de pe navă se pare că 
localizarea nu era aceasta, ci undeva între 
Gura Portiței și Brațul Sfântu Gheorghe. 
Mircea Ionescu, comandatul navei 
salvator Voinicul, s-a deplasat în direcția 
indicată, dar nu a găsit nimic. Ajutat de 
Șeful Grupului de Salvare, cel care s-a folosit de salvatorul Albatros, mult mai mic decât Voinicul 
și care putea naviga mai aproape de țărm, a reușit, dar a pornit și de la ideea că grecii ar fi indus 
intenționat în eroare autoritățile române. Evangelia a fost găsită la Costinești. Faptul că nava 
era eșuată pe un petec de nisip, singurul din întreaga zonă (malul și fundul Mării sunt în acea 
zonă predominant pietroase), fapt reliefat de toate hărțile de navigație, a dus la concluzia ca 
naufragiul a fost intenționat. Motivul a fost acela de a primi prima de asigurare, o practică 
preferata adesea de greci la acele vremuri. Pentru ca echipajul a părăsit vaporul, asiguratorul nu 
a plătit nimic. 

 

Aceste idei legate de separare și de înțelegerea defectelor sociale devin mult mai clare în 

preajma zilei de 12 aprilie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Junon. De altfel, 12 

aprilie este o zi reprezentativă pentru luna aprilie deoarece nu doar aduce împlinirea opoziției 

perfecte dintre Mercur și Junon, ci, prin sextilul perfect pe care-l împlinește cu Mercur, mediază din 

scurt o problemă socială legată de bani, avere, plăcerea de a acumula lucruri fără rost sau de 

dominare a preocupărilor celorlalți ori a oamenilor din jur. Aceste complicații primesc prin unghiul 

perfect dintre Marte și Venus expresia unei intuiții aparte. Se inventează noi strategii, noi mijloace 

prin care se luptă împotriva individului și dacă pierdem din vedere că liniștea este o condiție absolut 

esențială pentru a ajunge la succes acum, în aprilie, binele personal s-ar putea să devină o altă cauză 

a suferinței în viitor. De asemenea, nu trebuie să uităm că și în această decadă punctul de echilibru 

ne duce către finalul lunii octombrie când vom vedea că Marte va avea un cuvânt de spus în relațiile 

pe care le-am cultivat de-a lungul anului, inclusiv ceea ce suntem tentați acum să pornim sau să 

explorăm la o mare intensitate. Momentul acesta în care Marte se află într-o relație bună cu Venus 

din Berbec aduce un plus de încredere în sine, un plus de convingere pe toate tipurile de demersuri, 

inclusiv acelea care nu sunt corecte, care nu aveau cum să fie corecte pentru că făceau trimitere 

către a judeca pe cei din jur, a pune pe umerii lor o povară în plus sau a-i acuza de mișcări de culise, 

intenții obscure sau abuzuri. Lucrul acesta devine foarte puternic, intens sau se complică din cauza 

plăcerii. Aici nu ne referim doar la plăcerea fizică, plăcerea contactului, ci la tot ceea ce implică la 

un moment dat îndeplinirea acesteia pentru a spori gradul de satisfacție. Satisfacția prin aceste 

complicații personale are neapărat nevoie de un cadru social echilibrat.  

Neptun nu se ocupă de medierea opoziției Mercur-Junon fără să le vorbească oamenilor 

despre obsesia dreptății, despre faptul că ar trebui să-și trăiască propria viață prin sentiment, iertare 

sau apartenență la un grup pozitiv, nu prin a înlocui o persoană și acum a convinge auditoriul că 

deposedând-o de funcție, statut și imagine a fost pedepsită. Nu pentru toată lumea deposedare de 

aceste elemente sociale înseamnă pedeapsă. Spre exemplu, o persoană care dorește să progreseze 
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spiritual va sta deoparte de aceste tentații sociale, fiind de altfel conștientă de cât de multă energie 

consumă și cât de mult timp pierde un om pentru a-și construi o imagine care nu-i folosește pentru 

consolidarea valorilor spirituale, ci pentru anumite beneficii legate strict de această lume. 

Deposedarea unei astfel de persoane, de o funcție sau de un statut pe care l-a adjudecat într-o 

perioadă în care nu avea preocupări de genul acesta poate însemna acum un mare beneficiu și 

Neptun din domiciliu, aflat acum în opoziție cu Jupiter de Fecioară, acolo unde avem și Capul 

Dragonului arată că implicațiile pozitive ce adresează cu precădere acestor persoane. Oricât de mică 

este realizarea spirituală duritatea cu care ni se răspunde din exterior vine acum în mod direct și 

implicit să întărească această convingere. Cei care au mai trecut prin situații de genul acesta se vor 

împlini și nu-și vor plânge în pumni suferința sau deposedări de social. Se vor bucura că sunt liberi, 

că în jurul lor timpul s-a așezat altfel și schimbările care s-au produs sub imperiul unor forțe sociale 

înseamnă, de fapt, o primenire, o reînnoire a ființei sale care acum poate cu mai multă libertate să 

lucreze pe un nivel. Asta nu înseamnă însă că o persoană comună, dacă trece prin situații de genul 

acesta și se păcălește pe sine că nu este afectată, va avea parte de aceleași beneficii. Aceste lupte 

interne cu consecințe sociale se soldează cu succes doar în cazul celor care, rămași fără funcție, fără 

prieteni, prea mici sau judecați de aceștia, pot să devină creatori de valori, de un fond, de un 

patrimoniu pe care acum îl pot folosi așa cum, din cauza obstacolelor date de imagine funcție statut 

sau preocupări sociale, până acum nu le-au putut folosi. 

 
Kaaba, este o clădire de forma cubulară fără ferestre situat în curtea moscheii principale  

ridicată în cinstea profetului Abraham, fiind, înaintea islamului, deja un centru sfânt religios. 
Această clădire în formă de cub, îmbrăcată în pânză 
neagră, cu o fâșie brodată în fir de aur și argint cu 
versete sacre, a fost inițial construită ca o reproducere a 
unui prototip ceresc. Ea era sacră pentru locuitorii din 
Mecca înainte de epoca Profetului, iar de la nașterea 
credinței islamice, în secolul al VII-lea, a devenit centrul 
așa-numitului hadji, în prezent fiind cel mai important 
pelerinaj anual din lume. Unul din cei "cinci stâlpi ai 
credinței" - hagialâc durează mai multe zile, în care 
pelerinii trebuie să îndeplinească mai multe ritualuri în 
Mecca și în locuri sacre din împrejurimi. 

Un mister adânc planează asupra Pietrei negre, de formă cubică, și căreia i se atribuie o 
origine divină. Pelerinii trebuie să facă înconjurul pietrei de șapte ori, în sens invers acelor de 
ceasornic. Acest ritual își are originea din secolul al XIV-lea. Conform tradiției islamice, piatra a 
fost încrustată de către profetul Mohamed, în anul 605 e.n., cu cinci ani înainte că profetul să 
aibă revelația să. Legenda spune că piatra datează din timpul lui Adam și al Evei, fiind adusă din 
Grădinile Raiului. Inițial se spune că piatra a fost albă și că are proprietatea de a absoarbe 
păcatele credincioșilor. Așa se explică de ce a devenit neagră, precum erau celelalte pietre ce 
ascundeau în văile de la Hedjaz fiecare câte un demon care l-ar fi ademenit pe Abraham. 

Oamenii de știință cred că este o tectită sau chiar un meteorit. 
 

Că ne place sau nu, bucuriile oamenilor sunt uneori greu de înțeles. Momentul în care Luna 

se află în opoziție cu Pluton se activează ceea ce e în astrologie se numește împrăștierea. Până ca 

Luna să ajungă în acest semn, există un interes comun, o motivație pentru a atinge o țintă. Acum pe 

baza unui eveniment marcat de o tensiune sau un conflict, pentru că suntem motivați de o putere 

personală, de o convingere să ne spunem punctul de vedere, să dăm o replică, să adoptăm o 

atitudine, tot ceea ce am menținut cu mare efort de la începutul lunii până acum este pe punctul de a 

se risipi. Unii vor spune că această risipire este pozitivă pentru că ea este susținută de o piramidă de 

apă, cea construită între Lună, Junon și Neptun, semn de observație directă, de înțelegere a 

psihologiei comportamentale sau a gândurilor ascunse pe care oamenii le au. În fața acestei 

explorări, bucuriile oamenilor li se vor părea ciudățenii pentru că au vândut, pe de-o parte, 

încrederea în sine și convingerea că percepem corect realitatea și, de partea cealaltă, îndemnul de a 

investiga interiorul celorlalți, vom fi absolut convinși că descoperim lucruri absolut esențiale pentru 
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partenerul de dialog și că pe baza acestor informații relațiile nu au cum să meargă așa cum a fost 

acum. Iată o manieră în care unii visează să obțină un mare succes. Iată cum pe baza unei simple 

convingeri sau doar pentru că nu mai sunt pedepsiți de cei din jur sau nu mai suferă oamenii se 

întorc împotriva celorlalți și provoacă suferință. De aici și tendința de a înțelege cât de periculoasă 

este duritatea. Momentul acesta în care Luna, trecând prin domiciliul său, activează această 

prăbușire a ființei, această expansiune către mai multe domenii fără a adjudeca un rezultat concret 

poate fi și momentul în care suntem zdruncinați în încredința cea mai puternică. Înțelegem de aici 

că momentul 13 aprilie nu este o simplă depășire și suntem tentații să renunțăm pentru o perioadă 

de timp la ceea ce am acumulat cu mare efort. Știm dacă suntem sau nu pe această filieră negativă, 

dacă ne ocupăm în momentul acesta de refuz. Că refuzăm un aliment, o colaborare, o invitație sau 

pur și simplu că asistăm la un refuz care vine din interior, corpul nu mai acceptă un tratament, starea 

psihică nu permite ajustarea la un comportament sau nu reușim pe baza a ceea ce avem în momentul 

acesta să depunem un efort în plus ori să participăm la o competiție. Ulterior acestui moment, cei 

care ajung în acest punct negativ din întâmplare sau doar pentru a fi tentați, încercați, se întorc spre 

simplitate și se gândesc că nu este normal ca să renunțe atât de ușor la lucruri pe care l-au construit 

atât de greu. Dar nu putem generaliza, uneori este nevoie de o simplă decizie pentru a lăsa în urmă o 

convingere de-o viață care ne-au parazitat structura psihică sau cea emoțională, care ne-au 

complicat și mai mult viața personală. Acum însă, pentru că această decizie vine, pe de-o parte, prin 

împlinirea opoziției între Lună și Pluton pe axa relațiilor, deci suntem orientați spre deposedare, dar 

și, de partea cealaltă, prin împrăștierea, configurație care duce la risipă și consum inutil de energie 

pe mai multe fronturi fără un rezultat concret, este puțin probabil ca această hotărâre de renunțare la 

convingeri personale să se soldeze cu un rezultat bun. Desigur, ne va veni ușor să ne hotărâm, să 

spunem “Nu!”, adică să refuzăm, însă dincolo de aceasta se pare că nu ne așteaptă nimic. De aici și 

pericolul de a ne lăsa duși de val peste tot, de a accepta toate aceste modificări pentru că, în 

realitate, nu avem maturitatea necesară pentru a ne controla această formă discretă de lăcomie. Dacă 

vrem prea multe, dacă nu selectăm, am putea să nu obținem nimic. Vor reuși în această explozie de 

dinamism, de oportunități sau de agitație doar ființele geniale, cele care pot pentru că au demonstrat 

lucrul acesta să se ocupe de mai multe lucruri în același timp și să obțină rezultate pe fiecare 

tronson. Oamenii comuni sunt însă departe de această performanță și, dacă se gândesc la faptul că 

pot păcăli această parte închistată a destinului au ocazia acum să guste puțin din genialitate chiar 

dacă mâine vor uita, se înșală. 

 
În 1532 conquistadori conduși de Francisco Pizzaro au observat că băștinașii din Peru  

consumau cu regularitate un aliment pe care nu-l mai văzuseră până atunci: cartoful. Obiceiul a 
fost repede adoptat și navele spaniole s-au 
întors în Europa cu tuberculi la bord. 
Noutatea cartofului s-a răspândit mai întâi în 
zonele portuare ale Peninsulei Iberice și în 
Țările de Jos, aliate Spaniei, apoi, încet-încet, 
în restul continentului. Prima descriere 
științifică a cartofului a fost publicată în 1596 
de către botanistul elvețian Gaspard Bauhin, 
care l-a denumit Solanum tuberosum 
esculentum. Încă nu se făcea distincție între 
soiuri, iar cartoful dulce era confundat cu 
acesta. 

În Franța cartoful era mai degrabă 
cultivat că plantă decorativă, iar consumul 
tuberculilor considerat o excentricitate. Marie Antoinette a fost atât de fermecată de florile de 
cartof, încât le adăuga la coafurile complicate, iar soțul ei, regele Franței, purta flori la 
butonieră, creând o modă în rândul aristocrației de la curte. 

 Popularizarea lui se leagă de numele lui Antoine Augustin Parmentier și are loc în timpul 
regimului lui Ludovic al XVI-lea, cu puțin timp înaintea Revoluției Franceze. Parmentier, medic 
francez în Războiul de șapte ani (1754-1763), a fost capturat și ținut prizonier de către prusaci, 
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iar în timpul detenției a fost hrănit în mod sistematic cu mâncare de cartofi. După această 
perioadă, întors cu bine în Franța, Parmentier a devenit cu succes cruciatul culturilor de cartof, 
argumentând, în numeroase ocazii, că aceasta este soluția pentru foametea națională. Cum a 
reușit el să-i facă pe francezi să fie interesați de tuberculii de cartofi? A pus să-i fie păzite doar 
ziua culturile pentru a lăsa impresia unui bun de preț și, în același timp, să le ofere șansa de a 
fura noaptea. 

 

Unii oameni se despart foarte greu de prejudecățile pe care le au și motivează acest lucru cu 

faptul că sunt tradiționaliști ori că ei sunt liderii sentimentelor ori oamenilor cărora le declară 

prietenia sau dușmănia. Ceea ce se întâmplă pe trigonul perfect dintre Mercur și Jupiter înseamnă 

expresia la un nivel superior a unei dorințe de expansiune. Cu toate că Mercur se află în zodia Taur 

și accentuează acest tradiționalism, această orientare către lucruri cunoscute, bune sau care nu-și ies 

ușor din albie, relația aceasta între Mercur și Jupiter, pentru că îl implică și pe Pluton din Capricorn 

și construind o piramidă de pământ, ne putem aștepta ca această dorință să ne fixeze și mai bine în 

zona specifică, adică să însemne de fapt acumulări suplimentare. Această situație seamănă cu 

ipostaza în care un om se așază pe nisip și pentru a se înălța își trage cu mâinile nisipul din jur sub 

el construind din aproape în aproape o moviliță. 

Pe acest fond, sentimentele se mai încălzesc, însă se poate constata o ușoară revoltă 

împotriva unui element mai bun pentru că Mercur din Taur atrage prin poziția sa cu precădere 

oameni sau situații care să nu se simtă puși în dificultate de poziția pe care o au. Asta înseamnă că 

în încercarea de a-și spori acumulările, în încercarea de a-și aduna alături de el tot ceea ce are în jur 

nu face altceva decât să încadreze elementele bune cunoscute pe care le avea în preajmă, să le pună 

mai bine în valoare. 

Un alt moment cu totul aparte specific zilei de 14 aprilie se referă la un avertisment. Un 

dușman devine mult mai vizibil, puterile acestuia se extind către zone asupra cărora nu ne-am 

îndreptat până acum atenția sau pe care le-am ignorat în mod conștient, dar este evidențiat din nou 

că elementul rău se află departe de factorul care ar putea să-l agreseze. Din punctul în care ne vom 

situa, pe baza informațiilor pe care le avem în acest moment, vom avea impresia că asistăm la o 

coaliție malefică. Jupiter este retrograd în zodia Fecioară și pentru că această planetă primește de 

ceva vreme o poziție dură din partea lui Neptun, coaliția pe care o constatăm nu a fost alcătuită 

acum, ci cu anii din urmă, în momentul acesta doar se împlinește o nouă etapă de factură 

administrativă ori instituțională ceea ce o face cu adevărat periculoasă. Pe acest fond, relația bună 

dintre Mercur și Jupiter arată, pe de-o parte, că puterea malefică își face simțită prezența și inspiră 

teamă, ceea ce este o realizare pentru această structură privind din interior, iar, de partea cealaltă, 

faptul că aflăm de existența ei, faptul că demersurile acestea sunt mult mai clare, intențiile pe care 

această nouă structură le are ne sunt mult mai bine conturate și acestea reprezintă pentru cei situați 

de partea cealaltă a baricadei o mare realizare. Și într-un caz, și în celălalt, se poate vorbi despre o 

conștientizare. Din punctul de vedere al celeilalte părți lucrurile situate de partea cealaltă a baricadei 

sunt orientate greșit. Realitatea, pentru că în 14 aprilie, mai exact în a doua parte acestei zile, Luna 

va trece prin zodia Leu, realizând, fără a împlinii unui perfect, o relație de trigon prin semne de foc 

cu Soarele din Berbec, din cele două tabere mult mai câștigat este cel care nu promite neapărat 

expansiunea, ci transferul de putere. Abia din acest punct de vedere vom vedea cine deține cu 

adevărat controlul, cine deține cu adevărat resursele necesare pentru a înclina balanța puterii. 

Așa cum anunțam în analizele pe care le-am făcut asupra ecuațiilor astrale specifice anilor 

din urmă, cea de a doua parte a anului 2016 ar trebui să ne ofere deja indicii clare referitoare la 

reconfigurarea noilor centre de putere. Până la doua jumătate a anului va trebui să mai așteptăm, să 

fim răbdători și atenți la această chimie socială prin care se aleg noii stăpâni. Acum informațiile 

sunt ușor neclare, iar Mercur, prin relația sa bună cu Jupiter, nu ne poate ajuta acum să înțelegem 

mai mult decât putem să înțelegem din ceea ce vedem în mod direct. Orice conexiune pe baza unor 

informații aflate cu ceva timp în urmă care au fost supuse unor transformări despre care încă nu 

știm, ne duc spre rezultate eronate. 
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Istoria tutunului debutează odată cu descoperirea Americii de către Cristofor Columb, în  
1492, în insula numita mai târziu Cuba. Primele însemnări despre obiceiul de a fuma ne parvin 
de la Cristofor Columb, care arata ca la debarcarea sa în insula Guanahani (San Salvador) a 
constatat ca populația indigena inspira din niște pipe 
de bambus ”ceva” preparat din frunzele plantei de 
tutun, numita simplu de ei, tabac, care doar fumega, 
nu ardea. Indienii din America practicau fumatul si își 
otrăveau săgețile cu suc de tutun. Tutunul era fumat 
in ceremoniile religioase din America de Sud si era, 
probabil, doar un privilegiu al șamanilor, preoților și 
vindecătorilor. Acesta este motivul pentru care, apoi, 
a fost considerat “iarba dracului” pentru ca a tentat 
întâi preoții și apoi celelalte persoane. Istoria 
tutunului este însă tumultoasă, el fiind, o perioadă, 
recomandat și ca medicament considerând ca poate 
vindeca 36 de boli (secolul al XVI-lea in Spania). Astăzi, tutunul creste spontan în America de Sud 
unde este cunoscut sub denumirea de bacon, tiutium, tabac, duhan, fiind a aclimatizat în multe 
alte zone ale globului. Daca în trecut era un privilegiu al nobilimii, în prezent a devenit un 
blestem al tuturor.  

 

Pe acest fond referitor la informațiile pe care le primim despre reconfigurarea centrelor de 

putere, la care ne tot referim de câțiva ani încoace, împlinirea poziției perfecte dintre Soare și Lună 

neagră pe o axa relațiilor, a expresivității individuale și sociale, a asocierilor motivaționale, 

reprezintă o oază de revoltă în toată această schemă oarecum organizată pe care încercăm să o 

conturăm în analiza aplicată celei de-a doua decade a lunii aprilie. 

Pe aceste unghiuri se poate vorbi despre o recompensă sau despre transformarea unui bine 

personal. Într-o mare de explozie, într-o accentuare a neputinței prin care oameni care nu pot să facă 

ceva anume sau care nu au încercat nimic până acum, să se unească în grupuri organizate și să se 

confeseze unii altora referitor la neputința lor, la motivul pe care-l au atunci când au decis să se 

asocieze. Luna pentru că se află acum într-un semn de putere și realizează cu planetele din 

Săgetător unghiuri pozitive și cu Mercur un unghi negativ ne vom preocupa acum de secretele care 

sunt compromițătoare pentru un competitor. Nu se știe dacă cel care caută secretele în viețile 

celorlalți nu cumva se crede zmeul zmeilor, adică cel care se poate lua de gât cu toată lumea pentru 

că știe, este informat sau pentru că pe el îl protejează un noroc și nimic nu-l poate afecta. Pe de o 

parte, această încredere în sine fără margini este susținută de cele două piramidă de foc ce se 

construiesc cu Venus, Luna și planetele din Săgetător, iar, de parte cealaltă, o mânie sau 

agresivitatea împotriva unui element stabilizat deja arată că dacă distrugem sau dacă agresăm un 

element stabil, o forță conturată deja, o structură perfectă în sine, atunci o vom asimila pe aceasta 

poporului, sistemului de valori și patrimoniul personal va crește. Lucrurile acestea sunt pur și 

simplu fantezii pentru că nimic din ceea ce se conturează în această decadă a lunii aprilie nu ne duce 

la acțiune mai mari, mai intense sau mai agresive decât ceea ce s-a conturat în primele trei luni ale 

acestui an. Asta înseamnă că momentul 15 aprilie rămâne doar un episod nefericit, iar întâmplarea, 

doar tristă, în care un bun este stricat fără a se ajunge la un rezultat spectaculos, nici măcar la 

rezultatul pe care am mizat. 

La nivel individual lucrurile acestea se ocupă foarte mult de problemele esențiale și mai 

puțin de ceea ce trebuie reparat. Înțelegem de aici că ne întoarcem din nou la obiceiuri proaste ale 

începutului de an ca și cum nu am învățat nimic din primele 10 zile ale acestei luni și revenim 

ostentativ sau fără judecată către acele perioade pe care nu le mai putem valorifica deocamdată sau 

pe care nu le vom mai putea preschimbă în ceva bun niciodată. Opoziția Soarelui cu Luna neagră ne 

pune în fața unui episod nefericit care să producă mult rău și să o facem în momentul cel mai prost 

cu putință. Tot ceea ce înseamnă element de protecție, că este forță personală, vitalitate, rațiune 

judecată sau că ne referim la o forță personalizată, iubită, protector, tată, se transformă acum într-un 

element negativ care poate pune în dificultate tot ceea ce înseamnă evoluția sau echilibru personal. 

În egală măsură lucrurile acestea devin foarte puternice pe zona publică pentru că sunt menținute de 
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individul care nu crede nici în ruptul capului că dacă aceste instrumente sau aceste persoane au 

participat până acum la evenimente bune nu pot fi folosite în continuare pentru același rost. Acolo 

unde lucrurile se orientează pozitiv, acolo unde conflictele se rezolvă imediat, prin argument sau 

prin iertare avem de-a face cu o recompensă pozitivă. În rest, este recompensat individul care 

abuzează sau care-i chinuie mai mult pe ceilalți. 

 
O legendă românească povestește că, deoarece omul avea mult de suferit din cauza 

insectelor, Dumnezeu le-a adunat pe toate, le-a închis într-o cutie și l-a chemat pe Alexie să o 
arunce în apa mării. Ajuns acolo unde trebuia să le arunce, Alexie nu a putut rezista curiozității 
de a deschide cufărul, astfel că toate acestea s-au răspândit din nou pe pământ. Pentru că nu 
asculta de Dumnezeu, Alexie a fost transformat în cocostârc și pedepsit să adune între 17 martie 
și 14 septembrie, insectele împrăștiate. În tradiția populară, Sfântul Alexie este sărbătorit în 17 
martie, când pescarii susțin că Sfântul le aduce peștii la suprafața apelor din adâncurile unde au 
iernat. Ei țin post toată ziua, iar seara chefuiesc în cinstea protectorului, pentru a avea noroc la 
pescuit.  

 

Ceea ce s-a întâmplat în preajma zilei de 15 aprilie reprezintă o lecție importantă pentru 

toată lumea. Să treci prin fața unui adversar puternic și să nu știi pe unde să scoți cămașa, să nu poți 

să-i intri în voie cu absolut nimic și să nu fie suficient nici măcar atunci când te agresează, de 

chimie sau te deposedează de ceva nu este deloc puțin lucru. Asta s-a întâmplat, nu doar pentru că 

Soarele s-a aflat într-o poziție cu Luna neagră, ci pentru că foarte aproape de această deschidere 

dureroasă se află Uranus cel care împreună cu Pluton ne tot încearcă puterile personale și ne 

vorbește despre război.  

Momentul 16 aprilie înseamnă o secundă de liniște, adică să ne întâlnim cu gândul superior, 

ne apropiem de pericol însă nu-l mai privim în ochi, nu-l mai sfidăm și nici nu mai purtăm cu noi 

acea energie negativă, acel marker ce-i spune forței magnifice concentrată acum că am putea fi o 

victimă perfectă. Este adevărat, prin faptul că Luna încearcă să medieze acum opoziția Soare-Lună 

neagră sentimentele redevin periculoase, însă nu vom mai fi atât de vulnerabili nici măcar în situația 

în care ajungem din nou la conflict deschis. 

Momentul acesta al zilei de 16 aprilie încearcă să schimbe axa valorilor prin retragere, prin 

liniște sau prin modificarea poziției. Nu ne referim aici doar la o deplasare fizică, ci cu precădere la 

o schimbare de strategie. Ne aflăm doar la un pas de inițierea mersului retrograd a lui Marte din 

Săgetător, acela care va lupta până pe 30 iunie împotriva a tot ceea ce înseamnă valoare sau forță 

superioară. Am putea considera că momentul acesta al zilei de 16 aprilie reprezintă un moment de 

stagnare. Nu ne încălzește cu nimic dacă răul, în bârlogul său, stagnează, pentru că așa cum sunt 

unghiurile astrale așezate în preajma zilei de 16 aprilie, nu prea ne interesează. Stagnarea evoluției 

poate fi un avertisment teribil pentru cei care vor să lase o urmă a trecerii lor, vor să arate că aceste 

chinuri prin care au trecut, suferințele pe care le-au îndurat, cu sau fără acceptul lor, nu și-au pierdut 

încă rostul, nu și-au risipit încă scopul pentru care au fost împlinite. Asta înseamnă că momentul 

acesta ne poate aduce și dorința de a ne exprima la un nivel superior și să rămânem acolo ca și cum 

avem intuiție sau, pentru cei care studiază astrologia ori sunt înzestrați cu un simț subtil aparte, știu 

deja că, începând de mâine până la sfârșitul lui iunie, dorințele de revoltă, de competiție, de a strica 

vârful cel mai înalt al conștiinței, al performanței sau al reușitei reprezintă elementele definitorii ale 

acțiunilor individuale. 

Vor știi că se află pe un plan superior cei care reușesc în preajma zilei de 16 aprilie să 

rezolve problemele celorlalți. Prin acest ajutor pe care-l oferim celorlalți se schimbă axa valorilor și 

numai prin contactul cu transformările lor, cu schimbările date de stările de conștiință pe care cei pe 

care-i ajutăm, ajungem să ne apropiem de o teamă constructivă, o reținere de a nu intra din 

curiozitate în toate locașurile, de a fi prudenți pentru că nu tot ceea ce se deschide la picioarele 

noastre reprezintă un drum valoros. Orice umbră de curiozitate, orice nevoie de mișcare ce nu este 

înțeleasă și încadrată în niște scheme cunoscute, ci lăsate la voia întâmplării să se exprime după 

cum le vine, ne duce spre o zonă periculoasă, adică spre crize. Începând cu mersul retrograd al lui 

Marte crizele acestea se vor uni într-o structură completă și mulți vor avea impresia că dau din 
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probleme în probleme și orice ar face nimic nu se rezolvă. Pentru că Marte coordonează și energia 

mișcării, pasul înapoi ar putea să însemne acum o mare greșeală. Fie ieșim de pe cale și cădem într-

o mare prăpastie, fie lovim cu piciorul un clopoțel și avertizăm pe toată lumea de fricile ce ne-au 

cuprins, de dezordine în care ne aflăm. Cu alte cuvinte momentul de liniște trebuie căutat cu 

insistență și dacă nu l-am găsit să nu-i mai lăsăm să plece. Chiar dacă ne vom teme că alegând 

liniștea am lăsat să treacă pe lângă noi comori importante, să ne amintim de această previziune 

astrală, de acest avertisment, de acest mesaj și să fim încrezători că am făcut cea mai bună alegere. 

Liniștea este singurul element real de-acum, restul sunt doar simple imagini. 

 
Torțelul este o planta cunoscută popular de borangic sau cuscuta. Are denumirea  

științifică de Cuscuta epithymum, face parte din familia Convolvulaceae si creste în diferite 
regiuni de câmpie, muntoase sau de coasta din Europa, 
Africa de Sud și Asia. Torțelul este o plantă erbacee, crește la 
înălțime, tulpina este, de regulă, ramificată, iar florile sunt 
mici, hermafrodite și foarte parfumate. Torțelul este o 
plantă parazită. Se înfășoară în jurul altor plante, asemenea 
unor mănunchiuri de spaghete vii, furând de la gazda de pe 
care se fixează toate cele necesare supraviețuirii. Torțelul se 
agată de planta gazdă cu ajutorul unor ventuze, care cresc 
din loc în loc, pe tulpină. Ventuzele pătrund încet pe 
țesuturile plantei gazdă, până ce iau contact cu canalele prin 
care trec apă, nutrienții naturali, hrana și absoarbe o parte 
din aceste provizii. În timp ce crește, torțelul se extinde, invadează uneori tulpinile mai multor 
plante. Așadar, planta vampir, numită și torțelor, își extinde tulpinile care sug efectiv tot ceea ce 
este bun din plantă gazdă, apoi se muta la următoarea victimă. 

 

Mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie și care în studiile lor mai fac și analize ale 

temelor individuale, adică ies din această zonă a teoreticului și intră într-o zonă a practicului, atunci 

când găsesc planeta Marte în mers retrograd pe tema unui individ știu foarte clar că acesta este 

semn de răutate. Totuși, nu putem generaliza, considerând că această sămânță de răutate se impune 

asupra celorlalte trăsături, putem ști doar dacă balanța este înclinată în favoarea acestui element de 

caracter. Știm însă că nu este deloc puțin lucru ca un individ să se nască pe această poziție astrală. 

În astrologia previzională, retrogradarea lui Marte este semn de îndemn negativ, de încurajare 

pentru a depăși o limită personală însă nu pentru a merge înainte, ci pur și simplu de dragul 

mișcării, de dragul expansiunii sau de dragul exprimării. Asta înseamnă că dacă avem de-a face cu 

indivizi care au educație bună la bază, care nu se pierd cu firea și pentru care o acțiune de genul 

acesta nu se poate solda cu un rezultat negativ, pentru că tot cadrul în care se desfășoară este corect, 

îndemnul acesta la răutate se poate consuma fără repercusiuni majore. În toate celelalte cazuri avem 

de-a face cu un război, cu reglare de conturi, cu căutări sterile, cu întoarceri din drum doar de dragul 

de a face un pas, de a mai consuma un strop de energie și de a sfida regula unui înțelept sau sfatul 

unui prieten. Ceea ce se consumă acum, în acest moment, prin inițierea mersului retrograd a lui 

Marte pornind din Săgetător poate însemna însă și un consum intern care să se finalizeze cu un 

rezultat foarte bun. Nu ne referim aici la o evoluție inteligentă, la descoperirea acelui spirit practic 

pe care nu l-am cunoscut în timpul mersului direct al lui Marte prin Săgetător, pentru că 

evenimentele, în sine, ne îndemnau să acumulăm și mai mult, să realizăm un schimb de informații 

din ce în ce mai spectaculos cu oameni situați pe trepte diferite ale societății, ci pur și simplu să ne 

extindem ideea că la un moment dat vom avea timp și de practică. Acesta poate fi un moment de 

practică, secunda în care să răsturnăm toate relațiile pe care le-am menținut, inconveniențele pe care 

le-am criticat pe la colțuri sau nu le-am criticat deloc în față, dar nu le-au convenit, să punem noile 

relații pe alte baze. Totuși, dacă lucrurile acum se pot orienta de o manieră pozitivă, nu se datorează 

retrogradării lui Marte prin Săgetător, ci relației bune ce se împlinește acum între Mercur și Pluton. 

Există o șansă, un noroc, există un cadru adecvat în care se va desfășura acest episod, în care ieșirile 

care se vor localiza în acest cadru ar putea să fie de fapt mâna nevăzută a destinului care îi ajută pe 

cei rătăciți să nu-și dea singuri în cap, să nu-și compromită iremediabil un destin din care se mai pot 
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alege ceva. Acesta este momentul în care persoanele de această factură descoperă că anumite relații 

exterioare se pot dovedi periculoase, sunt îndemnați să pornească împotriva acestora adevărate 

cruciade pentru a scoate în evidență cu precădere că celălalt este vinovat, nu agresivitatea care 

îndeamnă la luptă și din această cauză anumite cunoștințe ar putea să nu fie încărcate cu prea multe 

întrebări. Luna acum se află în zodia Fecioară și în programul de lucru apar coincidențe stranii. 

Individul se întoarce împotriva sistemului prin retrogradarea lui Marte și sistemul, adică Luna din 

Fecioară, se întoarce împotriva sa. Acest conflict rece, tăcut, neîmpărtășit va construi până la finalul 

lunii iulie un război al valorilor. 

 
Pentru a se feri de vânt, plantele de munte sunt deseori dispuse ca o pernă, îmbrățișând 

solul în căutare de protecție. Plantele-perna tind să fie scunde, dar multe sunt atât de dure, încât 
pot suporta greutatea unui om fără să fie vătămate. Milițeaua (Silene acaulis) este un exemplu 
excelent al vieții sub formă de perna. Această plantă cu flori roșii crește în toată emisfera nordică 
pe stânci de munte expuse și are multe rude care trăiesc la înălțimi mai mici. Alți membri ai 
familiei ajung deseori la peste 1 m înălțime, dar milițiaua are doar câțiva centimetri. 

În timpul ultimei glaciațiune, multe dintre plantele de astăzi trăiau mai aproape de 
nivelul mării. Când clima s-a mai încălzit și s-a uscat ele ne-au mai putut supraviețui decât 
crescând pe înălțimi mai mari. Înălțimile au devenit un fel de refugiu. Cel mai cunoscut dintre 
aceștia este arborele sequoia (Sequoia gigantea) cel care este astăzi un copac masiv. Pe vremuri 
acești arbori creșteau pe aproape tot continentul Americii de Nord, formând probabil cele mai 
falnice păduri. Arborii sequoia au nevoie de umezeală și când ploile s-au rărit au supraviețuit 
doar cei de pe versanții umezi ai munților. Astăzi uriașii sequoia se găsesc în munții Sierra 
Nevada, California, unde trăiesc în circa 75 de crângul izolate. Contrastul acesta dintre plantele 
care cresc în zone foarte aride, precum este milițiaua și arborele sequoia, arată, prin consonanță 
cu ecuația astrală momentului, cât de interesante sunt extremele și mai ales posibilitatea ca 
aceste extreme să fi fost, inițial, surori gemene. 

 

Mersul retrograd al planetei Pluton ține însă mai mult decât tine mersul retrograd al planetei 

Marte. În 18 aprilie Pluton va intra în mers retrograd până pe 26 septembrie și va încerca, așa cum 

face în fiecare an, din 2008 încoace, să ne ajute să ne desprindem de atașamentele materiale, de 

ideea de reușită așa cum am moștenit-o prin codul genetic sau prin educație. Asta înseamnă că 

începând cu 18 aprilie avem nevoie de mai multă conștientizare, de mai multă atenție, de 

înțelegerea vieții spirituale sau a educației morale dintr-o altă perspectivă. Însă, la fel cum s-a 

întâmplat și în 17 aprilie, inițierea mersului retrograd al acestei planete este asistată de un trigon 

perfect. De această dată, inițierea mersului retrograd al planetei Pluton este asistat de trigonul dintre 

Venus și Saturn retrograd. Așadar, noile lecții ce vin spre noi acum, inspirația pe care trebuie să o 

folosim cu alți oameni sau cu alte mijloace are nevoie de timp, de un alt ritm și în mod sigur dacă 

acest obstacol este îndeplinit, dacă nu privim sacrificiul ca pe o suferință, ca pe o pedeapsă atunci în 

mod sigur până spre finalul lunii septembrie, când Pluton își va reveni la mersul direct, multe 

lucruri bune vor fi învățate și acestea se vor exprima mult mai frumos, mai direct, fără invidie și 

fără răutăți gratuite pentru că între timp acestea vor fi reduse. 

Ceea ce se întâmplă acum prin impactul celor doi malefici, Pluton și Saturn,  asupra ecuații 

astrale a momentului va fi, de fapt, o invitație la a lucra cu elemente abstracte. Saturn este prin 

excelență un astru care ne îndeamnă să punem în practică, să aplicăm și să lăsăm filosofiile pentru 

alte vremuri. De această dată, când este retrograd, se întâmplă inversul a ceea ce am văzut că se 

întâmplă cu Marte retrograd. Filozofiile devin din ce în ce mai abstracte și vom avea tendința de a 

confunda aspectul teoretic cu aspectul practic, considerând că dacă tot suferim pentru toate lucrurile 

ce-ar fi să îndrăznim mai mult, să punem în aplicare până și acele noțiuni pe care altădată le-am 

respins din start fiind fanteziste. 

Acesta este începutul retrogradării lui Pluton și acestea impun tonul cu care vom lucra până 

în toamnă. În altă ordine de idei, acest aspect interesant primește un suport valoros din partea 

conjuncție Lună-Capul Dragonului, aspect care înseamnă inițierea unui nou ciclu draconic. De aici 

înțelegem că există o necesitate dincolo de puterea noastră de înțelegere pentru care trebuie să 

lăsăm în urmă anumite elemente negative. Dacă de la începutul anului și până acum ne-am tot 
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gândit de ce anumite obstacole nu pot fi depășite, de ce nu putem să ajungem la un nivel de 

eficiență dacă tot respectăm recomandările și sugestiile celor care au reușit. Începând cu 18 aprilie 

primim un răspuns și acesta va avea în esență următorul mesaj: nu putem zbura cu greutăți legate de 

picioare. Astfel, problemele acestea vor fi rezolvate prin apel la simplitate și acolo unde lucrurile se 

complică de la sine, acolo unde nu este suficient sentimentul sau exemplul de viață al celorlalți, 

avem de-a face cu oameni care iubesc prea mult eșecul și suferința. Acesta va fi practic un exemplu 

foarte clar cum viața spirituală se transpune ușor în viața cotidiană. Dacă, în general, retrogradarea 

lui Saturn este dificilă pentru că ne îndeamnă să revizuim acele probleme pe care nu le-am înțeles 

nici măcar de bună voie, dar mai cu seama obligați sau contra cronometru, acum o parte din ele sunt 

înlăturate de la sine și ideea în sine că simplitatea rezolva totul, ne încurajează să nu luăm cu noi în 

această călătorie prea multe lucruri. Inspirația va face în așa fel încât să luăm cu noi în călătorie 

doar defectele care trebuie preschimbate. Când ne vom întoarce vom fi deja altfel. 

 
Bazilica Sfântul Petru se găsește în monumentală Piața Sfântul Petru în Vatican și este 

sediul Papei și unul dintre locașurile sacre ale catolicismului, fiind cea mai mare dintre bazilicile  
papale din Roma (bazilici patriarhale). Bazilica Sfântul Petru este una dintre cele mai mari 
biserici din lume, având o 
lungime de 218 metri, 
înălțimea de peste 130 metri la 
nivelul cupolei și o suprafață 
totală de aproximativ 23.000 
metri pătrați. Ea a fost clădită 
de-a lungul mai multor secole, 
iar la construirea ei au 
participat unii dintre cei mai 
renumiți arhitecți precum 
Donato Bramante, Raffaello 
Sanzio, Michelangelo 
Buonarroti, Carlo Moderno și 
Gian Lorenzo Bernini. 

După ce creștinismul a 
fost recunoscut în mod oficial, 
începând din anul 324 
împăratul Constantin I 
(Constantin cel Mare) a inițiat 
construirea primei bazilici în 
zona Circului lui Nero, deasupra unui cimitir în care erau îngropați atât păgâni, cât și primii 
creștini și unde se crede că a fost crucificat și îngropat Petru, unul dintre apostolii lui Iisus. Aici se 
găsește acum grota Vaticanului sau criptă bazilicii, unde sunt resturile primei construcții și 
mormintele papilor. 

Deși supraviețuise incendiilor și devastărilor Romei după căderea Imperiului Roman de 
Apus, bazilica era intens depreciată. Din 1447, arhitectul Bernardo Rosselino a început 
restaurarea bazilicii la cererea Papei Nicolae al V-lea, însă lucrările au fost întrerupte imediat 
după moartea acestuia, în 1455. 

Construirea bazilicii actuale a fost începută în anul 1506, de Donato Bramante, unul 
dintre cei mai renumiți arhitecți ai epocii, la cererea Papei Iulius al II-lea și a fost finalizata în 
1605, sub Papa Paul al V-lea. În primul proiect al lui Bramante, bazilica avea forma unei cruci 
grecești, cu o mare cupola în centru, inspirată de cupolă Pantheonului din Roma, dar arhitecții 
care i-au urmat au modificat proiectul, iar forma finală a bazilicii a devenit cea a unei cruci 
latine. Moartea papei, urmată de cea a arhitectului, au amânat lucrările. 

După Bramante, la bazilica au mai lucrat Raffaello Sanzio și Baldassare Peruzzi, iar sub 
Papa Paul al III-lea, a urmat arhitectul Antonio da Sangallo și apoi Michelangelo, care a 
modificat radical proiectul și a desenat o nouă cupolă, inspirându-se din lucrările la Catedrala 
Santa Maria del Fiore din Florența, proiectată de Filippo Brunelleschi. Michelangelo a murit în 
1564, iar cupolă a fost finalizata de arhitectul Giacomo della Porta în 1590. După 1602, sub Papa 
Clemente al VIII-lea, cel care a finalizat lucrările a fost arhitectul Carlo Moderno, care a 
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modificat și el proiectul lui Michelangelo și care i-a dat bazilicii formă de cruce latină, făcând-o 
mai încăpătoare și atenuând impactul vizual al cupolei lui Michelangelo.  

Ultimele modificări au fost făcute de Gian Lorenzo Bernini, cel care a proiectat între 1656 
– 1667 și Piața Sfântul Petru cu faimoasa colonada. Via della Conciliazione, stradă care leagă 
capitala statului Italian, Roma, de Vatican, a fost proiectată și construită după demolarea unei 
părți a cartierului roman Borgo, de către arhitecții Marcello Piacentini și Attillio Spaccarelli. La 
capătul străzii, se afla Piața Sfântul Petru, un spațiu enorm, în formă eliptică, îmbrățișat de 
colonadele lui Bernini decorate cu 140 statui de sfinți, iar vizitatorul se regăsește într-un spațiu 
vast și solemn de mare impact, privind spre fațada construită în stil baroc a imensei bazilici, 
deasupra căreia sunt amplasate statuile apostolilor. 

În interiorul Bazilicii Sfântul Petru pot fi văzute capodopere de o valoare inestimabilă, 
cum este "La Pietà" de Michelangelo, baldachinul în bronz al lui Bernini, cu o înălțime de 29 de 
metri, care domina altarul papilor situat chiar sub centrul cupolei, altare și monumente funebre, 
scaunul episcopal al Sfântului Petru susținut de statuile a patru sfinți și multe alte opere ale 
marilor artiști ai timpurilor. Urcând pe cupolă, se poate admira o priveliște de neuitat: Piața 
Sfântul Petru, Vaticanul și Roma. 

 

În 19 aprilie Soarele va intra în zodia Taur, zodie guvernată de planeta Venus, la fel ca și 

Balanța, zodia în care intră Luna, ceea ce va face ca întregul moment să primească mesaje speciale 

din partea acestei planete. Din nefericire, intrarea Soarelui în zodia Taur este compromisă de relația 

proastă pe care Venus o împlinește la grad perfect cu Pluton. Se pare că nu avem prea mult timp de 

gândire și această revizuire, invitația la a ne desprinde de aceste greutăți pentru a vedea și alte zone, 

pentru a avea și alte realizări sau acces la alte informații, se consumă foarte repede. 

Relația proastă a lui Venus cu Pluton se adresează acum complicațiilor relaționale. Sunt 

multe elemente astrale care le vorbesc oamenilor despre interacțiune și care reacționează imediat 

atunci când această interacțiune nu este constructivă. De această dată, careul dintre Venus și Pluton 

surprinde declarațiile de război. Din fericire, acestea sunt elemente intime, mânii, acuzații sau 

tensiuni pe care le-am explorat, le-am acumulat în timpul unor confruntări pe care nu am fost în 

stare să le coordonăm așa cum ar trebui. Acum ne amintim, suntem pe punctul de a le împărtăși 

pentru că Uranus se află foarte aproape de Venus. Tentația aceasta a împărtășirii vine de fapt de la 

Luna neagră din Balanță, zodie în care abia a intrat. Promisiunile mai vechi, poate chiar o anume 

prefăcătorie sau ascunderea adevărului din diverse motive, ce a însemnat anterior un exemplu de 

inteligență practică sau de istețime, se transformă acum în conflicte gratuite. Mulți vor avea multe 

semne de întrebare legate de necesitatea acestor evenimente. Vor considera că sunt victime și că, 

după cum ne spune relația bună dintre Mercur și Axa Dragonului, intențiile lor sunt întru totul bune. 

Dar, poate, în prezent, aceste intenții sunt corecte însă în trecut, evenimente la care facem acum 

trimitere, nu au fost în regulă. 

Totuși, avem o speranță începând cu 18 aprilie și aceasta vizează în primul rând direcțiile 

generale care ne vin prin decada în care este integrată această zi. Corelațiile pozitive ne duc spre 

acum începutul lunii august, iar corelațiile negative către începutul lunii iulie în timp ce punctul de 

echilibru se situează ca și în decada anterioară pe finalul lunii octombrie. Asta înseamnă că tot ceea 

ce gândim sau energia pe care o folosim, argumentele la care apelăm sunt legate de evenimente 

proiectate în viitor. Orice întoarcere spre trecut, spre anul acesta sau spre anii din urmă caută o 

susținere, un argument din partea unei persoane care nu are față de evenimentul respectiv niciun 

resentiment, care nu este obiectivă. Dacă este îndeplinită această condiție a energiei pozitive și a 

bunătății, adică apelul la trecut, ne ajută să rezolvăm probleme legate de comunitate, cele care țin de 

o anume disciplină internă, de un regulament intern sau de faptul că în anumite zone nu au fost 

îndeplinite dezideratele stabilite la începutul anului sau chiar în anul anterior. În absența unei 

energii pozitive mulți vor avea impresia că timpul trece fără rost și că orice mutare pe care o facem 

reprezintă un argument împotriva binelui. 

În altă ordine de idei, cu sau fără greutățile acestuia, faptul că Soarele trece în zodia Taur 

temperează puțin pornirile antisociale și ne ajută ca, în privința energiei de bază, a caracterului a 

temperamentului, să fim motivați de ceea ce vedem și înțelegem din ceea ce trăim să ne depărtăm 
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de agresiune, de minciună sau de acțiuni care tulbură gratuit. Din acest punct de vedere este un 

început minunat. 

 
Elena Lupescu a devenit celebră prin intermediul lui Carol al II-lea cel căruia i-a devenit,  

întâi, amantă, apoi soție. Multe lucruri se pot spune despre această femeie care a fost o pată pe 
obrazul României și nu ne putem referi la 
toate, nu putem face aici nici măcar o 
prezentare succintă a ceea ce a fost acest 
personaj ciudat, duplicitar, ci doar la 
devotamentul cu care și-a ajutat familia. 
Născută pe 15 septembrie 1895, la Iași, din 
părinți evrei, ia contact cu aceasta dualitate 
motivată de supraviețuire chiar din familie. 
Deși părinții au fost practicanți ai cultului 
iudaic, tatăl ei, Nicolae (Nahum) Grunberg 
Wolf (care a devenit Nicolae Lupescu) s-a 
convertiți la ortodoxism, iar mama ei, Eliza 
Falk, s-a convertiți la catolicism. Motivul este 
lesne de dedus: aveau nevoie să fie credibilizați 
de un tip de comunitate, nu contează de care. 
Nu știau însă că nu mai era nevoie de așa ceva pentru fiica lor, cea care și-a început cariera la 
Viena, într-un club de noapte, avea să-i protejeze și să-i ajute mai târziu. Ca și pe alți membrii ai 
familiei sale. Atitudinea ea a fost însă destul de categorică față de toți cei care nu au agreat 
niciodată prezentă sa alături de Carol. Regele, însă, și-a selectat întotdeauna anturajul în funcție 
de ea. Cei care se declarau deranjați de ea, erau marginalizați și înlocuiți.  

Ajutorul pe care Elena Lupescu l-a oferi familiei sale nu este de trecut cu vederea. Fratele 
Elenei Lupescu (Constantin Lupescu), considerat de contemporani a fi cam debil mintal, a fost 
angajat, de formă, ca funcționar superior la Uzinele Malaxa, ca achitare a o parte din obligațiile 
lui Nicolae Malaxa către “Duduie”. Unchiul ei, Iorgu Melitineanu, farmacist, a ajuns la 
conducerea Casei de Asigurări Sociale, post din care i-a favorizat permanent pe medicii și 
farmaciștii evrei, stârnind nemulțumiri. Familia Swetz (mătușa Elenei) avea monopolul 
fabricării cartușelor pentru pușca mitralieră cu care era dotată Armata română, prin 
întreprinderea „Metrom”. Contractul era atât de oneros, încât a trezit mari proteste în rândul 
ofițerilor superiori, inclusiv o interpelare în Parlament la adresa ministrului Apărării Naționale, 
generalul Angelescu, în 1937. Avocatul Dumbrăveanu, vărul Elenei Lupescu, a fost unic furnizor 
de uniforme pentru Armată. Îndeletnicirea era foarte profitabilă, datorită dorinței lui Carol al II-
lea de a înnoi modul de prezentare a militarilor (mai ales a ofițerilor) și a înclinării sale către 
festivism, pasiunea sa pentru uniforme fiind, de altfel, foarte cunoscută. Acestea nu sunt însă 
singurele exemple. Cu toate că a fost un personaj controversat, faptele sale bune pentru familie, 
rele pentru țara, sunt un exemplu pentru o mai bună înțelege a ecuației astrale de acum. 

 

Ultima zi a acestei decade ne avertizează că lucrurile simple nu sunt neapărat și rele. 

Această zi aduce primul sextil al Lunii cu Marte de când acesta a intrat în mers retrograd. Acesta 

are însă un impact ciudat asupra planetelor pentru că îndeamnă să renunțe la ceea ce este specific 

pentru a se îmbogăți în senzații noi sau pentru a-și însuși numite elemente care le găsesc în noul 

drum. Așadar, pe de-o parte, intervine planeta Marte retrograd din Săgetător, din nou împotriva unei 

performanțe pe care tocmai și-a stabilit-o în 18 aprilie, când am fost în conjuncție cu Capul 

Dragonului, performanță legată de controlul energiilor personale, purificare fizică, adoptarea unui 

tratament mult mai bun sau schimbarea relațiilor proaste relații care să-i ofere mai multă liniște. 

Apoi, de partea cealaltă, intervine zodia Balanță prin îndemnul pe care îl oferă unii în a nu crede 

nimic, in a pune la îndoială tot ceea ce este accesibil în mod direct, pe motiv că întotdeauna orice 

informație ascunde ceva în spatele său și cine dorește să meargă la esența lucrurilor trebuie să pună 

la îndoială totul. Combinațiile acestea au asupra psihicului fragil, asupra celor care nu s-au 

maturizat încă un impact teribil. Mulți vor fi îndemnați să trăiască numai în trecut să considere că 

nu numai trecutul a fost încărcat de fericire, ci și prezentul i-a vitregit de ceea ce înseamnă 

profunzime a sentimentelor sau oameni sinceri. În egală măsură, momentul acesta poate însemna și 
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secunda de neatenție în care unii să renunțe la acea luptă utilă, acel efort constructiv de a se ridica 

deasupra propriei condiții. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

privi această dualitate, această ambivalență ciudată ca un îndemn la a-i ajuta pe ceilalți. Dacă până 

acum au ales oamenii, ideile, problemele pe care să le rezolve, dacă au ales și anturajul în care și-ar 

fi dorit să trăiască, acum primesc totul din jur fără filtru, fără analizator și această pasivitate ciudată 

înseamnă de fapt o formă de revoltă împotriva unui bine care a vindecat prin metodă. Acum dorim 

să mergem mult mai departe de această dualitate și să arătăm că suntem superiori scoțând în 

evidență ceea ce credem că există dincolo de binele metodic. Răstălmăcim metodele de lucru, 

ideile, punem la îndoială tot ceea ce era sigur până acum și nu ar trebui să fim surprinși dacă, 

rănindu-ne cu aceste ciudățenii, nu reușim să dovedim decât că iubim depresia. 

Unii vor avea impresia că neobișnuitul acestui moment, cel care poate crea mari probleme 

de înțelegere sau de acceptare a realității, de fapt vine din faptul că duritatea poate fi dovedită ca 

seriozitate. Lucrurile sunt atât de amestecate și de ciudate încât un om dacă dorește să fie serios în 

munca sa va trebui să dea dovadă de duritate, poate chiar de încrâncenare, pentru că oamenii imaturi 

sau iresponsabili se vor lăuda astăzi cu ușurința cu care devin stabili. 

 
Trimiterea de acum se face către o prietenie frumoasă care pornește de la valoarea  

artistică și traversează timpul și care se menține datorită unei chemări sufletești care, de altfel, a 
fost ceea ce a pus mai bine în valoare latura artistică. Isamu Noguchi, născut pe 17 noiembrie 
1904 în Los Angeles, a fost un sculptor promotor al curentului biomorphism, a cărui cariera 
artistică se întinde pe mai bine de șase decenii. Aspectul la care ne referim aici face trimitere la 
prietenia frumoasă care a existat intre el și Constantin Brâncuși, pe care l-a cunoscut la 15 ani, în 
1927. Isamu Noguchi a crescut și s-a format 
conform poeticii brâncușiene pentru a 
rezonant într-un chip minunat cu o 
profunzime a culturii asiatice pe care el o 
cunoștea de mic. „Poate din pricina originii 
mele japoneze, Brâncuși are o semnificație 
deosebită pentru mine. Am regăsit la el ceea 
ce știam încă din copilărie, din Japonia. La 
urma urmei când aveam zece ani am fost 
ucenic la un tâmplar. Știam câte ceva despre 
unelte, despre lemn, despre relația și 
distincția dintre lumină și umbră, despre 
ponderea grea și ușoară încă din Japonia” 
(Friedrich Teja Bach, Constantin Brâncuși. 
Metamorphosen plasticher Form, Koln, 
1987). În lucrarea „The Isamu Noguchi 
Garden Museum”, apărută la New-York, în 
1985 spunea „am învățat [de la Brâncuși] ce 
înseamnă onestitatea în sculptură, o condiție prealabilă pentru a putea depăși atracțiile facile ale 
modelajului în lut – o datorie morală pe care nu am uitat-o niciodată”. Cineva îi spune lui 
Noguchi în legătură cu o lucrare a sa din 1970: „Nu crezi că seamănă prea mult cu Brâncuși? Nu 
trebuie să îți îngădui să fii atât de influențat”. „Mie, îi răspunde sculptorul, dimpotrivă, mi-a 
făcut plăcere să fiu apreciat și văzut în acest fel, ca o continuare a trecutului, a propriului tău 
trecut, mi s-a părut un fel de recunoaștere”. Ceea ce este foarte interesant vine din faptul că 
această frumoasă prietenie care a existat între Isamu și Brâncuși s-a conținut cu prietenia 
frumoasă dintre Mircea Eliade, un alt roman de geniu, și sculptorul american de origine 
japoneză. În semn de prietenie, Noguchi a sculptat într-o monedă chipul lui Eliade. Aceasta 
fragilă sculptura se afla la Luvru. 

 

Cea de-a doua decadă a lunii aprilie ne vorbește, așadar, de obstacolele care ne ajută să 

rezolvăm problema cu propria singurătate, cu puținul informațional, cu calitățile ciudate pe care le 

vedem disproporționat sau cu acea importanță de sine care nu ne permite să vedem și calitățile 

celorlalți. Maniera în care se succed evenimentele în această a doua decadă a lunii aprilie vizează în 
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primul rând ordonarea ideilor și controlul dorințelor. În cazul unora, este impropriu să vorbim 

despre învățarea auto controlului într-un interval atât de mic. Nu trebuie însă să fim descurajați. Am 

văzut și în lunile anterioare că fiecare pas, oricât de mic este, contează pentru atingerea succesului. 

De asemenea tot ceea ce ține de evenimentele sociale sau impactul unui element personal asupra 

comunității vizează în primul rând consolidarea propriei poziții. Avem ocazia acum să-i vedem pe 

oameni spre ce se îndreaptă sau ce iubesc cel mai mult. Cei care iubesc armonia, profunzimea 

sentimentelor sau munca se vor implica în ajutorarea semenilor și vor descoperi că aceasta este 

calea evoluției. Ajutorul pe care-l oferă acestora în cea de-a doua decade a lunii aprilie va fi acela 

de a se regăsi așa cum sunt ei, de a putea merge cu propriile picioare nu cu cele împrumutate de la 

alții, pe propriul drum. Ceilalți, vor da dovadă de o mare duritate și, deși mânia lor este foarte mare, 

evenimentele în care se vor implica nu vor fi mai dure, mai ciudate sau mai periculoase decât altele 

similare ce s-au consumat în primele trei luni ale anului. 
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Decada a III-a (21 – 30 aprilie) 
Ducem mai departe un plan. Nu ne temem de păcat. Succes pe 

linie ascendentă. 
DECADA NR. 12  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   17 11-20 iunie 

Corelația negativă 9 21-31 martie 

Zona martor 15 21-31 mai 

 

Pericol. Nesiguranță. Dorință de a petrece timpul într-un mod plăcut. Invitații 

tendențioase. Neputința de a lăsa în urmă un conflict anulează liniștea momentului. Schimbări 

bruște. Conflict de interese. Ceea ce ne lovește ne ajută să ne ridicăm. Spirit critic. Problemele se 

rezolvă prin acțiuni în forță. Asocieri ciudate. Gust pentru aventură. Cercetări neobișnuite. 

Întoarcerea către faptele sau locurile trecutului. Inspirație. Justiție ce nu poate fi pusă în 

aplicare. Sentimentele sunt scutite prin evenimente sociale marcate de nedreptate. Nu pot fi puse 

în aplicare soluțiile momentului. Evenimentele sociale susțin conflictul personal. Apar proiecte 

noi. Gestionarea unui fond cu atenție și corectitudine. Seriozitate. Substituirea unui ajutor cu o 

stare de bine. Trecutul sperie. Cucerirea. Revoltă împotriva unui factor prea zgomotos. Se pune la 

îndoială un proiect personal. Soluțiile cele mai bune vin prin răbdare, rezistența sau 

corectitudinea. Este nevoie de o reparație. Vin răspunsuri din acțiuni săvârșite la începutul 

anului. Destinul ne oferă surprize neplăcute. Sunt cercetate valori și lucruri situate la mare 

distanță. Documentația înseamnă mare efort. Sunt căutate plăceri periculoase. Tentația binelui 

obținut prea ușor. Se discută prea mult despre bani sau valori materiale. Schimbul de experiență 

este util, dar el poate fi confundat cu bârfa. Atitudine refractară față de o sarcină sau față de 

propriul destin. Seriozitatea este pusă la încercare. Viteza de reacție nu rezolvă problema. 

Evenimentele mici nu le pot înlocui pe cele mari doar dacă au aceeași calitate. Independența 

doare. Conflicte parteneriale. Singurătatea este o creație falsă. Facem efort suplimentar. Dorim 

să privim foarte departe. Sentimente conflictuale. Stare sufletească marcată de rememorarea 

succesului. Dreptatea înseamnă a-l răni pe celălalt. Curiozități periculoase. Răscolirea trecutului. 

Intrăm într-o perioadă de trei săptămâni de uitare. Duritate. Se face apel la replica de final. 

Minciună. Șantaj. Ideea de viață mai bună este sinonim cu a primi fără a face nimic. Simplitatea 

este confundată cu sărăcia. Idei răvășite. Sedimentare defectelor într-o zonă fragilă a 

personalității. Defectele de caracter sunt explorate cu frică. Nevoie de a fi înțeles. Sensibilitatea 

este folosită pentru sporirea patrimoniului personal. Simplitatea pune la încercare gândirea 

echilibrată. Învinuire. Autocompătimire. Sentimentele confuze pot duce spre disperare. 

Nefericirea este pusă pe seama celorlalți. Aprecierile revin, dar nu sunt folosite așa cum trebuie. 

Îndemn către izolare. Suferința motivează despărțirea. Acces la informații care nu sunt înțelese 

corect. Atitudine potrivită și corectă față de sine. Simpatii neobișnuite. Descoperim noi resurse. 

Oamenii capătă alt rol. Ne îndreptăm către asocieri corecte și generoase. Deviațiile nu mai sunt 

acceptate. Revolta poate atinge cote alarmante. Despărțirile de acum sunt permanente. Se caută 

liniștea. Izolarea are acum un chip plăcut. 

 

Pentru foarte mulți cea de-a treia decadă a lunii aprilie se transformă într-o zonă de sinteză. 

Nu există unghiuri majore care să se definitiveze acum, din această cauză multe din demersurile 

primelor trei luni sau care s-au consumat în primele două luni ale acestei luni vor face un pas 

înainte, tocmai pentru că nu există o altă condiționare socială care să le oprească. 

Pentru foarte mulți lucrurile acestea ar putea să intre într-un ușor derapaj ori să îi încurajeze 

să construiască edificii negative așa cum nu au făcut de la începutul anului și până acum. Înțelegem 

de aici că ultima decadă a lunii aprilie vine cu o nouă formă de libertate, însă nu prin a fi abordată 

ca rezultat al unor înțelegeri aparte, ci ca o neglijență, ca o deschidere ce nu mai poate fi închisă, 
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deși avertismentele merg în sensul acesta. Referitor la schema de acțiunea a acestei decade 

observăm că toate corelațiile pozitive se orientează către mijlocul lunii iunie atunci când se va iniția 

mersului retrograd al planetei Neptun, iar corelațiile negative ne întorc spre finalul lunii martie când 

s-a inițiat mersului retrograd al planetei Saturn. Decada a 15-a a anului 2016, adică finalul lunii mai, 

va fi privită ca un punct de echilibru și, din corelațiile cu faptul că, la acea dată, Marte, prin 

retrogradare, a intra în zodia Scorpion, înțelegem că retrogradările planetelor Saturn și Neptun ne 

îndeamnă să găsim echilibrul social în această goană după informație, dreptate, după achiziție, după 

o strategie pe care nu am reușit să o folosim niciodată în modul în care o gândim acum. 

Iată cum într-un interval în care nu se consumă pe etapa finală unghiuri majore între 

corpurile cerești situate de la planeta Marte încolo, avem ocazia să ne întâlnim cu un noroc parte, cu 

unul care, în loc să ne apese cu sarcini suplimentare arată că, în absența unor forțe exterioare, avem 

cu adevărat ocazia să reparăm greșeli majore ale trecutului ce nu ni se păreau atât de vizibile până 

acum. De aici deducem că ne întâlnim în această decadă cu atitudine neobișnuită. Deși ne ocupăm 

de greșeli, deși vrem să corectăm ceea ce considerăm greșit, chiar dacă anturajul nu a văzut așa, nu 

ne temem de păcat, nu ne temem de sancțiuni și nu ne gândim absolut deloc la faptul că aceste 

greșeli sunt sau nu cercetate așa cum trebuie, investigate în așa fel încât să limiteze la minimum 

sancțiunile. O mână a destinului ne ajută și, prin acest concurs interesant al factorilor astrali, reușim 

să împlinim cea de-a treia etapă a demersului lunii aprilie care încearcă să ne învețe că succesul este 

dedicat consolidării propriei poziții. 

În prima zi a acestei decade se pune accentul foarte mult pe conjuncția Lunii cu Luna neagră 

și persistă pericolul că timpul nu a fost folosit așa cum trebuie. Este adevărat, multe din informațiile 

care vin spre noi acum par frumoase, plăcute, deconectante, însă cel care este călit și nu se pierde cu 

firea sau nu se coordonează după informații superficiale, știe că acestea vin spre oameni pentru că 

pot să ignore acele valori care îi imobilizează sau îi agresează. 

Luna nu doar că lucrează pe tot parcursul zilei de 21 aprilie la împlinirea conjuncției cu 

Lună neagră, dar participă și la alte unghiuri negative, adică la opozițiile cu planetele din Berbec și 

un careu cu Pluton din Capricorn. Tentația care crește în intensitate le vorbește oamenilor acum 

despre pericolele pe care nu le anticipează corect. Cei care sunt sensibil își dau seama că momentul 

acesta, încadrat în schema generală a decadei, are nevoie de sinteză. Trecerea lui Marte, prin 

retrogradare, din Săgetător în Scorpion, eveniment care se va consuma pe 27 mai, arată iminenta 

producere a unei schimbări de concepție, a unei întoarceri la puterile mai vechi pentru a testa dacă 

informațiile pe care le-am acumulat sunt valoroase sau nu. Acesta este gândul cu care pornim în 

traseul dedicat celor 10 zile pe care le analizăm aici. Pericolul acesta, nesiguranța care vine din 

neputința de a stabili care sunt secretele celorlalți de care ne vom lovi în viitor, care sunt pericolele 

de care ar trebui să ne protejăm pe viitor sunt încărcate de o mare dizarmonie, care însă nu vine din 

exterior, așa cum pare la prima vedere, ci se construiește în interior, din aproape în aproape, prin 

tensiune. Este adevărat, există o anume revoltă pe care nu am rezolvat-o anterior și ea este dictată 

de corelațiile negative cu care intrăm în contact în această decadă. Faptul că ne întoarcem la 

anumite evenimente ce s-au consumat pe finalul lunii martie, arată că nu avem încă puterea de a 

merge mai departe în ritmul pe care ni-l dorim. Privirea înapoi, prin aceste corelații negative, ne 

îndeamnă să acuzăm prea ușor și să vedem mult mai clar problemele incomplete ale celorlalți, adică 

ne căutăm motive pentru a ne justifica revolta. Ceea ce ne nemulțumește și care devine unul din 

elementele reprezentative cu care vom lua contact în această decadă, s-a construit pe finalul lunii 

martie când anumite evenimente sociale sau poate persoane din jur ne-au arătat că lucrurile pe care 

le construim sunt pline de erori și că recunoaștere socială, puterea sau succesul nu vin spre noi decât 

dacă aceste lucruri sunt perfecte. Obsesia perfecțiunii, obsesia succesului imbatabil, construit într-o 

vreme când nu se pune problema de așa ceva, se întoarce împotriva noastră și ne tulbură în special 

în prima zi a acestei decade punând la grea încercare acele relații care nu și-au îndeplinit scopul sau 

de la care am avut mari așteptări. În realitate, momentul acesta este cu adevărat eliberator. Relația 

proastă pe care Luna o împlinește cu planetele din Berbec ne vorbește despre o criză pe care o 

recunoaștem foarte bine pentru că am mai lucrat cu ea. Este vorba despre duritatea, despre 

nepăsarea sau din diferența pe care am cultivat-o anterior față de sentimentele celorlalți. Am văzut 
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că și în decada anterioară am fost tentați să îi pedepsim pe ceilalți prin absența iubirii sau prin 

nepăsarea pe care am ascuns-o în detașare. Ideea de detașare va fi astăzi înțeleasă greșit. 

Dacă la nivel individual lucrurile acestea sunt ușor de recunoscut, pentru că fac trimitere la 

episoade personale pe care individul le recunoaște bine, chiar dacă nu le-a împărtășit celorlalți, pe 

zona publică această formă de indiferență poate arăta ruperea unor înțelegeri, complicații pe cale 

diplomatică sau derapaje sociale care duc la revoltă sau distrugerea unor edificii sociale gândite 

inițial pentru îmbunătățirea condiției de trai. În absența unui factor corect, în absența unui etalon cu 

adevărat valoros acela care este legat de necesitatea de a găsi de-a lungul istoriei, de-a lungul unui 

istoric personal, referiri la relația ce se află acum în criză, adică de a găsi un reper pozitiv, a unei 

recomandări sau a unei sugestii care să ne diminueze aroganța și lipsa de viziune sau obtuzitatea 

mentală (Neptun retrograd ca reper pozitiv) lucrurile acestea vor intra într-un derapaj și, până la 

finalul acestei luni, nu vor putea fi rezolvate fără pagube colaterale. 

 
Gulf Stream sau Curentul Golfului este un curent oceanic cald, venit din apele Golfului 

Mexic, de-a lungul coastei de Est a Americii, de care este separat printr-un coridor de apă rece 
provenită de la curentul rece din sudul Labradorului. Acest curent cald pornește din Antile și 
traversează Oceanul Atlantic, aducând apele tropicale până în Europa. Din acest motiv, țărmul 
nord-vestic al Europei nu prezintă formațiuni de gheață pe durata iernii. În schimb, zona de 
litoral a Statelor Unite și Canadei (zonă situată la aceeași latitudine) este blocată de ghețuri. 
Cercetătorii de la Centrul Național de Oceanografie din Marea Britanie au publicat recent un 
articol în prestigioasa revista Nature în care anunța încetinirea, în ultimele decenii, a vitezei 
curentului Gulf Stream. 

Care sunt cauzele acestei încetiniri? 
Topirea accentuată a banchizei polare și creșterea debitelor marilor fluvii siberiene care 

se varsă în Oceanul Arctic înseamnă un aport mult mai mare de apă dulce, deci apă mai puțin 
densă. Iar reducerea diferențelor de densitate între apele aduse de Gulf Stream și cele polare au 
dus la o încetinire a vitezei de coborâre în adâncuri a apelor golfului și, deci, și de întoarcere spre 
sud. Și cu cât mai puțină apă se întoarce spre Marea Caraibelor, cu atât mai puțină apă caldă va 
circula în viitor spre Scandinavia. 

Apele calde ale curentului reprezintă un fel de radiator pentru partea de nord a Europei. 
Căldura apei este transferată în atmosferă și apoi redistribuita de către vânturi în zonele nordice 
ale Europei. În cazul în care curentul golfului se va încetini și mai mult, căldura ajunsă în partea 
de nord a Europei se va reduce și, ca urmare, temperatura medie va scădea. O primă modelare 
vorbește de răcirea climei europene cu un grad Celsius în mai puțin de douăzeci de ani de acum 
înainte. Dar fenomenul prognozat este mult mai complex și, cu siguranță, nu se poate estima în 
acest moment nici dacă aceasta răcire va fi uniformă și nici care vor fi zonele cele mai afectate. 
Cu certitudine vom asista la și mai multe fenomene meteorologice extreme. 

 

Luna plină din 22 aprilie scoate la lumină minciunile ultimelor perioade pentru a le face 

celebre sau pentru a evita un accident în cazul celui care face astfel de dezvăluiri. Ceea ce se va 

consuma în preajma Lunii pline din 22 aprilie le vorbește oamenilor despre puterea de a-și construi 

singuri destinul, de a-și face ajustări pe parcurs, fără a fi ajutați, fără a beneficia de o susținere 

exterioară sau cadouri, de a se implica într-un transfer de valori din folosirea cărora să se obțină 

beneficii personale importante. De partea cealaltă, se constată o mobilizare intensă care lasă 

impresia că mesaje lansate în prima zi a acestei decade sunt trecute pe nivelul următor adică folosite 

cu mai multă forță, cu mai mult nerv, cu mai mult spirit critic și mai multă putere. Înțelegem astfel 

că această Lună plină este marcată de disconfortul creat de lucrurile neînțelese și nerezolvate în 

ultimele zile, cele care au pregătit această faza Lunii. Ne referim aici la minciuni îmbrăcate frumos, 

la acces tendențios la informațiile celorlalți, la o putere de convingere folosită defectuos sau la un 

spirit critic despre care vom afla mai târziu că nu a fost obiectiv prin duritatea sa, ci a abuzat acea 

zonă sensibilă delicată sau vulnerabilă din viețile celorlalți. 

Întâlnirea lui Venus cu Uranus pe zodia Berbec poate complica însă acele relații care până 

acum au fost corecte. Nevoia de aventură în sine nu este periculoasă, dar devine periculoasă direcția 

spre care ne îndreaptă. Aici nu ne referim nu la ciudățeniile pe care ar putea oamenii să le fac în 

această perioadă, ci la accidentele pe care nu sunt în stare să le anticipeze pornind pe acest drum 
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riscant. Astfel, se poate anticipa că suntem loviți din nou de uitare, de nepăsare sau de dorința de a 

trăi un lux pe care nu ni l-am putut permite niciodată. Pentru că în continuare Saturn retrograd 

trimite raze pozitive către Uranus, deci către această conjuncție dintre Venus și Uranus, reperul 

negativ al acestei perioade, acela care s-a construit prin inițierea mersului retrograd al planetei 

Saturn, arată că obsesia perfecțiunii, gândurile acelea pe care nu am reușit să le construim în luna 

anterioară în forma aceea, nu vor putea fi împlinite niciodată așa, iar acestea să fie adevăratele 

motive pentru care suntem îndemnați să evadăm din rutina, din schema cunoscută, din prezent sau 

din zona de confort. 

Deci ceea ce trăim și simțim pe Luna plină din 22 aprilie este mai curând o formă de revoltă 

împotriva unor elemente care nu ne-au trezit până acum niciun interes. În felul acesta, putem deveni 

martorii unor evenimente majore, unele marcate într-adevăr de aventură, de nefiresc sau de 

provocări sociale. Dimensiunea socială, atunci când este marcată de aceste conspirații neobișnuite 

ar putea să distrugă perfecțiunea incompletă (dacă se poate spune așa ceva) a unei structuri sociale 

care nu poate fi fragmentată sau distrusă decât prin provocări de genul acesta, decât prin imobilizări 

împotriva logicii sau schemei cunoscute. Saturn, cu atât mai mult atunci când este retrograd, insistă 

pe aceste structuri pentru a consolida schema de bază, pentru a întări scheletul pe care acesta se 

bazează. Acesta este și motivul pentru care revizuim anumite experiențe de viață pentru a împlini 

schemă inițială și a face scheletul acestor evenimente mult mai solid. De această dată schema lui 

Saturn, consolidarea acelor structuri devine pentru perioada pe care o analizăm un reper negativ. 

Este adevărat, avem nevoie de libertate, de succes, de deschidere către o nouă formă de exprimare, 

să gustăm puțin din aventură pentru a vedea că se poate trăi și altfel, însă nu după modelele vechi. 

De aici și caracterul complicat sau extrem de delicat al acestui moment de Lună plină. Nu mai are 

rost să amintim faptul că această Lună plină pe zodia Taur aduce un atașament puternic valorilor 

cunoscute sau pe ceea ce înseamnă confortul experimentat. De aici și marea putere pe care o are 

retrogradarea planetei Saturn în relațiile sale negative pentru intervalul pe care-l analizăm. Luna 

plină amplifică această tendință și suntem îndemnați să arătăm înțelegere față de noi înșine, iertare, 

acceptare, adică să ne îndreptăm atenția către ceea ce înseamnă Neptun retrograd, adică principalul 

reper pozitiv al acestui interval. 

 
Maria Antoaneta, născută la 2 noiembrie 1755 ca arhiducesă de Austria, a devenit regină  

a Franței în urma căsătoriei cu 
Ludovic al XVI-lea și, apoi, mama 
„delfinului pierdut” Ludovic al 
XVII-lea. Maria Antoaneta este 
cunoscută mai degrabă pentru 
excesele sale legendare 
(considerate exagerări de unii 
istorici moderni), precum și 
pentru moartea sa: a murit 
executată prin ghilotinare, în toiul 
Revoluției Franceze, în 1793, 
pentru un așa-zis incest cu fiul ei, 
precum și pentru înaltă trădare, 
nedovedite, însă. S-a pretins pe 
durata vieții sale că ar fi fost prea 
libertină, că ar fi întreținut relații 
sexuale cu numeroși bărbați, inclusiv cu cumnații ei, dar nu există nici o dovadă în acest sens, 
toate acestea fiind acuzații care au făcut credibilă condamnarea și uciderea ei. 

În ianuarie 1793, noua republică radicală l-a acuzat pe regele Ludovic al XVI-lea de 
trădare și l-a condamnat la moarte. La 21 ianuarie 1793, regele a fost târât la ghilotină și a fost 
executat. În luna octombrie, Maria Antoaneta a fost pusă sub acuzare pentru trădare și furt, 
precum și pentru o acuzație falsă cum că l-ar fi abuzat sexual pe fiul său. 

După un proces care a durat două zile, juriul, format doar din bărbați, au găsit-o pe 
Maria Antoaneta vinovată pentru toate capetele de acuzare. Regina a fost condamnată la 
moartea, în 16 octombrie 1793, la fel ca soțul ei. Cu o noapte înainte de execuție, Maria Antoaneta 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

188 

a scris o ultimă scrisoare cumnatei sale, Elisabeta. „Sunt calmă, așa cum sunt oamenii ai căror 
conștiință este curată”. Apoi, cu puține momente înainte de execuție, preotul care era prezent a 
îndemnat-o să aibă curaj, iar ea i-a răspuns: „Momentul în care toate grijile mele se vor încheia 
nu este momentul în care curajul îmi va lipsi”. 

Maria Antoaneta, ultima regină a Franței, este considerată o personificare a răului 
monarhiei, dar și un exponent de seamă a frumuseții și rafinamentului. Toată viața ei a sfidat 
omul sărac, privindu-l cu dispreț. Deși nu se poate dovedi ca a spus asta, circula o poveste cum că 
atunci când a auzit că oamenii nu au pâine, nu au ce să mănânce, a urlat: „Să mănânce 
cozonac!”. Ambele fețe ale personalității Mariei Antoaneta demonstrează tendința de a ilustra 
viața și moartă să ca simboluri pentru declinul monarhiilor europene în fața revoluției globale. 

 

Ulterior momentului de Lună plină, în 23 aprilie, Luna se va apropia de opoziția cu Mercur 

și se va construi un eveniment social care deformează adevărul însă face acest lucru prin demersuri 

plăcute. A doua zi de Scorpion (Luna în Scorpion) va fi, așadar, marcată de o inspirație stranie când 

avem ocazia, în această zi, să vedem că nedreptatea este privită altfel din puncte de vedere social 

decât din punct de vedere personal, și, de asemenea, este privită diferit din punct de vedere laic față 

de viziunea spirituală la care am putea să facem apel acum pentru soluții. De aici înțelegem că 

momentul acesta va fi marcat de atenție, înțelegere, de o nouă aventură sau un nou proiect și abia 

acesta va reuși să gestioneze corect un fond pe care îl deținem deja. 

La nivel individual lucrurile acestea se vor construi prin corelații individuale, iar la nivel 

social prin deschidere față de informații care nu ne-au atras atenția până acum sau care sunt noi. Nu 

este un lucru obișnuit ca Luna din Scorpion să se preocupe de lucruri noi. Ceea ce este nou, prin 

modul vibratoriu fix al acestui semn, nu este decât o preschimbare a unor informații cunoscute deja, 

o reașezare a valorilor într-un mod isteț, inventiv sau original. Informații cu adevărat noi despre 

viață sau despre calitatea acesteia vor veni spre noi începând cu după-amiaza zilei următoare, adică 

24 aprilie, atunci când Luna va trece în Săgetător. Până atunci, nu avem libertate atât de mare decât 

într-un sector cunoscut sau prin valori pe care le-am mai folosit până acum. 

De altfel, nici nu ne este utilă acum o exprimare la un nivel pentru că relația bună pe care 

Luna o realizează cu Neptun și, relația bună pe care și-o pregătește în felul acesta cu Chiron, arată 

că avem nevoie să ne preocupăm de lucrurile acestea pentru a ne vindeca răni ale sufletului, de 

noutatea relațiilor sociale sau pentru a ne recupera o energie a creativității și înțelegerii uitată în 

trecut. Înțelegem de aici că nu ne putem întâlni din nou cu problemele trecutului, cele care vin spre 

noi acum prin corelații negative, decât dacă reactivăm o criză a valorilor. Unii se vor confrunta, 

începând cu ziua de 23 aprilie, cu probleme financiare, cu neputința de a gestiona un fond personal 

sau al altora, cu greșeli de calcul, de investiție sau de administrare. Și în acest moment delicat al 

decadei pe care îl analizăm ar trebui să ne amintim că nu obsesia perfecțiunii ne mulțumește, ci 

puterea de a ierta o greșeală atunci când ne întâlnim cu ea. Din punct de vedere social, dar și 

individual, în cele mai multe din cazuri se poate spune că rasa umană este o rasă agresivă. Tocmai 

de aceea o persoană care vine și lansează mesajul iertării sau înțelegerii, este agresată, marginalizată 

sau se folosesc împotriva acesteia mari forțe sociale pentru ca acest mesaj să nu poată fi 

implementat ori să fie transformat în ceva inutil. Așa am văzut că s-a întâmplat și cu mesajul iubirii 

al lui Iisus, cu mesajul compasiunii lansat de alți lideri spirituali sau așa am văzut că s-a întâmplat și 

cu ideea în sine de detașare care ascunde în mintea omului comun dorința de a-i pedepsi pe ceilalți 

prin neimplicare. 

 
Igluurile sunt construcții din gheață care servesc drept locuințe pentru eschimoși. Acestea 

sunt căptușite cu blănuri. În timpul verii foarte scurte, eschimoșii își părăsesc satele și pleacă 
spre malul mării, mai aproape de hrana lor: focile, peștii, puii de balenă și morsele. Aici se 
stabilesc în tot în grupuri, de câteva familii, trăind în corturi căptușite cu piei de animale sau în 
igluurile construite din gheață și mormane de zăpadă. Ocupațiile de bază sunt vânătoarea de  
animale marine și pescuitul la copcă. 
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Numărul total al eschimoșilor din regiunile polare se cifrează la aproximativ 175.000, din 
care 50.000 trăiesc în Groenlanda și circa același număr în Canada (din care 25.000 în regiunea 
Nunavut la nord de Québec și în Labrador). Comunități importante trăiesc și în Rusia. În Alaska 
trăiesc 30.000 eschimoși, iar în Ciukotka circa 20.000. 

Eschimoșii sunt un popor renumit în primul rând pentru inventivitatea cu care au reușit 
să se adapteze la cele mai 
grele condiții de viață. Încă 
din cele mai vechi timpuri, 
eschimoșii s-au folosit de 
materialele pe care le 
oferea natură pentru a 
confecționa toate lucrurile 
de care aveau nevoie. 
Armele pentru vânătoare 
(cuțitul, arcul cu săgeți) 
erau confecționate din 
colții de fildeș ai morselor, 
oase, cupru sau piatră. 
Hainele și le făceau din 
blană și pielea uscată și 
tăbăcita a cerbilor, la fel 
mănușile, căciulile și 
cizmele. Pentru bărci și 
sănii foloseau lemnul 
acoperit cu piei groase de 
morsă, rezistente la apă. 
Cu timpul, obiceiurile 
eschimoșilor s-au schimbat, iar asta și de tipul de cultură cu care au intrat în contact. Vikingii au 
fost primii care i-au descoperit prima dată, acum 600 de ani, apoi exploratorii europeni - acum 
250 de ani. Astfel, a început comerțul realizat de pe vasele de vânătoare a balenelor (baleniere), 
se ofereau puști, chibrituri, băuturi și alte bunuri. Eschimoșii le dădeau marinarilor în schimb 
oase de balenă, ulei, fildeș și blănuri de animale. 

Eschimoșii încep să lucreze în localitățile din Alaska, mai ales în domeniul construcțiilor, 
mulți dintre ei stabilindu-se definitiv la periferiile acestor orașe. Vânătoarea și pescuitul se 
dezvoltă acum în asociații, datorită apariției armelor de foc și a echipamentelor moderne. Acum 
eschimoșii își fac locuințele exclusiv din lemn cu încălzire centralizată, copiii lor merg la școală, 
au spitale, biserici, folosesc tehnica de calcul, au telefoane mobile, tablete, tv, deci au pășit și ei în 
epoca modernă. 

 

De multe ori o persoană care este înzestrată cu un simț aparte ridică privirea spre cer și 

invocă nevoia unui ajutor sau se așteaptă ca o forță, tocmai pentru că este superioară și poate, să-i 

ofere acestuia susținere în a-și depășii propriile probleme. Până la un punct lucrurile acestea sunt 

firești pentru că trăim în comunitate și a accepta că valorile sunt mobile implică neapărat și a trece 

printr-un episod de genul acesta, adică să ajuți pe cineva aflat în dificultate. Atunci când privirea 

este îndreptată către ființa Supremă, cea care înglobează tot universul, toată creația 

multidimensională, o ființă valoroasă prin ceea ce conține nu prin ceea ce exprimă, se așteaptă la o 

susținere personalizată. De cele mai multe ori aceasta vine și pentru că nu știm să cerem, adică 

cerând o informație personalizată, ființa, cea pe care nu o cunoaștem în totalitate, își activează 

mecanisme de protecție sau mecanisme inconștiente prin care sunt generate modalități personalizate 

de răspuns. Prin exemplul marilor lideri spirituali, știm că această adresare personalizată este utilă 

într-o etapă importantă a evoluției spirituale, de regulă una de început, însă cu cât se urcă mai mult 

pe ierarhia spirituală cu atât mai importantă este necesitatea de a ne desprinde de această 

personalizare. Iisus a venit și ne-a învățat această reprezentare însă am preferat să implementăm în 

conștiința umanității doar partea de început a acestui mesaj – intenția de  a face bine, nu și 

implicațiile unui bine făcut fără judecată. Sau, un alt exemplu, ne orientăm către ființa Suprema cu 

apelativul Dumnezeu Tatăl, uitând că de fapt scopul nu este acela de a personaliza răspunsul pe care 
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îl primim din partea ființei supreme, ci de a ne depersonaliza, de a ne desprinde de ceea ce, la un 

moment dat, am devenit, intrând într-o alta familie – cea de Lumină.  

Acest lucru ne va frământă în ziua de 24 aprilie când, printr-un conflict de interese, de 

așteptăm ca din comunitate să primim răspunsuri personalizate. Răspunsurile vin impersonal, prin 

mesaje transmise, prin intermediul unor persoane pe care nu le cunoaște. Cine are urechi de auzit și 

minte de înțeles va avea puterea necesară să aprecieze valorile, să nu pretindă forțelor superioare o 

anumită modalitate de răspuns pentru a crede în ele. Noi nu ne vindem credința, ci acesta este un 

simț de care ne folosim pentru a ne reaminti zborul. Caracterul abstract al acestor vibrații ne arată că 

a sosit momentul să cântărim astfel lucrurile. Atunci când cerem ajutor este important să ne punem 

pe noi în centrul valorilor invocate pentru a avea garanția că răspunsul pe care-l primim va fi în 

totalitate personalizat. Dar este ridicol să procedăm așa atunci când nu știm care este adevărata 

motivație pentru care cerem. Nu nevoia imediată este cea care ne constrânge să ridicăm privirea 

spre cer sau să întindem brațele către comunitate și să cerem și, în egală măsură, nu doar un motiv 

personal face ca o forță superioară să ne răspundă. Atât în momentul în care cerem, cât și în 

momentul în care primim, suntem ființe socială deci o parte din bucuria care ne este adresată trebuie 

împărțit, o parte din beneficiile de care credem că trebuie să ne folosim doar noi înșine se adresează 

și celor din jur. Dacă ne lăsăm pătrunși în 24 aprilie de această înțelegere vom avea puterea să 

întâmpinăm adevărata schimbare a valorilor, adevăratul contact cu iluzia care se va contura acum. 

Pentru că solicitarea pornește din interior ne este permisă o personalizare a ei însă atitudinea blocată 

pe personalizarea răspunsului arată o aroganță din partea celui care se așteaptă să primească răspuns 

și o dovadă a faptului că nu crede în valori superioare, ci într-o forță situată pe același nivel, dar 

care este puțin mai flexibilă, mai mobilă. În contextul acesta, a crede înseamnă a oferi unei forțe 

superioare libertatea de a alege dacă să răspundă sau nu și, mai ales, cum anume să o facă. 

 
Ștefania Mărăcineanu a fost o româncă de geniu a descoperit radioactivitatea artificială  

și a inventat procedeul care declanșează ploaia artificială. În 1922, la 12 ani de la absolvirea 
Facultății de Științe Fizico-Chimice, Ștefănia Mărăcineanu ajunge cu o bursă la Institutul 
Radiului din Paris undeva va lucra alături de celebra Marie 
Curie. Doi ani mai târziu își susține teza de doctorat “Recherches 
sur la constante du polonium et sur la pénétration des substances 
radioactives dans les métaux” la Universitate Sorbona unde, din 
comisia făcea parte, nimeni alta, decât Marie Curie, mama celei 
care peste ani îi va fura descoperirile. Marie Curie rămâne însă o 
figură de seamă a mediului academic prin faptul că este singurul 
savant care a primit două premii Nobel din domenii diferite: 
primul în 1903, pentru fizică, și al doilea în 1911, pentru chimie. 
Această pasiune pentru studiu, pentru științe s-a transmis și 
copiilor. Astfel, Eve Curie devine o scriitoare de succes, care s-a 
stins pe 22 octombrie 2007 la venerabila vârsta de 102 ani, și 
Irene Juliot-Curie, cea care împreună cu soțul ei Frederic Julion-
Curie, au spus că au descoperit radioactivitatea artificială pentru 
care au primit în 1935 Premiul Nobel, fiind considerați promotorii 
chimiei anorganice moderne. Totuși, aceste informații le obținuse 
cu ani în urmă din teza de doctorat al genialei românce Ștefania 
Mărăcineanu. Iată un alt exemplu în care mediul științific ar trebui să clarifice această problemă 
a celui care a fost primul, dacă Nobelul pentru asta se acordă. Irene Juliot-Curie nu este prima 
care a descoperit radioactivitatea artificială, ci Ștefania Mărăcineanu. De altfel, nu este singurul 
caz în care un român descoperă și alții obțin premii internaționale pentru asta. 

 

Momentul 25 aprilie arată că dacă nu înțelegem corect valorile prezentate mai sus intrăm în 

contact cu valorile prin prejudecăți. Primul semn că avem prejudecăți va fi nerăbdare și această 

nerăbdare, pentru că Luna se va afla acum într-o conjuncție cu Marte și într-o relație proastă cu 

planetele de pe axa Fecioară-Pești, luăm contact cu o revoltă față de un element care se află în plin 

proces de transformare, dar care nu a atins încă etapa finală. Această revoltă transformă liniștea 

minții într-un zgomot enervant, având la bază obsesia perfecțiunii. 
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O ființă profundă care a înțeles mesajul din ultima perioadă va face acum apel la liniște. 

Liniștea este un izvor de regenerare și de putere, este răspunsul general pe care-l primim din partea 

oricărei forțe superioare. Cine rezistă împotriva liniștii de fapt se află într-un mare chin interior, 

adică are mintea mult prea viciată pentru a putea primi ceva de la un for superior, fie el și un 

element care ar putea să producă o schimbare. Nicio energie superioară nu se încumetă să ofere 

instrumente eficiente de evoluție unui suflet care nu s-a liniștit pentru că prin agitație transmite în 

acest limbaj universal prin care comunică sufletele, că nu dorește să fie ajutat, iar ceilalți, prin 

imitare, vor integra refuzul acesta și în metoda de lucru. În timp ce el refuză pasul, ceilalți, prin 

exemplul său, vor evita și instrumentul care i-ar putea ajuta să facă un pas. Agitație arată că aceste 

ființe au alese deja ce font să gestioneze, spre ce să-și îndrepte atenția și cât respect au față de ceea 

ce se află deasupra lor. Este adevărat, rostul oricărei ființe este acela de a se extinde, de a crește, de 

a-și împlini rostul pe care-l are, de a-și aminti ce forță a universului este și cum anume să acționeze. 

În egală măsură, aceste universuri în miniatură au nevoie să le fie respectat dreptul la independență, 

la decizia personală la evoluție în propriul ritm. Dacă aici, în această lume, respectul acordat 

libertății celuilalt lasă de dorit, cu cât urcă pe ierarhia spirituală, acest drept devine mai important 

mai valoros și mai iubit. 

Astfel, momentul acesta în care Luna se întâlnește cu Marte, cu Saturn și se află într-o 

relație proastă cu planetele de pe axa Fecioară-Pești subliniază că oamenii se pedepsesc singuri 

refuzând să se deschidă către ceea ce i-ar ajuta cu adevărat. Asta înseamnă că un for superior nu va 

pedepsi niciodată nivelul unui om situat pe o scară inferioară pentru că, în primul rând, este îi 

respectat acestuia dreptul la evoluție în propriul ritm și acolo unde există respectul acesta nu va 

exista absolut deloc dorința de a pedepsi. Deci ideea că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni este o 

obsesie bolnăvicioasă care se va transforma în această zi de 25 aprilie într-o atitudine refractară, 

fanatică, egoistă față de semeni. Momentul acesta ar putea să scoată la lumină un lucru enervant, 

periculos pentru cei care doresc să-și protejeze cât de cât calitățile sufletului. A ajuta împotriva 

interesului celorlalți arată a alimenta o dorință antisocială, un comportament care duce la 

distrugerea încrederii în sine și ca îi va ține pe oameni în tensiune alimentând această frică de 

pedeapsă, această frica de agresiune sau de boală. De altfel, teama de boală, teama de pedeapsă sau 

grija că am putea face anumite gesturi care să supere pe cei din jur, care să fie înțelese greșit sau să 

nu fie acceptate și să ducă relația către tensiune, reprezintă primul semn că am intrat pe o linie 

moartă. Chiar dacă avem impresia că putem gestiona reacțiile celorlalți sau că putem ajuta pentru a 

evita explorarea acestora, nu este cazul să tratăm cu indiferență o previziune astrală pentru că aici 

sunt implicate forțe mult mai mari decât cele pe care le conștientizăm, după cum se înțelege prin 

alegerile pe care le-am făcut. Dacă am pus piciorul pe această linie moartă arată că am ignorat 

prezența unor forțe pe care nu le putem controla și cărora nu le putem dicta direcția spre care să se 

deplaseze. Deci gestul de bun-simț, gestul cel mai bun și cel mai corect la care putem apela este să 

facem pasul înapoi. Pasul înapoi înseamnă a coborî fruntea în fața celorlalți și a căuta adevărul din 

ceea ce spun, nu de a vedea doar minciuna. Cei care iau în nume personal evenimentele de acum și 

care au impresia că prin curaj pot compensa orice, nu fac altceva decât să strige în gura mare, să 

arate tuturor că sunt încă pe linia moartă. 

 
Ciuma a fost una dintre cele mai violente pandemii din istoria omenirii, din cât se știe în 

momentul acesta. Această boală mai este denumită și “Moartea neagră” pentru că multă vreme 
s-a crezut că a fost transmisă de puricii care trăiau în blana șobolanilor negri. Boala este de fapt 
produsă de o bacterie, Yersinia Pestis. Totuși, ultimele descoperiri în domeniu spun ca nu 
șobolanii negri au fost cei care au adus ciuma, ci gerbilii (un rozător). Studiile au arătat ca acolo 
unde apar gerbilii, acolo apare la câțiva ani distanță și o epidemie de ciumă. Aceste cercetări au 
fost laborioase. Ele au vizat analiza a 7711 de cazuri de epidemii de ciumă care au lovit Europa 
de-a lungul timpului, studiate după inele copacilor aflate într-o perfectă consonanță cu vremea ce 
ar fi favorizat dezvoltarea șobolanilor negri. Cel care a formulat această teorie îndrăzneață este 
biologul norvegian Nils Christian Stenseth. “Pentru mine, asta a fost mai degrabă surprinzător, a 
spus biologul. Dintr-o dată, puteam rezolva o problemă. De ce am avut aceste valuri de ciumă în 
Europa? La început am crezut că a fost din cauza șobolanilor și a schimbărilor climatice din 
Europa, dar acum știm că e originară din Asia Centrală.” 
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Echipa de cercetători plănuiește acum să analizeze ADN-ul bacteriilor cauzatoare de 
ciumă prelevate de pe schelete provenind din diverse părți ale Europei. Dacă materialul genetic 
arată o variație mare, înseamnă că teoria emisă de oamenii de știință este corectă. Diferite valuri 
de ciumă bubonică venind din Asia ar indica mai multe diferențe decât în cazul în care boala a 
fost provocată de șobolani. 

Ciuma a fost eradicată în Europa în secolul al XIX-lea, deși în alte părți ale lumii încă 
există focare de infecție. Organizația Mondială a Sănătății spune că în 2013 existau aproape 800 
de cazuri raportate, cu 126 de morți. 

 

În momentul în care se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, Luna ne oferă surprize 

neplăcute referitoare la destin, la alegerile pe care le-am făcut sau la modul în care interacționăm cu 

cei din jur. Și prin ceea ce se prefigurează în preajma zilei de 26 aprilie se urmărește plata unor 

datorii. Unii vor avea o atitudine necuviincioasă față de lucrurile acestea încercând să deturneze 

sensul real al acestor direcții plătindu-le celorlalți o poliță, răzbunându-se sau făcând din secretele 

lor subiecte de știri. Experiențele momentului sunt însă destul de complicate pentru că nici nu 

dispunem de o stare de vitalitate la cotele optime pentru a face fața acestor direcții sau poate nu 

dispunem de energia necesară însă nu pentru lucruri de genul acesta, nu pentru a face față prostiei 

sau răutății gratuite venite din partea celorlalți. 

Vom știi că lucrurile acestea au intrat într-un ușor derapaj atunci când ne cuprinde îndoiala. 

Relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului este susținută și de o relație proastă Lunii cu Chiron, 

ceea ce înseamnă că vom fi convinși că suntem vulnerabili în fața răutății celorlalți sau în fața 

bârfelor. De altfel, lucrurile acestea, pentru cei puternici sau maturi, se pot transforma în argumente 

pentru a trece pe nivelul următor. Nu se știe însă dacă momentul acesta ne ajută într-adevăr să 

facem o schimbare pozitivă, în mod sigur putem vedea cât de frumoase sunt minciunile, cât de 

interesante vor părea și câtă atracție exercită asupra opiniei publice. De asemenea, momentul 26 

aprilie este și cel care aduce la lumină indicii referitoare la un accident sau la un eveniment tragic ce 

s-a consumat pe finalul lunii aprilie. 

Din toate aceste lucruri care vin spre noi și care se concretizează prin evenimente tragice sau 

neplăcute, dezvoltăm o atitudine refractară față de propriul destin și avem tendința de a alege 

varianta cea mai simplă, cea mai ușoară și cea mai plăcută. Mulți vor avea impresia că momentul 

acesta devine periculos prin faptul că există un secret compromițător, nu pentru că o anume 

persoană se interesează de acesta. De aici și tendința de a ne acuza pe sine, de a considera că suntem 

inferiori sau orientați negativ, de vreme ce avem astfel de secrete. 

Dintre toate aceste elemente marcate de un compromis social comun, reiese faptul că iubirea 

este vulnerabilă și poate fi foarte ușor rănită. Dacă ne protejăm iubirea, dacă nu ne deschidem 

sufletul către ceea ce știm sigur că o rănește atunci avem acces la putere prin depășirea acestei 

încercări, prin faptul că ne menținem în albia proprie și nu ne expunem invitației la a face pe cineva 

din preajmă să se simtă prost sau vulnerabil. Aceasta reprezintă practic și invitația la a depășit cu 

fruntea sus încercarea momentului și a merge mai departe pe această linie a schimbului de 

experiență și a înțelegerii. 

 
Tomoe Gozen a fost o femeie samurai care a trăit în Japonia secolului al XII-lea. Legenda 

spune că era deosebit de frumoasă, foarte grațioasă și suplă și, în mod greu de înțeles, avea o 
putere de invidiat. Tomoe Gozen are un loc de cinste în istoria 
Japoniei. Ea a fost concubina generalului Minamoto, fondatorul 
shogunatului, fiind renumită pentru abilitățile sale războinice în a 
trage cu arcul și a mânui sabia, cele două elemente absolut necesare 
de care se folosește un samurai în luptă. Minamoto o implica adesea 
în luptele sale, având mare încredere în abilitățile sale. Viața sa a fost 
însă plină de aventură, de frumos și de pericol. Le-a trăit din plin pe 
toate, atât prin respectarea tradițiilor, cinstirea spiritelor naturii, 
grădinărit, religie, dar și cele pe care a trebuit să le traverseze când a 
fost capturată în 21 februarie 1184 (apoi a evadat), în aceeași  bătălie 
unde Minamoto a fost înfrânt, alungând-o pe Tomoe de pe câmpul de bătălie pentru că a 
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considerat că nu este demn pentru el să-și facă seppuku având o femeie în preajmă. Acesta ar fi 
un semn de slăbiciune. Pierde în duelul cu Wada Yoshimori, cel care, impresionat de abilitățile ei, 
îi cere să-i fie soție. A murit la venerabila vârstă de 90 de ani în templul Echizen, unde fusese 
călugăriță timp de trei decenii, după ce Wada Yoshimori muri. 

 

Prin împlinirea opoziției dintre Soare și Junon se reiau anumite probleme care, după schema 

generală aplicată acestei decade, se pare că s-au consumat pe finalul lunii martie. În 27 aprilie 

înțelegem că aceste probleme au fost generate de lipsa de respect sau de interesul prea mare pentru 

bunurile celorlalți, dr nu pentru a le admira sau pentru a le folosi pentru binele lor, ci pentru a ni le 

însuși. Aceste greșeli care au fost vizibile în special pe finalul lunii martie, și care au fost ascunse 

privirilor celorlalți, adică au fost, mai curând, trăite într-o intimitate absolută, se răzbună în această 

zi de 27 aprilie și ne aduce în fața unei false medieri, în fața unei soluții care nu poate fi pusă în 

aplicare. Va fi greu sau pe alocuri chiar imposibil ca o persoană care a acționat în maniera aceasta 

să-și recunoască vina. Refuzând să-și recunoască vina vor genera conflicte parteneriale, vor explora 

patimile dincolo de limitele pe care nu și le-a închipuit la momentul la care au ales să simtă și să 

gândească împotriva celorlalți, așa cum au făcut pe finalul lunii martie. 

Ceea ce se consumă pe această opoziție dintre Soare și Junon răscolește mult valorile 

trecutului și aduce o blocare a atenției pe valorile practice acelea care dintr-o dată nu se mai pot 

ridica la nivelul pretențiilor pe care le-am avut, nu mai pot fi abstractizate și, deci, exprimate pe un 

nivel superior, ci rămân toate la nivelul complexelor de inferioritate ori la cel al conflictelor marcate 

de patimă. Momentul acesta ne îndeamnă să ne gândim la prosperitate, dar ne oferă o falsă viziune 

asupra vieții și deci strategiile la care apelăm să fie mai puțin corecte sau marcate de o autoritate 

care nu ne face cinste. Totuși, pentru că Luna abia intrat în zodia Capricorn trimite acum un sextil 

către Junon, intenția nu este aceea de a merge mai departe pe această direcție negativă, ci de a ne 

găsi cumva liniștea chiar dacă aceste probleme explorate pe finalul lunii martie nu pot deocamdată 

să-și găsească soluția. Pentru că Junon este retrograd mulți vor fi tentați să-și vândă sentimentele, să 

refuze transformarea personală pentru că asta înseamnă și recunoașterea greșelilor, dar și acceptarea 

condițiilor de pace pe care partenerul de dialog le stabilește. 

De asemenea, mulți vor considera că este mult prea riscant să se exprime acum în văzul 

tuturor, preferând o singurătate interesantă pe care să o exploreze împotriva tentațiilor diverse care 

vin de pe zona publică. 

Dimensiunea socială a acestor unghiuri creează însă complicații în zone de conflict. Acolo 

unde lucrurile ar trebui acum să se liniștească pentru a-și reveni, pentru a se stabiliza pe zona 

regenerării sau vindecării, pentru ca măcar o parte a condițiilor de pace să poată fi puse în aplicare, 

lucrurile se inflamează și ideea de împărțire, fragmentare, separare, partaj sau divizare lansează 

mesaje false de putere, știm că cele mai multe predispoziții aferente lunii martie au făcut referire la 

putere și pentru că acum ne întoarcem spre momentele acelea prin corelații negative înseamnă, de 

fapt, că anumite forțe care au acționat atunci nu au permis exprimarea puterii de o manieră negativă, 

existând un autocontrol sau poate chiar o forță superioară tuturor acestor predispoziții care ne-au 

protejat. Acum constatăm acea forță care a activat deasupra tuturor predispozițiilor conținute de 

modul în care ne-am asociat, de calitatea prietenilor sau dragostea nespusă pe care o avem față de 

lucruri sau acele ființe. Relația proastă Soarelui cu Junon pune acum în mare dificultate aceste 

elemente de stabilitate și eliberează din această închisoare, dorința obsesivă de putere sau de a avea 

și mai multă putere, situație care ne creează probleme sociale și mai mari. Din nefericire, factorii 

care duc la autorizarea acestor impulsuri sunt doar individuali. Doar în relația cu propria persoană 

individul se poate opri. Există ceva în afară care să-l convingă pe individ că greșește. Orice forță 

care vine din exterior când a primit din partea individului o contragreutate care o va anula. Deci 

doar individul pe el însuși se poate convinge acum că procedează greșit. Pentru a ține sub control 

aceste impulsuri se recomandă să rezistăm tentației de a-i judeca pe oameni după schemele pe care 

le-am folosit pe finalul lunii martie sau mai exact după obsesia victoriei. Nu este important să ieșim 

victorioși, să avem dreptate să ne fi acordată dreptatea sau să ne fie recunoscut un anumit merit. Să 

lăsăm lucrurile acestea pentru o altă perioadă. 
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Pe 3 martie, pe vremuri, în Japonia exista o sărbătoare a păpușilor. Se presupune că  
această sărbătoare a fost preluată din China unde are o tradiție mai veche. La acea dată oamenii 
construiau păpuși cărora le transfera din păcatele lor. Le îmbrăcau pe acestea ca să reprezinte 
cât mai clar ceea ce vor să reprezinte și le aruncau în apele 
unui rău. Ei credeau că în acea zi se purificau, transferând 
acestor păpuși tot ceea ce este mai rău în ei, tot ceea ce îi apăsa, 
îi durea, tot ceea ce nu puteau depăși. Sacrificiul păpușii sau a 
“fetiței” era unul magic sau chiar ritualic și făcea parte dintr-
un proces de transformare, ca o etapă absolut esențială 
redevenirii, transformării într-un om nou. 

Astăzi, păpușile de ceremonie nu mai sunt aruncate în 
râuri, ci sunt aranjate de fetițe în casă, pe o etajeră pictată sau 
decorată cu flori de piersic, sărbătoarea fiind redenumită în 
Festivalul Piersicilor. Fetițele le iubesc și se joacă cu ele timp de 
două săptămâni după care le pun la păstrare pentru următorul 
an. În felul acesta, se arată că s-a depășit conceptual vechi de a 
lucra cu elementele negative pentru a le elimina, adoptându-se 
o nouă practică cea care evidențiază elementele pozitive de caracter. Copilul va pune în trupul 
firav al păpușii tot ceea ce este frumos la un om și vrea să aibă și ea și, prin pozitivare, aceste 
elemente speciale se vor înmulți. 

 

28 aprilie este ziua în care Mercur va iniția mersul retrograd ce va dura aproximativ trei 

săptămâni. De asemenea, 28 april este și ziua în care Venus și Luna neagră se află într-o poziție 

perfectă, ratând astfel, din fericire, împlinirea acestui unghi pe ultimele grade ale zodiilor Berbec și 

Balanță. Înțelegem de aici că sentimentele se vor limita doar în zona conflictelor, starea sufletească 

va fi ușor răvășită, dorințele orientate împotriva celor care s-au declarat adversari sau dușmani, fără 

a duce mai departe către întâmplare adevărurile periculoase ce ar putea să ne întoarcă din drum, 

înainte de a ne dezminte. Momentul acesta al zilei de 28 aprilie este încărcat de revendicări. Luna 

neagră din Balanță le lansează oamenilor invitația la a răscoli prin secretele altora. Deși această 

trăsătură este mai curând specifică anului anterior, cel al secretelor dezvăluite, pentru că ne întâlnim 

în acest an această tendință ne spune că acest balans interesant între durere și împlinire, între 

realizare și dezamăgire își are rădăcina în ceea ce nu dorim să împărtășim celorlalți. 

Asta înseamnă că retrogradarea lui Mercur aduce o ușoară zăpăceală pe această zonă a 

lucrurilor neîmpărtășite. Pentru că Mercur se află acum în zodia Taur lucrurile neîmpărtășite pot fi 

și obiecte concrete, nu doar idei sau direcții importante ale vieții. În următoarele trei săptămâni 

există acest risc al erorilor de judecată, de funcționare sau erori în alegerea celui mai potrivit obiect 

pentru a îndeplini o anumită operație. Se pare că această alegere proastă este o dovadă că ne aflăm 

în continuare într-un moment delicat al anului 2016. În continuare suntem loviți de duritatea 

părerilor celorlalți sau de faptul că personajele puternice aleg să dezvolte o atitudine de aversiune 

față de frumos sau față de ceea ce este bun și corect. Prin această orientare constatăm că lucrurile 

pot fi cântărite greșit că, având această stare de tensiune, de încordare este puțin probabil ca valorile 

trecutului, acelea despre care știm că au în ele amestecate bucuriile cu tristețe, realizările cu 

dezamăgirile, nu ne vor permite să clarificăm situația prezentului și nici să găsim o soluție la marile 

probleme ce au devenit așa prin neînțelegere sau ignoranță. Rolul de mediator pe care Luna îl 

împlinește acum față de opoziția lui Jupiter cu Neptun arată că alegem să soluționam o problemă 

importantă prin mijloace nespecifice. Luna se află acum într-o relație bună cu Mercur însă gradul 

perfect se împlinește când această planetă și-a început deja mersul retrograd. Pentru noi această 

situație înseamnă un răspuns la posibilul eșec, o explicație referitoare la neputința de a rezolva așa 

cum ne propunem un conflict social. Pentru că este vorba de tranzitul Lunii printr-o zodie cardinală 

este posibil ca acum să considerăm că rezolvăm problemele cel mai ușor ridicând tonul, 

impunându-ne sau risipind pur și simplu valori și informații neavând răbdare ca acestea să-și 

îndeplinească rostul pentru care au fost aduse în centrul atenției. Cu alte cuvinte, suntem dominați 

acum de o neîncredere care urmărește să preia controlul și să se impună celorlalți nu prin ceea ce 

este, ci prin scepticismul, elementul atât de iubit de cei care nu cred în nimic. 
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Cu alte cuvinte, această combinație între opoziția perfectă dintre Venus și Luna neagră și 

inițierea mersului retrograd a lui Mercur arată că refuzăm să ne recunoaștem o vină, refuzăm să 

spunem că nu știm, că nu putem sau că suntem depășiți de situație. Dacă anterior am declarat că 

urmărim un anumit demers, acum constatăm că nu mai putem renunța pentru că Luna se află acum 

în conjuncție cu Pluton, ci putem anticipa că această dezorientare va ține o săptămână însă deja 

peste câteva zile ne aflăm în luna mai și trăsăturile acesteia vor fi orientate spre altceva, adică nu 

vor mai urmări nici adjudecarea succesului și nici consolidarea propriei poziții, ci lupta cu inamici 

invizibili. Tocmai de aceea momentul acesta care debutează cu un zdruncin personal, cu luxul de a 

nu recunoaște adevărul, de a nu accepta dreptatea și de a nu recunoaște limitele pe care le avem, 

poate însemna declanșarea unor evenimente în cascadă ce se vor finaliza abia în a doua parte a 

anului. 

 
Toată lumea a auzit de Cleopatra și de povestea ei impresionantă. Există însă multe  

semne de întrebare referitoare la moartea sa. Un mare 
mister învăluie acest eveniment și foarte mulți istorici au 
variante referitoare la acest moment tragic al vieții sale. Se 
știe însă că Regina Cleopatra era faimoasă pentru 
frumusețea sa, dar mai ales pentru trucurile feminine pe care 
le folosea. Era o modă în Egiptul antic să se apeleze la astfel 
de trucuri, iar ea a știut din plin să le folosească. Urcă pe tron 
la 18 ani și domnește până vârsta de 39 de ani. A fost aliat și 
amantă a lui Iulius Cezar și a avut o relație și cu generalul 
Marcus Antonius. Se știe că a avut trei copii și există chiar 
presupunerea că aceștia doi, Cleopatra și Marcus Antonius, 
ar fi fost chiar căsătoriți, deși erau deja căsătoriți înainte de 
a se cunoaște. În martie 44 Î. de Ch. după ce Cezar a fost ucis 
de senatorii săi, Cleopatra s-a aliat cu Marcus Antonius 
împotriva lui Octavian, moștenitorul legal al lui Cezar. Pierde 
însă bătălia de la Actium, iar Antonius se sinucide. Cleopatra 
face la fel. S-a întâmplat pe 12 august 30 î. de Ch. Cum? Nu se 
știe precis. Cel mai probabil a folosit un amestec de substanțe 
provenite din plante toxice, din opium, cucuta și omag, combinație foarte folosită la acea vreme 
pentru muribunzii foarte bolnavi, pentru a le oferi acestora o moarte fără dureri. Mușcătura 
șarpelui nu ar fi dus la o moarte imediată, ci i-ar fi provocat decesul în timp, poate câteva zile și 
în chinuri cumplite, nu trei ore cât se știe că a fost în agonie. Unii cercetători cred că sinuciderea 
prin otravă de șarpe ar fi fost demnă de o regină, dar au dubii în privința acestei metode dată 
fiind durata scurtă de agonie, susținută de documente. Mulți spun că ar fi fost ucisă cu o lovitură 
de sabie dată pe ascuns chiar de Octavian, cel care, apoi l-a ucis si pe Cezarion, fiul Cleopatrei cu 
Cezar. El ar fi și autorul poveștii sinuciderii. O altă teorie spune că Octavian i-a pus otrava în 
apă, iar Cleopatra ar fi murit la scurt timp după. Este posibil ca această poveste frumoasă cu 
șarpele să nu-i aparțină lui Octavian, ci să fie invenția unor istorici romantici, care au vrut să 
transmită un mesaj. Șarpele, de fapt, a fost Marcus Antoniu si, cel al cărui venin i-a otrăvit inima 
și a dus-o spre acest sfârșit tragic. 

 

Evenimentele în cascadă anunțate de ecuația astrală aferentă zilei de 28 aprilie le-a vorbit 

oamenilor despre fragilitatea personalității în care aleg să creadă cu atâta încrâncenare. Pierd din 

vedere că scopul pentru care se află aici în această lume, pentru care au parte de anumite experiențe 

este doar acela de a se pregăti pentru marea călătorie. O mâna invizibilă, o prezență absolut magică 

face să cadă toate aceste lucruri, să fie preferate sau respinse în funcție de nevoia individului. El are 

impresia că plăcerea îi consolidează starea de confort, că acumularea de informații sau puterea stau 

la baza stabilității sale și că inteligența îl diferențiază de celelalte ființe de pe această planetă cu care 

coabitează. Totul este un mare mister. Nimeni nu știe precis dacă aceste elemente, privite în 

complex sau separat, constituie dovada faptului că omul este cu adevărat o ființă sensibilă și dornică 

de evoluție. Nu putem știi acum nici dacă evoluția este un element firesc, înscris în structura ființei 

umane sau un capriciu de moment. Nu putem ști în momentul acesta precis, dar ne putem preocupa. 
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Prin ceea ce avem de traversat în penultima zi a lunii aprilie ne revine în minte ideea că un 

accident este pe cale să se producă, că avem nevoie de resurse importante, de informații 

suplimentare de puteri sporite sau de ajutor din afară. Acest lucru se întâmplă pentru că aproape 

toată ziua de 29 aprilie Luna se va afla în fereastra careului cu luna Neagră, cu Venus și cu Junon. 

Schimbarea ar putea să ne vină din relația bună pe care Luna o împlinește cu Chiron. Cu alte 

cuvinte, apelul la simplitate, la exemplele de bune practici, la sfatul celor care au trecut prin locurile 

pe care le vizităm acum și care ne trezesc interesul, prin apelul la calități personale legate de 

discernământ, inteligență practică sau compasiune, avem ocazia să preîntâmpinăm un eveniment 

trist. Mulți vor avea impresia că tot ceea ce vine spre ei în această zi, pe de o parte este încărcat de 

confuzie, de partea cealaltă de disperare și toate sunt parcă construite să împlinească un eveniment 

trist. Se poate invoca aici și motivul ghinionului sau nevoia de izolare ca și cum doar așa putem 

evita un eveniment nefericit. 

În realitate, ansamblul astrale ale zilei de 29 aprilie le vorbește oamenilor despre despărțire 

și ca motivație aceștia apelează la suferință. Ne temem astăzi de suferință, ne îngrijorăm ca nu 

cumva aceasta să arate începutul unei boli, semnul că relațiile personale se depreciază și că 

persoanele pe care le-am ajutat, beneficiarii de altădată se întorc și ne critică metoda de lucru 

invocând că lipsa de profesionalism a dus ca realizările lor să fie minime. Aduc în discuție că nu s-

au putut descurca singuri și că acest ajutor, limitat sau incomplete, a fost tot ceea ce au meritat în 

momentul acela. În tot acest val de schimbare, de acuzații gratuite sau de evenimente triste avem 

ocazia să înțelegem rostul vieții, rostul pentru care anumite persoane prefera anumite acțiuni, adică 

de ce obiceiurile unor persoane sunt construite în felul acesta. Rezultatul nu este izolarea și ținând 

acest gând viu în minte avem puterea pentru scurtă perioadă de timp sau poate chiar pentru întreaga 

zi de 29 aprilie să privim realitatea dintr-un alt unghi. Întotdeauna când ne-am apropiat de martor 

sau ne-am identificat cu această stare, realizările au fost pe măsură. 

 
In tradiția iudaică există o sărbătoare a suferinței. Ea este denumită Tisha B'Av și est  e 

plasată în ziua a 9-a a lunii Av. De fapt, nu este o zi în care se celebrează suferința umană, ci una 
în care se rememorează un episod dramatic 
al istoriei iudaice cel al distrugerii Templului 
din Ierusalim - a celui dintâi Templu - în anul 
586 î.de Ch. de către babilonienii conduși de 
regele Nabucodonosor, și a celui de-al doilea 
Templu, în anul 70 e.n., de către romanii, din 
ordinul lui Titus. Acest post reprezintă de 
fapt culminarea perioadei de doliu de trei 
săptămâni cunoscute sub numele Bein 
Hametzarim.  

Postul de Tisha Be'Av este de o zi 
întreagă, ca și cel de Iom Kipur, impunându-
se abținerea de la orice mâncare și băutură, 
inclusiv apă, și multe altele. Deosebirea este 
că de Tisha Be'Av munca nu este interzisă. În 
schimb, este singura zi din an în care nu se 
studiază Tora (adică Talmudul sau Tora orală). În sinagogă credincioșii se așază la rugăciunea 
de dimineață, se citește în public cartea Plângerilor lui Ieremia din Biblie (Vechiul Testament) și 
apoi se rostesc elegii (Kinot), care exprimă nostalgia de Sion. 

 

În ultima zi a lunii aprilie Venus își va schimba semnul, va ieși din zodia Berbec unde a fost 

în exil, intrând în zodia Taur, unde se află în domiciliu. Tot în ultima zi a acestei luni se va consuma 

Ultimul Pătrar, semn de încercare majoră sau de ultimă etapă de înțelegere și de acțiune referitor la 

ciclul lunar curent. Ultima zi a lunii aprilie ne aduce o problemă de atitudine și ne îndeamnă să 

căutăm resurse în altă parte, să ne mulțumim cu ceea ce avem sau să descoperim că nu ne trebuie 

mai mult, tot ceea ce avem în preajmă poate împlini orice dorință sau aspirație ce ne-ar putea apărea 

în minte, în următoarele săptămâni. De altfel, momentul acesta în care Venus intră în domiciliu va 
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crea o directivă și energiile lunii următoare vor obliga această planetă să se adapteze la alte condiții. 

Cu alte cuvinte, într-un fel vom gândi acum, pe final de luna aprilie, și în altfel vom acționa de-a 

lungul lunii mai. Situația aceasta va duce la experimentarea unor trăiri ciudate, dezvoltarea unor 

simpatii neobișnuite față de oameni răi, periculoși doar pentru că nu au în jurul lor tot ceea ce 

considerăm că ar fi foarte util dacă le-am avea. Averile celorlalți trezesc invidia și, în egală măsură, 

vom considera că este corect să ne educăm dorințele să atragă ceea ce le aparține. Disconfortul 

acesta se va transforma în luna următoare în motivație de luptă. Dacă în primele luni ale anului 

2016 am încercat să ne construim tot felul de argumente care să ne rafineze această dorință de luptă, 

de agresiune sau de deplasare a valorilor către alte zone, fără ca acestea să le solicite începând cu 

ziua următoare, cu luna mai, ne revine în minte dorința de luptă. De altfel, prima decadă a lunii 

următoare ne va îndemna să revizuim anumite elemente legate de trecut deși punctul echilibrului 

pentru momentul acesta, când trecerea lui Venus în Taur, ne creează noi directive pe care le vom 

iubi foarte mult și care ne vor spune că punctul de echilibru se bazează pe spirit practic, observarea 

tentației dintr-un alt unghi și abordarea problemelor sociale din punct de vedere individual, ca pe o 

problemă a individului nu ca pe o problemă a grupului. Dacă ne limităm în această zonă a 

simplității și nu ne atribuim problemele comunității atunci complicațiile de acum suprapuse peste 

complicațiile decadei următoare prin intermediul planetei Venus nu ne vor îndemna să facem apel la 

calități pe care le-am acumulat prin exercitarea puterii, în special cele acumulate în mijlocul lunii 

martie, ci să ne amintim care au fost colaboratorii de atunci, cum anume am accesat lucrurile acelea 

ciudate pentru ca acum să fim atenți va nu cumva situațiile să nu se repete de la sine. Ceea ce nu se 

repete de la sine ne îndeamnă să investigăm pericolele pe care le-am creat prin răutate sau invidie, 

pericolele pe care le-am acceptat din partea celorlalți pentru că am iubit minciuna și viciul sau 

pericolele sociale în care am crezut din ignoranță. 

Apoi, din punct de vedere individual, noua poziția lui Venus arată că suntem ajutați acum să 

ne acordăm mai mare atenție stării de sănătate, confortului personal sau stării de bine. Ne va face 

plăcere să ne odihnim mai mult, să ne implicăm în activități care să nu ne solicite și nici să nu-l 

expună unor pericole gratuite, dar în egală măsură există și riscul ca această odihnă să se transforme 

într-o lene prelungită sau în dorința de a ne însușiri mari beneficii cu efort minim sau de a fura. 

Furtul de valori sau de energie va fi o mare problemă în special în prima decadă a lunii următoare 

cât timp va mai fi activ unghiul rău dintre Venus și Luna neagră. Apoi, lucrurile se vor clarifica și 

anumite evenimente sociale vor combina motivația cu necesitatea, ajutându-ne să ieșim din acest 

unghi mort. Pentru foarte mulți trecerea lui Venus dintr-un semn stresant într-un semn al liniștii 

poate însemna și îndemnul la izolare, nu pentru a fugi de probleme, ci pentru regenerare. De altfel, 

este de dorit ca măcar ultima zi a acestei luni să fie dedicată activităților legate de regenerare, 

vindecare sau reîncărcarea bateriilor. Luna următoare ne va solicita destul de mult prin îndemnul la 

confruntare. Unii s-ar putea să se confrunte doar cu probleme personale, adică să descopere că doar 

ei înșiși sunt singurii adversari care merită atenție. Vor exista însă mulți oameni care, având tot 

timpul atenția în exterior, nu vor putea să se vadă pe sine ca fiind adversari, ci îi vor căuta în afară. 

Dacă mai luăm în calcul și faptul că Luna neagră va trece, în luna mai, din Balanță în Scorpion 

înțelegem de ce probleme legate de comunicare, confort, responsabilitate sau echilibru vor pune o 

mare presiune pe individ și pe demersurile sale. 

 
Kyoto este un oraș care se află în partea centrală a insulei Honshu, Japonia, care 

adăpostește aproape 1,5 milioane de locuitori. Orașul a fost capitală imperială a Japoniei pentru 
mai bine de 1000 de ani, iar acum este capitala Prefecturii Kyoto din regiunea Kansai și face 
parte din zona metropolitană Kyoto-Osaka-Kobe. Este unul dintre puținele orașe care au rămas 
aproape neatinse de bombardamentele celui de-al Doilea Război Mondial și de aceea e foarte 
prețuit de japonezi. Unul dintre numele sale istorice este „Orașul celor zece mii de altare”. Cei care 
îl conduc încearcă din răsputeri să-i păstreze aerul vechi și au interzis construirea multor clădiri 
înalte. Bogat în temple, palate, grădini, vechi reședințe feudale, scoli pentru gheișe și scoli ale 
teatrului Noh, Kyoto își merită din plin statutul de Capitală culturală a Japoniei. Locuri superbe 
care pot fi vizitate în Kyoto ar fi: Castelul Nijo – fosta reședință a Shogun-ului din Kyoto; Palatul 
Imperial din Kyoto – reședința familiei imperiale până în anul 1868; Palatul Sento – palat 
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imperial cu grădini superbe; Muzeul Manga din Kyoto – deschis recent; Altarul Zeiţei Inari; 
Parcul Maimuțelor din Kyoto; Templul Nanzenji din Kyoto ș.a. 

 

Luna aprilie a însemnat, comparativ cu ceea ce am avut de traversat în primele trei luni ale 

anului, un moment de desprindere, de intensitate, agresare sau evenimente precipitate. Unii au avut 

senzația de liniște, de acceptare, de înțelegere sau de revigorare. În egală măsură, oamenii care au 

urmărit succesul, au observat că adjudecarea acestuia în această lună se face doar pentru a consolida 

poziția proprie. Succesul construit pentru carieră, pentru satisfacții de moment sau pentru răzbunare 

nu a fost susținut de ecuațiile astrale aferente momentului. Acolo unde lucrurile acestea au fost 

respectate am avut de-a face cu limpezimea în gânduri, în sentimente sau în decizii, cu acces la 

cunoaștere sau cu descoperirea acelui izvor de putere ce ne ajută să ducem mai departe un plan 

îndrăzneț. 
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MAI 

Lupta cu inamici invizibili 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1847 – Război civil în Elvețiaunde liga formată din 

șapte cantoane catolice  (Sonderbund); 

 1795 – A treia împărțire a Poloniei. Polonia ăși 

încetează existența ca stat; totuși, pe toată durata secolului 

al XIX-lea polonezii își vor revendica idependența prin 

intermediul unor insurecții sângeroase (1830, 1846, 1864) 

 1909 – Exploratorul R. perry, folosind sănii trase de 

câini, ajunge prima oară la Polul Nord; 

 1925 – Pactul de la Locarno prin care se garantează 

frontierele statelor europene. 

 

 

 

 

 

O CARTE 
 

CONACUL de Isaac Bashevis Singer 
„O saga istorică (completată cu o continuare, Moşia) Conacul descrie evenimentele prin care trec un 

negustor polonez şi familia sa, în „ascensiunea" lor pe scara socială, la sfârşitul secolului al XlX-lea. Singer îl 
prezintă pe isteţul său erou evreu, Calman Jacoby, negustor de grâne, căruia i s-a lăsat în administrare 
„conacul" din titlu - proprietatea unui fost conte polonez confiscată de ţar, după rebeliunea poloneză eşuată, 
din 1863. jacoby prosperă într-o vreme când evreii începeau să joace un rol activ în industria, comerţul, artele 
şi societatea poloneză. Dilema lui jacoby, însă, este cum să împace profitul de pe urma oportuni¬tăţilor create 
de revoluţia industrială, urbanizare şi înflorirea afacerilor, cu necesitatea de a rămâne credincios adânc 
înrădăcinatelor tradiţii şi ritualuri religioase evreieşti. 

Spiritualul şi socialul nu se împacă bine împreună pentru Calman,în acest mediuîn plină modernizare, 
mai ales când este vorba şi de statutul social la care aspiră Zelda, soţia sa, precum şi de necesitatea de a-şi 
vedea cele patru fiice măritate. Măritişul şi zestrea sunt totul - „Propriii copii s-au născut cu durere, dar nepoţii 
sunt profit curat"-, iar măritişul fetelor nu este un lucru simplu şi Calman este prins în multe situaţii care îl 
plasează între stricteţea iudaismului şi atracţia diavolească a zeului ban, Mamon. 

Scris între anii 1953-1955, în idiş, la fel ca majoritatea celorlalte romane ale sale, a fost mai întâi 
publicat în serial în ziarul evreiesc Daily Forward, unde Singer lucra ca ziarist (împreună cu fratele său, 
romancierul Israel) după ce a emigrat din Polonia în Statele Unite, în anul 1935.” (James Harrison, scriitor) 

 
 

 

UN FILM 
 

CULORILE (2013) - Regia Viorica Meșină 
“Filmul ii are in rolurile principale pe Ana (Irina Vacarciuc) si Andrei (Ion Guzu), un cuplu, 
care s-au  intalnit pe internet. Andrei traieste in Chisinau si pare bine asezat, Ana este o 
studenta de 18 ani din provincie care vine la Chisinau si descopera multitudinea de 
oportunitati pe care i-o poate da capitala. Denumirea filmului vine de la diferitele parti ale 
filmului, diferitele perioade ale celor doi protagonisti. Filmul incepe cu Alb, culoare care 
semnifica puritate.” (www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 mai) 
Adâncime în sentimente. Lumea nu este pierdută. Se aduce un 

bun de departe. Forța se împrietenește cu diminuarea. 
DECADA NR. 13  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   2 11-20 ianuarie 

Corelația negativă 7 1-10 martie 

Zona martor 8 11-20 martie 

 

Independență. Sentință dată împotriva sensibilității celuilalt. Suntem aproape de o 

tentație. Inspirație salvatoare. Combaterea fricii de singurătate. Acces la binele celorlalți. 

Așteptări nerealiste. Sensibilitate orientată împotriva propriei persoane. Criză de identitate. 

Răspunsuri negative. Dreptatea este abuzivă. Se întârzie o decizie. Ezitare. Alegeri dificile. 

Reîntâlnire. Se construiește un dezechilibru. Evenimentele superficiale ascund adevărata 

problemă, nu o amână. Regretele sunt greu de ascuns. Revoltă împotriva unei sancțiuni. Trecutul 

nu invadează. Cuvintele sunt folosite corect, dar înțelesul lor este răstălmăcit. Independență. 

Conflict deschis. Revendicări fanteziste. Duritatea este exprimată într-un mod penibil. Se va vorbi 

despre rușine. Mintea este rătăcitoare. Un adevăr este ascuns. Drumul se încurcă. Se schimbă 

vremurile. Pericol în demersuri neanalizate. Privare de libertate. Deplasări complicate. Valori 

puse la încercare sau obținute foarte greu. Luptă inutilă. Vedere de ansamblu obositoare. Lumina 

nu ajută. Aventuri periculoase. Amețeală. Începuturi periculoase. Se vorbește prea mult despre 

bani sau valori materiale. Adevărul este încercat. Se adună lucruri inutile. Prietenii sunt 

suspicioși. O relație sinceră este pusă la îndoială. Asocieri dubioase. Spaimă. Acumulări 

întâmplătoare. Negoț. Sensibilitatea este confirmată foarte greu. Evoluție. Nevoie de confirmare. 

Putere de transformare. Participăm la un eveniment straniu. Ne amintim de povești încărcate de 

înțelepciune. Așteptarea își răsplătește stăpânul. Vorbire cu rost. Descoperirea frumuseții. Nevoie 

de  curățenia sufletească. Se deschid noi oportunități. Opoziție din partea unui partener. Norocul 

este zdruncinat. Neîncredere în sine. Întârzierile ne învață multe lucruri despre viață. Devenim 

mai atenți. Este apreciată hrănirea prin puțin. Întâmplări neobișnuite. Avantaj obținut prin 

acțiune în forță. Secretele sunt dezvăluite în văzul tuturor. Lacrimile se usucă. Avem tot ce ne 

trebuie în jur. Suntem într-o importantă perioadă a anului și a vieții. Trezire. Bucuria alină. 

Cuvântul poate rezolva multe probleme care nu aveau soluție. Straie noi. Plutire. Vindecarea. 

Deschidere către noi orizonturi. Viața pare o capodoperă. Acțiunile de acum sunt cu bătaie lungă. 

Se caută repaus. Cuceriri interesante. Exprimare pe un nivel superior. Încuviințare. Cărările 

întortocheate devin ușor de urmărit. Sensibilitatea este folosită într-un mod constructiv. Noroc. 

Bătălii câștigate. Cuvintele ajută prin conținutul lor. Imaginație. Idei sclipitoare. Călătoriile 

devin foarte utile și eficiente. Sugestii utile. Evenimentele sunt privite fără teamă.  

 

Luna mai a anului 2016 ne arată dacă suntem cu adevărat puternici sau dacă am atins un 

anumit stadiu încât să facem față unor atacuri venite dintr-o zonă ascunsă sau din partea unor 

adversari care urmăresc prin faptele lor să se ascundă ori să-și oculteze adevăratele intenții. Dar nu 

tot ceea ce ne este adresat în această lună poartă amprenta luptei cu inamici invizibili, ci vom avea 

de înfruntat și demonii proprii, acele construcții personale pe care am ales să le deplasăm într-o 

zonă invizibilă pentru ceilalți. Asta înseamnă că ne aflăm acum în fața unor evenimente de o mare 

importanță pentru evoluția spirituală sau pentru cunoașterea defectelor proprii. 

În mare parte, luna mai nu ne duce cu gândul foarte departe în viitor, ci ne îndeamnă să 

înțelegem calitatea vieții prin retrospective făcute la începutul anului sau în luna anterioară. Asta 

înseamnă, pe de-o parte, adâncirea în sentimente puternice verificate în timp, iar de parte cealaltă 

adoptarea unei atitudini deschise, joviale, optimiste în care voința sa aibă o poziție principală. 

Există câteva evenimente astrale care vor face luna mai celebră. Nu ne referim aici doar la revenirea 
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lui Jupiter la mersul direct, ci ne referim și la trecerea Lunii negre din Balanța în Scorpion, 

eveniment care se va consuma în prima zi a ultimei decade a lunii mai, ci și la trecerea lui marte pe 

zodia Scorpion sau la împlinirea conjuncție dintre Junon și Luna neagră, tot pe zodia Scorpion. 

Înțelegem de aici că nu va fi o lună simplă și ea nu va fi dominată doar de faptul că adversarii cei 

mai importanți se vor situa în planul secund, ci și din faptul că avem acum ocazia să vedem cine ne 

este prieten și cine ne este dușman, dacă dezvoltăm o atitudine corectă față de sine sau față de 

misiunea pe care o avem în această viață, dacă suntem în conflict cu noi înșine, pentru ca să ne 

pregătim pentru marele salt pe care-l vom face în a doua parte a acestui an. Vom mai avea o etapă 

importantă de traversat, cea aferentă lunii iunie când construcțiile pe care le lucrăm acum vor 

deveni mult mai accesibile. Accesul liber la informație și putere va surveni începând cu luna iulie. 

Așadar, acum încă ne aflăm într-o etapă de construcție sau de reconstrucție. 

Din anumite puncte de vedere, primele două decade ale lunii mai nici nu vor fi atât de 

solicitante, nu ne vor prezenta complicații noi, nu ne vor pune în situația în care să rezolvăm 

probleme pe care nu le-am avut până acum. În plus, faptul că în prima decadă vom avea de 

experimentat revenirea lui Jupiter la mersul direct arată că mulți vor avea impresia de protecție 

socială, politică, administrativă sau divină, fiind, în sensul acesta, încurajați să aprofundeze 

sentimentele și să nu mai dramatizeze atât de mult condiția obișnuită a vieții. Dacă nu dramatizează, 

nu înseamnă că nu au probleme, însă, după cum vor vedea, le va fi mult mai ușor să le rezolve pe 

ale lor sau pe ale celorlalți care le sunt aduse la cunoștință, decât pe cele personale. 

Prima decadă a lunii mai se ocupă de profunzimea sentimentelor. Pentru că suntem mult mai 

sigur pe noi înșine, pentru ca avem rezultate în confruntări directe avem clar senzația că lumea nu 

este pierdută și că toate profețiile negre ce au fost lansate pentru anul acesta sunt prostii. Faptul că 

suntem mai siguri pe noi înșine, că unii au și dovezi în sensul acesta, nu înseamnă că lucrurile care 

au fost spuse din timp și încadrate în anul acesta sunt greșite. Una este percepția individuală și alta 

este coeziunea acestor forțe individuale pe zona publică. Așa după cum știm din prezentarea de la 

începutul acestui an, din ideile inserate în aceste analize, tot anul se află sub semnul ambivalențelor 

între eu și celălalt, dintre valorile individuale și valorile colective. Binele individual nu produce în 

mod obligatoriu un bine social; aceste dihotomii fiind, de altfel, suficient de periculoase încât să nu 

permită celui imatur sau rătăcit să intre pe acest făgaș. Din această cauză mulți vor avea impresia 

de-a lungul acestei luni că cele mai bune și cele mai simple soluții survin prin diminuarea forței, 

prin a ceda în fața unui factor exterior, în a lăsa acest element de acțiune să-și ducă la îndeplinire 

planurile pentru a vedea, pe de o parte, care sunt scopurile ascunse, iar de parte cealaltă pentru a știi 

care sunt cei vulnerabili. Iată cât de frumos și de minunat se îmbină aceste elemente de ocultism, cu 

dinamica socială și ce joc interesant apare între evenimentele la vedere și cele de culisă. 

Debutul lunii mai înseamnă, în primul rând, întâlnirea cu curajul. Dacă visele până acum s-

au dovedit terifiante sau invazive prin mesajul lor complicat sau dureros, acum avem ocazia să le 

raportăm pe acestea la marile biografii și să ajungem la concluzia că oricât de greu ne este, oricât de 

periculoase sunt mesajele există întotdeauna o soluție foarte bună ce poate fi pusă în aplicare. Asta 

înseamnă că se deschid porțile noi, suntem inspirați, talentați în a face lucruri de care ne-am temut 

până acum, lucruri importante pentru ceilalți s-au importante pentru a împlini un deziderat de grup. 

Maniera prin care ne vom apropia de ceilalți pe acest sextil interesant între Soare și Neptun 

arată posibilitatea de a iubi frumosul și prin acest frumos să depășim un mare impas. Asta înseamnă 

că avem și așteptări realiste de la ceilalți, că iubim oamenii și realizările lor pozitive, dar, în egală 

măsură, putem să-i mustrăm pe aceștia dacă avem impresia că au greșit. Facem toate aceste lucruri 

într-un cadru armonios, frumos, încărcat de însemnătatea și de respect. Raportarea la valorile 

celorlalți arată, în primul rând, posibilitatea de a ieși dintr-un prizonierat personal, de a avea acces 

la binele celuilalt și prin acest bine să respirăm un aer proaspăt, să le rezolvăm probleme personale 

doar prin interacțiune, doar prin schimb informațional, adică printr-o putere nevăzută pe care unii o 

numesc profeție sau minune. Înțelegem de aici că valorile universale își găsesc acum locul în 

schema personală și avem ocazia să privim cu mai multă încredere către ceea ce înseamnă probleme 

fără soluție. Pentru că Soarele se află acum în plin tranzit prin zodia Taur se realizează o 

comunicare interesantă și benefică de pe zodii de pământ cu Pluton și cu Jupiter. Asta înseamnă 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

203 

modificarea atitudinii față de binele comun ca și cum acesta trebuie să ne includă în mod obligatoriu 

în schemele sale de acțiune, ca și cum facem parte integrantă din acest nou edificiu și avem ocazia 

că un imperiul pe care îl vedem în față să ne accepte la un moment dat și ca lideri. Până la un punct 

acestea sunt așteptări realiste, expresii ale unei înțelegeri aparte pe care oamenii nu reușesc să o 

dezvolte în raport cu ceea ce văd în prezent, dar și cu ceea ce știu că s-a întâmplat în trecut referitor 

la grupul în cauză. Se lasă seduși de realizările acesteia și cu riscul de a încălca anumite reguli 

personale, cu riscul de a se arăta vulnerabili față de grupul respectiv acceptă să fie integrați și să 

facă parte inclusiv din sentința pe care un grup de genul acesta o elaborează față de un adversar. În 

felul acesta, mulți vor avea impresia că în jurul lor se aleg apele și că aderarea la o structura care are 

deja un dușman declarat arată că lucrurile au fost stabilite din timp și că în prezent doar împlinesc, 

nu se modifică. 

Este de la sine înțeles că bucuria și expansiunea aceasta pot fi începutul unei perioade de 

regresie sau de consum împotriva unui adversar care nu ne-a făcut nimic și care nu s-a declarat 

niciodată împotriva noastră, dar noi am construit tot felul de căi de atac împotriva sa ca și cum a 

fost dușmanul nostru dintotdeauna. Seducția vizibilă în prima zi a lunii mai înseamnă aici atracție 

către rău sau deschidere către o mare valoare ce, conform exemplul trecutului, a eșuat. Există de 

asemenea riscul ca pornim pe acest drum să eșuăm în glorie sau lamentabil însă cu sentimentul că 

ne-am aflat foarte aproape de glorie. 

 
Cunoscut din vremuri străvechi, folosit frecvent ca planta de leac la daci, la romani și la 

greci, primele mențiuni scrise despre pelin se află în niște papirusuri egiptene datând din anul 
1600 î. de H.. Plantă "sfântă", purtată de preoți la brâu ca să îi apere de duhurile rele, ea a intrat 
și în ritualurile grecești și romane, pentru că în Evul Mediu să devină o plantă de baza a 
medicinii mânăstirești. Preotul german Sebastian Kneipp dădea următorul sfat: "Cine suferă de 
stomac sau ficat, în loc să întindă mână după tutun, să ia de doua, trei ori pe zi cate o priză de 
pelin uscat, pe care sa-l presare cu doua degete peste prima lingura de supă sau să-l pună în 
mâncare, ca pe piper". În general, plantele amare sunt considerate adevărați catalizatori ai 
organismului. De obicei se suprapune cura de plante depurative cu cele amare, pentru ca 
dezintoxicarea să fie mai puternică. 

La noi, în ziua de Arminden (1 mai), în Moldova, se organizează petreceri câmpenești, 
unde se mănâncă miel fript și se bea vin roșu, amestecat cu pelin, pentru schimbarea sângelui și 
apărarea oamenilor și vitelor de boli, în special de ciumă. Tot atunci se sărbătorește Ziua 
Pelinului, dedicată pelinului, plantă folosită frecvent în medicină și farmacopeea populară. De 
ziua lui, pelinul se poartă la pălărie, în sân și în buzunare, împodobește ferestrele și icoanele, se 
pune în așternutul patului, între case și pe podeaua lor. Oamenii credeau că își înnoiesc sângele și 
că vor fi sănătoși de-a lungul anului dacă în această zi vor bea vin amestecat cu pelin și dacă 
mestecă în dinți frunze de pelin. Pelinul recoltat în ziua de 1 mai este tămăduitor de boli și se 
păstrează ca plantă de leac de-a lungul întregului an.  

 

Momentul acesta de început al lunii mai poate însemna un start interesant pentru toate zilele 

acestei decade și implicit ale acestei luni. Momentul zilei de 2 mai, când Luna se află deja în zodia 

Pești, deci în conjuncție cu Neptun, se va pune în practică ceea ce s-a observat în prima zi a lunii, 

adică se va spune un lucru interesant și util pentru toată lumea. Persoanele care fac o astfel de 

declarație, care fac o astfel de dezvăluire ori care pun la dispoziția celorlalți anumite informații ce 

nu sunt accesibile decât cu efort sau nu sunt rezervate decât celor pregătiți ori autorizați, vor trece 

printr-o criză de identitate. Ajung aici pentru că văd că nu sunt ajutați de grupul de apartenență așa 

cum cred și sunt pe punctul de a lua o decizie negativă în privința acestui tip de colaborare. Pentru 

că multe lucruri, în special conflictele, se desfășoară într-un plan secund, este puțin probabil ca 

acest individ binevoitor și deschis, această comoară pentru grupul de apartenență, să spună că 

dorește să se separe. Se poate anticipa încă de pe acum că datorită conjuncției Lunii cu Neptun și 

din cauza opoziției cu Jupiter persoana aceasta este încurajată să se separe de grupul de apartenență 

adică duce acest conflict, această luptă cu un adversar invizibil într-un alt plan permițându-i 

acestuia să creeze anumite intrigi în grupul de apartenență ce se vor termina, foarte aproape de 

începutul lunii iulie, cu o fragmentare, o separare sau o explorare a crizelor interne prin alte 
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mijloace în văzul tuturor. Din această cauză, o persoană din exterior care se va orienta către zona 

aceasta de conflict va avea impresia că se află în fața unor evenimente noi, că episoadele acestea le 

iau pe nepregătite și că oamenii și-au pierdut mințile, cei care au funcție, statut ori care au fost 

ajutați de grupul de apartenență să-și construiască un nou statut se întorc împotriva structurii care i-

a promovat și lovesc. Din această cauză regretele acum sunt greu de ascuns și relațiile interne ale 

unui grup important intră în criză. 

În felul acesta, se explică de ce această configurație numită zmeu la care participă planetele 

implicate într-o piramidă de pământ și Luna, aflat acum în conjuncție cu Neptun și opoziție cu 

Jupiter, le vorbește oamenilor despre invazii. În primul rând, această invazie se produce pentru că 

există o breșă de securitate, pentru că a fost neglijat un factor de decizie sau mai exact s-a neglijat 

acestui factor de decizie satisfacerea unui confort, îndeplinirea unei solicitări sau a unei dorințe. 

Dacă mai luăm în calcul și faptul că pe această opoziție activează și Axa Dragonului moftul acesta 

de moment, pretențiile pe care un factor de decizie le-au lansat către acea structură de la care a avut 

anumite așteptări nu sunt chiar elemente superficiale și nici de trecut cu vederea. Acum ne putem 

aștepta să se împlinească proverbul: "Buturuga mică răstoarnă carul mare". În egală măsură, se 

poate vorbi chiar de la începutul acestei luni și despre trădare. Trădarea însă nu este un element 

general, ci devine instrumentul prin care un om nedreptățit dorește să se apere. 

 
La 19 mai, în Kim-lien, Vietnamul central, s-a născut Ho Si Min (Nguyen Tat Thanh), fiu  

al unui oficial din Vietnam, care renunță la demnitatea sa în semn de protest față de dominația 
franceză. A fost un conducător comunist vietnamez care și-a 
condus tara în războiul de independență împotriva Franței și 
în cel contra Statelor Unite. A murit înainte că Statele Unite 
să fie înfrânte, dar dăruirea să revoluționară și hotărârea au 
modelat harta postcolonistă a Asiei de Sud-Est. 

La 21  de ani, în 1911, Ho Si Min s-a decis să cunoască 
lumea occidentală, părăsind Saigonul, angajându-se pe un 
vapor spre Marsilia și Le Havre. A călătorit în Africa, a 
lucrat ca muncitor în mari orașe americane, s-a stabilit 
câțiva ani la Londra, pentru că la sfârșitul Primului Război 
Mondial să se mute la Paris, unde, în 1919 a devenit membru 
al Partidului Socialist Francez, luându-și numele de Nguyen 
Ai Quoc – „Nguyen Patriotul”. La Congresul de la Tours al 
Partidului Socialist Francez din 1920 a votat pentru 
aderarea la Internaționala a III-a, considerând că problema 
colonială își va găsi o rezolvare prin partidul bolșevic al lui 
Lenin. Începând din iunie 1923 când a plecat spre Moscova 
pentru a urma cursurile Universității muncitorilor din 
Orient, Ho Si Min a devenit un agent al Cominternului, fiind 
trimis în 1924 la Canton pentru a-i organiza pe revoluționarii vietnamezi exilați. 

A revenit în Vietnam în 1941, a condus mișcare a de eliberare care i-a înfrânt pe francezi 
în 1954. În 1945 Vietnamul se împarte în două și Ho Si Min a fost ales președinte al Vietnamului 
de Nord. Din acest moment duce o campanie de susținere a comuniștilor din sud (Viet Cong). 
Aceștia s-au răsculat în 1961, an în care trupele americane au sosit în Vietnam pentru a susține 
guvernul din sud. Războiul a durat din 1963 până în 1975 când americanii au pierdut. În 1969, pe 
2 septembrie chiar în ziua în care cu ani în urma declarase Republica Democrata Vietnam, căreia 
i-a devenit primul președinte, moare și nu apucă să-și vadă visul împlinit. În semn de respect, 
după eliberare, în 1975, după reunificare, orașul Saigon primește numele de Ho Si Min. 

 

Oricât de puternici sunt oamenii, viața are grijă ca la un moment dat să le ofere acestora 

posibilitatea de a se redresa, de a-și linge rănile ori de a-și cere iertare față de adversarii pe care i-au 

agresat într-un conflict ciudat. Momentul acesta al zilei de 3 mai, când Soarele și Jupiter se află într-

o relație bună, ne vorbește despre schimburi de informații, strategii care vizează asimilarea de 

pământuri noi, de identificarea în noile pământuri a celor care vin din partea străbunilor, ființelor cu 

un lung istoric acolo, dar și despre o relație obositoare care nu se oprește pentru că nu și-a împlinit 
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încă schimbul perfect. Maniera aceasta în care se continua dezvăluirea unui adevăr poate avea efect 

terapeutic, însă doar în cazul unui individ, doar pentru cel care nu are evenimente sociale 

importante de înfăptuit. 

Luna se află în această a treia zi a lunii mai pe final de tranzit prin zodia Pești și se simte 

acum îndreptățită să răstălmăcească un adevăr. Această răstălmăcire poate veni prin instrumente 

folosite în primele două zile, prin sensuri construite de o manieră subiectivă sau individuală, cu 

scopul de a favoriza noua structură care s-a format. Este posibil ca această structură nouă să nu fie 

încă vizibilă pentru opinia publică, nici măcar pentru cei care vor face parte din aceasta pe viitor. 

Pentru că Soarele și Jupiter își împlinesc acum trigonul lor, aceste elemente care gravitează acum ca 

niște sateliți în jurul actului central, a elementului de coagulare ce va duce la crearea unei noi 

structuri, se simt atrași de acest element prin faptul că descoperă că au viziuni comune, că viitorul li 

se pare la fel de bun sau de sinistru, că acordă aceeași importanță obiceiul lor, tradiției sau modului 

de exercitare a unei funcții. În egală măsură, pentru că Jupiter se află acum în mers retrograd și 

primește în continuare o opoziție din partea lui Neptun lucrurile acestea pentru zona publică 

seamănă cu o reglare de conturi. Din domeniul celuilalt, din exterior sau din zona în care se situează 

martorul, toate aceste fisuri care apar în structurile ce se află acum în plin proces de transformare 

par un semn de dreptate, de justiție divină sau prețul pe care îl plătesc pentru aroganță, infatuare sau 

lipsă de măsură. 

Sancțiunea puterii capătă acum conotații apocaliptice. Cei care sunt mai slabi de înger, care 

au gustat pentru prima dată în viața lor puterea și au făcut uz de ea se vor speria, vor bate în 

retragere și își vor modifica planurile de viitor în concordanță cu aceasta. Se vor teme de ei înșiși, 

de reacțiile pe care le au și vor alimenta acest demon construind din aproape in aproape piedici pe 

care să le proiecteze în viitor și 

despre depășirea cărora încă să nu 

știe nimic. Dacă această 

fragmentare, dacă această revoltă 

împotriva grupului se face prin 

dezvăluire, prin deconspirare, dacă 

adversarii invizibili sunt aduși într-

un plan îndepărtat unde au activat 

puternic pentru a face acest lucru 

în planul apropiat, atunci maniera 

în care se spune un adevăr va fi 

contestată și conflictul va fi și el, la 

rândul său, fragmentat. 

Din această construcție 

specială câștigă individul care nu 

se amestecă în scandaluri, care 

vede justiția divină într-un alt mod, 

nu prin sancțiuni aplicate în 

această lume care este plină de 

nedreptate. A face dreptate cu forța în această lume plină de nedreptate este ca și cum ai face risipă 

de hrană în vreme de război sau de apă în deșert. Dreptatea are neapărată nevoie de căldură 

sufletească însă acum, când Luna trece prin Coada Dragonului și încearcă să se împrietenească cu 

Mercur retrograd din Taur și cu Chiron din Pești, viziunea viitorului se întunecă, iar persoana care 

dorește neapărat să știe dacă pe viitor va mai trece prin lucruri de genul acesta se va lovi de 

minciunile celorlalți și nu va știi să facă diferența între dușmanii de acum și cei din viitor pentru că 

își proiectează în viitor o imagine personală identică celei din prezent. Ne schimbându-se pe sine va 

atrage același tip de conflict. Acum, când Mercur se află în plin mers retrograd, cea mai bună 

soluție este să lăsăm planurile de viitor pentru altă perioadă. Mintea este rătăcită, nu poate lucra 

ușor cu noțiuni de genul acesta pentru că este atașată de trecut, de evenimentele pe care nu le-a 
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depășit și nu judecă pe baza a ceea ce vede în prezent, ci judecă pe baza a ceea ce înțelege, adică 

vede prezentul prin trecut. 

 
Mineralele au fost totdeauna importante pentru oameni. Acum suntem obișnuiți să privim 

mineralele ca materiale folosite exclusiv în industria modernă, uitând faptul că de-a lungul 
istoriei acestea au avut întrebuințări diverse, atribuindu-li-se acestor chiar capacități magice, 
mistice sau medicinale. Acestea erau întrebuințate, fie prin atașarea lor la diferite articole 
vestimentare, împreunarea lor sub forma de coliere, broșe sau pur și simplu erau purtate ca 
atare. Întrebuințarea medicală cerea pe vremuri, în cele mai multe din situații, măcinare  a 
pietrelor prețioase și transformarea lor în alifii vindecătoare. Nu trebuie să uităm nici globurile 
de cristal de care se foloseau clarvăzători, cei care pretindeau că în interiorul acelor obiecte 
vedeau viitorul. Despre unele pietre prețioase se credea că pot scădea febra, pot alunga starea de 
mahmureală și îi pot face invizibili pe unii luptători. Alchimiștii au pretins chiar că pot 
transforma metalele obișnuite în aur. Totul făcea parte din preocuparea oamenilor din vechime, 
din gândirea lor mistică fără a se ști precis dacă întrebuințarea acestora era așa cum spuneam. 

Ceea ce ne interesează pe noi în această trimitere reprezintă trimiterea la această 
credință veche care spune că anumite pietre prețioase au puteri vindecătoare. În trecut, se 
considera că minerale și pietre prețioase au proprietăți vindecătoare la fel de eficiente precum 
cele ale plantelor. Uneori, dovezile științifice au venit în sprijinul acestor teorii, de exemplu 
sărurile Epsom chiar curățau sistemul digestiv. Dar alte idei bizare erau chiar periculoase, 
precum convingerea că ametistul mărunțit poate alunga mahmureala ce avut ca rezultat mai 
multe leziuni fizice, decât efecte benefice agatul pisat și băut cu vin nu putea vindeca rănile 
deschise și nici safirele cu lapte nu puteau calma crampele intestinale. 

În zilele noastre există o altă abordare a virtuților terapeutice aplicate pietrelor. Acestea 
sunt folosite în ședințele de relaxare, meditație, energia lor este canalizată după ce adeptul trece 
printr-o perioadă de instruire. Aceasta se axează în momentul de față pe energia vindecătoare a 
pietrelor, nu ca în trecut, prin utilizarea lor fizică, fiind convins că pietrele prețioase sau 
semiprețioase devin vindecătoare prin ceea ce canalizează. 

 

Studiind ecuațiile astrale aferente celor 10 zile pe care le analizăm în această decadă mulți ar 

putea să aibă un semn de întrebare față de conotațiile acestea periculoase pe care le discutăm aici. 

Dacă urmăresc schema de repartizare a acestei decade, dacă văd că aceste corelații pozitive se întorc 

spre a doua decadă a lunii ianuarie, iar corelațiile negative spre prima decadă a lunii martie, atunci 

vor înțelege de ce se luptă cu adversar invizibil în modul acesta, de ce îi provoacă pe aceștia la 

dialog, la confruntare sau, mai exact, de ce se simt îndreptățiți să ia partea celor care se află de mult 

timp într-un anumit conflict. Corelațiile pozitive ne duc spre decada a doua a lunii ianuarie, când am 

trecut printr-o confruntare similară, de aceea avem impresia că știm la ce se refera acest conflict, 

știm până unde poate merge minciuna și cât de corozivă poate fi. Apoi, deoarece corelațiile negative 

merg spre începutul lunii martie știm că o retragere, o atitudine discretă, rezervată sau indiferentă, 

din partea unui partener de dialog arată o intenție ascunsă sau tendința de a părăsi un proiect 

important pentru un demers individual sau o agenda ascunsă pe baza căreia acesta să atace. Cum 

atacul este cea mai bună apărare nu se va mai gândi nimeni că individul în sine, după cum ne spune 

martorul care ne trimite către mijlocul lunii martie, este cel mai mare dușman al său, că acum ar 

trebui să explorăm demersurile pozitive, posibilitățile speciale ale adversarului, talentele sale sau 

relațiile pe care le are. Se va gândi că dacă știe care este poziția, până unde poate merge sau ce 

gândește adversarul, obligatoriu trebuie sa acționeze. Iată cum lupta cu adversarii invizibili capătă o 

notă interesantă. În realitate, oamenii nu se luptă neapărat cu persoane fizice, nu construiesc 

războaie aici, ci într-un plan abstract, poate chiar unul mental, apoi își folosesc toată energia pentru 

a găsi aici, în lumea fizică, o echivalență a personajelor cu care se luptă în minte. Nu se întâmplă în 

general lucrul acesta, ci în special acum, în prima decadă a lunii mai. 

În 4 mai, când Venus și Junon ating opoziția perfectă, ideea de patrimoniu, de emoție 

reziduală, de sancțiune aplicată disciplinei sau unor rezultate pozitive care au trezit invidie capătă 

noi conotații. Acum se va vorbi despre abuzuri, despre rușine, despre revendicări fanteziste și vom 

vedea în acțiunile acestea o notă răutăcioasă. Ne putem gândi că femeile sunt mai vulnerabile însă 

societatea noastră se schimbă substanțial și nu mai știm care sunt ființele care doresc să personifice 
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valorile feminine și nici care doresc să le personifice pe cele masculine. Cert este că prin opoziția 

acestora, ideea de sensibilitate va avea conotații noi, adevărul va ieși la suprafață printr-o abundență 

de informații, generând o multitudine de evenimente care îi va face pe oameni să nu se mai simtă 

protejați de ceea ce știu sau de relațiile pe care le au. Pentru a compensa acest neajuns vor vorbi 

prea mult despre sine, se vor justifica sau vor încerca să folosească patrimoniul personal pentru a 

capta atenția, pentru a convinge sau a manipula. Relația aceasta utilizează prieteniile care trec 

printr-o criză și aduce o nouă etapă într-un conflict partenerial sau cauzează despărțire. 

 
Mary Anning a fost un mare palontolog britanic, dar mai curând un colecționar și un  

comerciant de fosile care a devenit celebră în mediul științific prin importantele sale descoperiri 
ale unor fosile marine din Jurassic. Mary și fratele său Joseph Haining au fost singurii din cei 10 
copii ai familiei Anning care n-au murit în copilărie sau adolescență. De altfel, la vremea aceea 
erau un lucru obișnuit ca un copil să nu poată 
supraviețui decât dacă avea un sistem imunitar 
puternic sau dacă avea noroc. Ei locuiau pe coasta 
sudică a Angliei într-o regiune bogată în fosile din 
Jurassic. Tatăl ei a fost un căutător de fosile și un 
vânzător al acestora. În 1810 a murit și ceilalți 
membri ai familiei i-au preluat munca, adică au 
început să caute fosile pentru a-și câștiga traiul. La 
vremea aceea Mary avea doar 12 ani, dar asta nu a 
împiedicat-o să descopere primul ei schelet al unui 
dinozaur marin, un Ihtiozaur. Mary Anning a făcut 
sute de descoperiri, deși munca ei nu prea a fost recunoscută în timpul vieții. De altfel, condițiile 
grele de trai nu i-au permis o viață prea lungă. Când a murit avea doar 48 de ani. A fost ajutată 
însă de colecționarul britanic Thomas Birch, un profesionist și un om destul de generos care i-a 
salvat familia de la o sărăcie extremă. Acum Mary Anning ocupă un loc de cinste în rândul 
palentologilor. 

 

Numai ce a trecut faza maximă a opoziției dintre Venus și Junon și oamenii își pun întrebări 

existențiale. În 5 mai ne vom gândi dacă avem dreptul la viață, dacă avem posibilitatea să atingem 

informația prin mijloace nepericuloase, fără a fi sancționați, pedepsiți sau acuzați că ne dorim prea 

mult. Din această cauză, mulți parcurg ziua de 5 mai cu garda jos, temându-se de lucruri care nu 

există în realitate, dar preocupându-se foarte mult să creeze noi valori, să le implementeze ori să se 

asocieze cu oameni care pot să facă lucrul acesta. Opoziția Lunii cu Luna neagră pe final de zodie 

Berbec și respectiv Balanță, arată că relațiile sunt complicate de faptul că s-a schimbat un plan de 

deplasare, de călătorie sau de transfer al valorilor dintr-un domeniu într-altul. Prin ceea ce traversăm 

acum, libertatea este plătită scump pentru că forța personală se contractă, iar oamenii pe cât de 

simplu se asociază pe atât de ușor se și trădează, construind un conflict inutil, inventând două tabere 

doar pentru a avea un motiv credibil pentru a nu face nimic esențial. 5 mai pare a fi o zi pierdută în 

conflicte inutile și tocmai de aceea se insistă mai mult decât în celelalte zile ale acestei decade pe 

ideea că martorul ne învață acum să ne amintim de modul în care am simțit binele, de tehnicile pe 

care le aplicăm pe mijlocul lunii martie, de ușurința cu care aveam încredere să ne spunem durerile, 

să ne spovedim unii altora, să ne cerem ajutorul. Momentul acesta când Luna își finalizează 

tranzitul său prin zodia Berbec poate fi și unul în care sinceritatea este pusă la îndoială. Aventurile 

pe baza acestor minciuni ciudate sunt periculoase, iar tentația de a ne întoarce la obiceiurile mai 

vechi consumă din timp, din patrimoniu, risipim această oportunitate de a descoperi cum anume am 

putea să redescoperim protecția prin încredere în partenerul de dialog. 

Ceea ce se conturează în această zi ar trebui să ne ducă cu gândul la cuvintele de încurajare 

ale marilor maeștri, cei care spun că nu există persoană care să nu poată fi ajutată doar că pe unii 

ajutorul se scurge așa cum se scurge apa pe penele unei rațe, iar lumina care vine din sferele înalte, 

aceea care ar trebui să salveze sufletul, să-l scoată din întuneric, nu reușește să impresioneze nimic, 

nu reușește să producă nicio schimbare pentru că nu este lăsată. Omul care nu este ajutat nu 

înseamnă că nu s-a întâlnit cu puterea care să-l ajute, ci înseamnă că acesta nu permite puterii să 
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acționeze. De aceea martorul care ne trimite spre mijlocul lunii martie, când puterile erau accesibile 

oricui, ne reamintește care a fost baza succesului în care am crezut la acele vremuri, ce ne era 

accesibil și cum anume ne-am deschis sufletul către cei care ne-au promis susținere necondiționată. 

Este posibil ca momentul acesta să facă trimitere și către un episod nefericit, pentru că în mijlocul 

lunii martie am trecut prin conjuncția lui Chiron cu Coada Dragonului, însă în mod sigur momentul 

acela, oricât de trist de dureros de nefericit ar fi, s-a soldat cu un rezultat pozitiv și acesta este tot 

ceea ce contează. 

 
Începând cu epoca pietrei, când oamenii au creat fluiere cu oase găurit, muzica și dansul 

a jucat un rol important în viața oamenilor. În jurul anului 3000 î. de H., când în Egipt și 
Mesopotamia s-au dezvoltat primele mari civilizații consemnate în manualele de istorie, muzica a 
fost utilizată atât ca ritual, cât și ca divertisment și au fost inventate numeroase instrumente de 
la harfe la lire, la trompete și tamburină. Grecii erau muzicieni desăvârșiți, de altfel tot ei i-au 
influențat și pe romani, aceștia preluând o mare parte din tonalitățile acestei muzici, din 
sonoritățile ei, dar și din dansuri. După prăbușirea imperiului Roman, impunerea creștinismului 
a purtat muzica în direcții noi, iar mănăstirile au devenit locuri principale pentru predarea 
muzicii. Știm că apostolul Pavel încuraja discipolii să cânte psalmi și imnuri, Sfântul Ambrozie a 
introdus corurile profesionale care cântau solo-uri și refrene corale, iar Papa Grigore I a 
întemeiat chiar o școală de muzică și-a scris mai mulți psalmi corali, stilul acela de muzică 
ajungând în zilele noastre sub denumirea de muzică gregoriană. O altă schimbare importantă a 
fost faptul că muzica a fost scrisă pe hârtie, apoi călugării flamanzi au inventat forme noi de 
notație care au ajutat muzica să devină mult mai sofisticată. 

Evoluția muzicii de-a lungul istoriei a făcut-o pe aceasta mult mai accesibile și mult mai 
complexă, mult mai ușor de înțeles și mult mai expresivă. De la sonorități individuale sau de la 
grupuri relativ reduse de instrumentiști, s-a ajuns în zilele noastre la orchestre foarte complexe 
care construiesc un repertoriu muzical absolut impresionant. Muzica ne îndreaptă astfel către 
ceea ce reprezintă o sonoritate a universului, o emanație a unei energii foarte complexe care, prin 
sunet, creează. 

 

Ciclul lunar care începe pe 6 mai trebuie să ne aducă mai multe speranțe față de posibilitatea 

de a ajusta, de a ne deschide către noi posibilități, de a combate un rău social sau măcar de a ne 

echilibra prin ceea ce știm despre noi înșine ori cunoaștem precis că putem face. Momentul acesta 

de Lună nouă, pentru că se împlinește cu puțin timp înainte ca ziua să se termine, plasează 

unghiurile aferente zilei de 6 mai pe final de ciclu, ceea ce ne va aduce o confuzie într-o relație 

sinceră sau lucruri inutile care devin foarte importante în acest moment. Ne aflăm acum în fața unor 

afaceri frumoase și oamenii vor fi interesați să-și coordoneze toate aceste activități după cât de 

apreciați sunt în societate, după cât de ușor reușesc să-i convingă pe cei din jur sau cât de mari sunt 

afacerile în care se implică. Zodia Taur nu degeaba este atât de puternic afectată pentru că modul 

prin care intervine în această schemă ne readuce în centrul atenției ideea de pământ nou și de 

cuceriri noi. Luna nouă are, așadar, un cuvânt important de spus pentru că trasează direcții active 

timp de patru săptămâni, din acest moment încolo. Asta înseamnă că beneficiile pe care le obținem 

din lupta cu anumiți inamici invizibili depășesc puțin cadrul acestei luni și afectează și ideea de 

salvare, de proiect care ne scoate dintr-o mare încurcătură, dar și cea de vis eliberator. 

Acum lucrurile acestea ni se desfășoară de o manieră mercantilă, poate chiar pecuniară, 

aducând preocupări față de valori materiale ce sunt legate de bani ori care pot fi convertite în bani. 

Acumulările de acum nu sunt întâmplătoare pentru că ele vin prin instrumente mai puțin obișnuite, 

folosindu-ne de farmecul personal, de instrumente spirituale ce nu trebuie vândute, de informații pe 

care le-am acumulat la întâlniri despre care nu trebuie să spunem nimic sau de la persoane care ne-

au rugat să păstrăm secretul. Toate acestea ne lasă impresia unei amețeli teribile sau că ne aflăm în 

fața unor începuturi periculoase. Dacă alegem să nu vorbim doar despre bani sau despre valori 

materiale atunci o parte din aceste probleme sunt ca și rezolvate și nu vom mai fi atât de bulversați 

în fața acestor situații, ci ne vom uita înainte și vom reuși să zărim ceva la capătul tunelului. 

Există o modă mai nou în mediile unde se vorbește despre ezoterism și care insistă pe ideea 

că destinul nu poate fi controlat și o persoană care se interesează de lucruri ce pot fi anticipate 
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dispune de o gândire învechită, acționează numai prin frică, deci este inferioară. Deși nu este 

specific faptul ca pe zodia Taur să apară revolte de genul acesta, desconsiderare a unor elemente 

clare, a unei previziuni sau chiar a unei profeții despre care am aflat și în luna anterioară câte ceva, 

ia acum înfățișarea de calitate. Aproape că oamenii își pierd și încrederea în sine, și curajul de a 

investiga adevărul pentru că își consumă toată energia încercând să se convingă unii pe alții că sunt 

oameni liberi, deci nu trebuie să țină cont de prostiile acesta, de regulile lumii fizice. Aplică teoria 

struțului și se cred iluminați. Lucrurile acestea care sunt prezentate prin metodă, prin schema care 

activează pe baza un magnetism astral nu cere individului obediență absolută, ci un dram de 

judecată în plus față de cel care nu știe nimic, care nici măcar nu intuiește și nici nu obține 

informații de genul acesta din alte surse, pentru a nu mai suferi ca proștii și a lua măcar o singură 

decizie bună pe an. Dar dacă modele afectează toate domeniile sociale, inclusiv cele culturale, deși 

aici ar trebui să se respecte un anumit standard, de ce să nu fie atinsă și astrologia sau ezoterismul, 

în general, de acest lucru. A desconsidera un instrument care te ajută să obții o informație valoroasă 

nu ține de o modă, ci doar de bunul simț pe care o ființă nu-l învață de-a lungul vieții, ci pe care-l 

are înscris în codul său genetic atunci când se naște. De aici înțelegem că ar trebui să fim atenți la 

argumentele pe care le primim din partea acestor oameni care doresc să ne convingă de lucru în care 

nici ei nu cred. Simplitatea cere flexibilitate, prostie, tocmai de aceea nu este cazul să pornim pe 

această Lună nouă cu un start negativ, adică negând tot ceea ce, poate, pe viitor ne va ajuta. 

 
Din capul locului, impactul pe care l-a avut Iisus asupra istoriei omenirii este atât de  

evident, atât de mare, încât nimeni nu pot pune sub semnul întrebării importanța rolului său. 
Deja nu mai contează cum anume a fost dus mai 
departe mesajul său, dacă a fost folosită violența, 
dacă a fost folosită puterea persuasiunii sau dacă au 
fost utilizate alte instrumente. Nu este momentul 
potrivit să scoatem în evidență nici impactul pe care 
l-a avut viața lui Iisus asupra istoriei omenirii, nici 
bazele unor percepute etice aparte pe care le-a 
inserat în mentalul colectiv, ci un episod despre care 
se vorbește foarte intens de fiecare dată când se 
aduce vorba de El. Momentul îndoielii sale, 
momentul în care ridica ochii spre cer și strigă “Eli, 
Eli, Lama Sabactani?” adică „Doamne Dumnezeule pentru ce m-ai părăsit”, este în consonanță cu 
ceea ce se află acum pe cer. Totuși, nu trebuie să înțelegem de aici că îndoiala este superioară 
credinței, nu trebuie să ne gândim că este un privilegiu această îndoială prin puterea pe care o 
are, ci este o etapă prin care trebuie să trecem cu toții. Îndoiala este o trecere, este o poartă, iar 
noi nu locuim în ușă, nu locuim în poartă, nu locuim în zona de trecere. Se pare că îndoială vine 
din nevoia omului de a avea totul chiar și atunci când nu este pregătit. Conștiința sa îi spune ce 
reprezintă, dar puterea sa nu este la nivelul a ceea ce percepe. În felul acesta, adeptul se simte 
separat, fragmentat, lipsit de calități sau chiar lipsit de dragostea celui pe care-l invocă. Așa 
ajunge să creadă că îndoiala este superioară în putere. Pentru a vedea adevărul, ființa trebuie să 
fie in Pace. Pentru că îndoiala își extrage puterea din separare, Pacea care unește ființa și o face 
întreagă este si salvarea din îndoială. 

 

Când Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton valorile personale vor fi pictate pe zona 

publică în așa fel încât nimic din ceea ce simțim și trăim să nu rămână doar pentru noi înșine, ci să 

fie folositoare și celorlalți. Asta înseamnă că ne aflăm acum în fața unui moment de evoluție. 

Evoluția de acum nu înseamnă neapărat că ne deschidem aripile și recuperăm timpul pe care l-am 

pierdut, ci că înțelegem cât de mult ne-am ridicat din locul din care am pornit în această călătorie, 

ce valori avem în preajmă și care este calitatea oamenilor. Am mai văzut că lucrul acesta a venit 

spre noi și în lunile anterioare însă de această dată, pentru că se accentuează această piramidă de 

pământ, învățăm ce anume să facem cu informațiile acestea și cât de departe putem merge. Prin 

această relație primim ajutor din zonele cunoscute și avem senzația de ușurare, de deschidere sau de 

susținere dintr-un plan necunoscut. Pentru că Soarele se află acum în plin tranzit prin zodia Taur 
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unghiurile acestea valoroase înseamnă și descoperirea frumuseții exterioare sau descoperirea unor 

instrumente care ne ajută să ne curățăm sufletul ori să ne vindecăm trupul de bunuri. 

Pentru că semnul acesta de pământ ne duce cu gândul la o cucerire sau la invadarea 

intimității cuiva, genul acesta de interacțiune spre care suntem îndreptați ne poate duce și către o 

transformare plăcută. Unii, mai mult cu forța decât de bunăvoie, vor reveni cu picioarele pe pământ 

și se vor bucura că, în sfârșit, au descoperit frumusețea pe care o aveau tot timpul în jur și nu eram 

în stare să o vad. Revenind cu picioarele pe pământ dintr-o zonă din care au fugit cu bună știință, 

ipostaza aceasta poate însemna și reîntâlnirea cu probleme mai grave sau descoperirea unor lucruri 

neplăcute în intimitate, în grupul de apartenența sau într-o situație ce a fost abandonată. Genul 

acesta de revizuire ar putea să nu fie pe plac liderilor pentru că aceștia sunt în continuare lezați de 

opoziția lui Jupiter din Fecioară cu Neptun din pești. Revizuirile pun în dificultate funcțiile, 

programul de lucru sau respectarea unor sarcini în așa fel încât momentul acesta de 7 mai poate 

însemna și anunțarea unor schimbări importante. Omul comun se uită la aceste schimbări ca la un 

spectacol și se minunează de forțele care sunt în spatele a ceea ce se vede pe zona publică. 

Oamenii care sunt cu adevărat înțelepți sunt detașați de lucrurile acestea și le privesc cu un 

anume spirit critic. Simt însă că dacă stau departe de lucrul acesta complicat, mâniile pe care le-au 

alimentat în prima parte a anului și care le văd acum transformate în evenimente, prin răspunsul pe 

care anumite persoane doresc acum să li-l ofere, prin urările ce le sunt adâncite pe minte sau pe 

suflet, constituie un instrument prin care sunt deposedați de ceea ce este valoros pentru sine. Adică 

sunt trași spre spațiul public, dar vor să părăsească zonele de conflict și să se îndrepte către acea 

parte a mediului social dominat de liniște, de cald sau de inspirație. Se vor apropia de lectură, vor 

vizita muzee, monumente vor face plimbări în natură și vor descoperi că lumea aceasta are 

frumusețile pe care nu le-am descoperit încă. Lucrurile acestea personale care găsesc într-un plan 

social un echivalent devin pentru ei surse de inspirație și de liniște la care vor apela toată luna mai. 

Ceilalți vor trăi conflictele pe care le-au inventat și rănit în primele luni ale anului încercând să-i 

convingă pe cei din jur ca au o viață grea și un trai amar. 

 
Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la  

1918), a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea și reprezintă unirea Moldovei cu Țara 
Românească. Acest eveniment Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan 
Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 
ianuarie 1859 în Țara Românească. În ziua de 5 
ianuarie 1859, Adunarea Electivă de la Iași a 
ales ca domn al Moldovei pe Alexandru Ioan 
Cuza. Încă din prima zi, în București, peste 
30.000 de mii de oameni mobilizați de tinerii 
unioniști s-au adunat în fața clădirilor unde 
avea loc Adunarea electivă. 

În dimineața de 24 ianuarie, la oră 
11:00, Vasile Boerescu a cerut o ședință secretă 
la care a spus “A ne uni asupra principiului 
Unirii este a ne uni asupra persoanei ce 
reprezintă acest principiu. Această persoană 
este Alexandru Ioan Cuza, domnul Moldovei! 
Să ne unim asupra acestui nume și posteritatea 
ne va binecuvânta, țara ne va întinde mâinile și conștiința noastră va fi împăcată că ne-am 
împlinit… o dorință sfântă”. Alexandru Ioan Cuza a fost ales în această zi domn al Țări 
Românești. Deputații fiind nevoiți să voteze în unanimitate îndeplinind voia poporului. Alegerea 
aceluiași domn în ambele Principate a reprezentat o victorie însemnată a poporului român în 
lupta sa pentru formarea unui stat național unitar.  

“Unirea este cheia de boltă fără de care s-ar prăbuși de care s-ar prăbuși tot edificiul 
național” (M. Kogălniceanu.) 

 

Trecând pe zodia Gemeni, Luna ne conturează acum o direcție importantă aferentă decadei 

în care suntem, pregătindu-ne pentru ceea ce se va întâmpla în ziua de 9 mai, când Jupiter își va 
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reveni la mersul direct. Acum descoperim că deținem o forță importantă, ca avem curaj să trăim, să 

nu ascundem ceea ce trebuie să împărtășim celorlalți, să nu ne revoltăm împotriva propriilor valori 

dacă acestea nu mai sunt utile, să facem o vrajă și să-i ajutăm pe toți, să ne consumăm norocul până 

la ultima picătură fără niciun regret și, făcând toate lucrurile acestea, să simțim că trăim intens. Prin 

acest gen de experimentare, de nefericire, nu descoperim câte putere avem, ci descoperim cum este 

ea orientată și cât de utilă ne va fi în viitor. Nu este prima dată când ne aflăm în fața acestui lucru, 

însă acum, prin concursul unor forțe astrale aparte și prin patronajul interesant al zodiei Gemeni, 

înțelegem că avem nevoie de diminuare, avem nevoie să facem un pas înapoi pentru a rămâne în 

continuare prieteni cu viața și cu instrumentele ei. Procedând în felul acesta devenim mai atenți și 

evităm întârzierea ce ar putea sa apară în demersurile acestea. Cu alte cuvinte, cel care va face un 

pas înapoi va câștiga timpul pentru că acțiunile, în momentul acesta, au doar rol informativ, ele nu 

sunt în stare să ne ducă la un rezultat rapid. Deci cel mai bine este ca, în momentul în care am luat 

contact cu valorile sociale, cu un plan pe care trebuie să-l punem în aplicare, să facem un pas înapoi 

și să ne gândim de mai multe ori dacă nu este util, dacă nu ne consumă prea multă energie, dacă ne 

duce în preajma unor oameni valoroși sau dacă este util sau nu. Cel care nu procedează în felul 

acesta pierde momentul de concluzie, de analiză sau de sinteză și, în egală măsură, nu va reuși nici 

măcar să-și ducă la bun sfârșit acțiunile care l-au păcălit încă de la începutul acestei zile că, dacă le 

acordă atenție, atunci acestea îl vor recompensa regește. Puținul face deliciul acestei zile și prin 

avantajul pe care-l oferă, la fel ca în mijlocul lunii martie, când am descoperit un lucru foarte 

important pentru sine, poate chiar o informație care a încercat să ne arate ori să ne convingă de 

faptul că avem în jur tot ceea ce ne trebuie pentru a fi împliniți și fericiți. Valorificând această 

informație așa cum trebuie obținem un mare avantaj prin forță, deși luna mai nu se ocupă acum de 

putere. Arcul acesta peste timp pe care-l facem, fie spre mijlocul lunii martie, pentru a învăța cum 

să folosim puterea pe care o avem, ori să o suplimentam pe aceasta prin inspirație și curaj, după 

cum ne vorbesc evenimentele pe care le-am parcurs în a doua decadă a lunii ianuarie sau să nu 

acordăm atât de multă importanță conflictelor sau trădării lor, ambițiilor nemăsurate sau plăcerilor 

ciudate care ne duc spre competiție, pentru că nu a venit timpul. Așadar, momentul acesta în care 

Luna se află într-o relație proastă cu Jupiter și cu Neptun, dar și cu Saturn, ridicând pe cer o cruce 

cosmică pe semne mutabile care ne învață că nu este bine ca acum să ne implicăm în foarte multe 

lucruri, ci, dimpotrivă, cel mai bun profesor este tăcerea, interiorizarea, puținul sau abținerea de la 

ceea ce ne consumă sau ne agită. 

 
Prima rețetă Coca-Cola a aparținut lui John Stith Pemberton, încă din 1885. Nu se știe  

precis de unde a avut această rețetă însă este posibil să fi fost inspirat de succesul formidabil al 
cocawine-ului creat de europeanul Angelo Mariani, Vin Mariani. Aceasta este o băutură alcoolică 
ce conține vin și coca cola care a apărut prima dată în 1863. 

Astfel, farmacistul John 
Pemberton vinde în Atlanta, pentru 
cinci cenți, o sticlă dezvoltată ca un 
remediu pentru durerile de cap și 
oboseală, care este mai cunoscut sub 
numele de Coca-Cola. Primele vânzări 
au fost la Jacob's Farmacy din 
Atlanta, Georgia, pe 8 mai, 1886. A 
fost vândută Apoi, Pemberton a 
susținut că băutura Coca-Cola a 
vindecat multe boli, inclusiv 
dependența de morfină, dispepsia, 
neurastenia, durerile de cap și 
impotența. Pemberton a publicat 
prima reclamă pentru băutură pe 29 
mai a aceluiași an, în Atlanta 
Journal. La început băutura nu a avut un impact prea mare 
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În 1888 au existat pe piață trei versiuni de Coca-Cola vândute separat de trei firme. Astfel, 
Griggs Candler a preluat compania lui Pemberton în 1887 și a încorporat-o în 1888 în Coca Cola 
company. În același an, din cauza dependenței de morfină, Pemberton își vinde drepturile a doua 
oară altor patru afaceriști: J.C. Mayfield, A.O. Murphey, C.O. Mullahy și E.H. Bloodworth. În 
același timp, fiul alcoolic al lui Pemberton, Charley Pemberton a început să vândă propria 
versiune a produsului. 

În sticle, pentru prima dată, Coca-Cola a fost vândută pe 12 martie 1894. Cutiile de Coke 
au apărut pentru abia în 1955, iar prima îmbuteliere de Coca-Cola a avut loc în Vicksburg, 
Mississippi, la Biedenharn Candy Company în 1891. Proprietarul acesteia era Joseph A. 
Biedenharn. Sticlele originale au fost sticlele Biedenharn, foarte diferite de modelul „hobble-skirt” 
de mai târziu, care este acum atât de familiar. 

Mai nou, pe internet circula tot felul de clipuri în care oameni inventivi demonstrează că 
această băutură este foarte utilă în a te ridica de la sol, dacă folosești suficiente recipiente pe care 
le agiți și le deschizi în același timp sau să cureți... rugina. Unii consideră că din această cauză nu 
se mai păstrează formula inițială. 

 

9 mai este cea mai importantă zi a decadei pe care o analizăm pentru că momentul acesta 

conține revenirea lui Jupiter la mersul direct, dar și consumarea altor unghiuri la care participă 

Soarele, Venus, Mercur și Neptun. Axa Dragonului devine, de asemenea, importantă, oferindu-ne 

ocazia să înțelegem din nou în ce constă evoluția personală, cât de departe am ajuns, comparativ cu 

semenii noștri, ce secrete putem dezvălui, cum ne putem implica în viețile celorlalți pentru a pune și 

mai bine în valoare colaborările frumoase. De asemenea, întâlnirea Soarelui cu Mercur într-o 

conjuncție foarte strânsă, arată că vrem să împlinim anumite demersuri într-o mare viteză, însă în 

toată această viteză se va reproduce un ritm mai vechi, cel care nu este potrivit momentului. Avem 

informații, avem putere, suntem suficient de atenți la ceea ce credem că reprezintă problema în 

cauză însă nu vedem ceea ce este cel mai important acum, că personajele sunt altele. De aici și 

marea dramă a zilei de 9 mai, cea care le arată oamenilor cât de importanți și valoroși sunt, dar nu 

uită să le și amintească de greșelile pe care le-au făcut și de sancțiunile pe care trebuie să le 

primească. 

Deoarece Venus se află acum într-o relație foarte bună cu Neptun, totul este văzut prin 

înțelegere, acceptare sau poate chiar printr-o magie a vieții, printr-un îndemn către a privi viața în 

aspectul său larg, expansiv sau puternic și a nu ne speria de marile spații, de marile sarcini 

profesionale, nici măcar de pedepsele pe care trebuie să ni le asumăm acum. 

Este adevărat, pentru că Luna se află în continuare în zodia Gemeni s-ar putea ca principala 

rezonanță spre care ne îndreptăm acum să fie doar cea care plutește deasupra însă chiar și așa 

trezirea se poate realiza, păcatele sunt investigate corect, iar lucrurile bune ne atrag atenția atât de 

mult încât să fim în stare acum să rezolvăm probleme complicate doar prin cuvânt, doar prin 

termeni sau doar prin alegerea unui traseu. Chiar atât de simplu este! 

Valorile acestea ale zilei de 9 mai se așază acum într-o altă ordine. Avem o mare putere de 

concentrare, dar și posibilitatea de a ne orienta pe un drum doar dacă suntem capabili să vedem în 

jur că oamenii cei mai valoroși sunt atrași de mesajul pe care-l avem și nu trebuie să-i respingem 

doar pentru că modul lor de răspuns, de adresare este greu de recunoscut sau de acceptat ori nu este 

pe plac nicicum. Dacă trecem dincolo de acest obstacol minor atunci lucrurile se clarifică de la sine 

și întunericul se risipește. Asocierile la care lucrăm acum au, pe de-o parte, un caracter neobișnuit, 

iar, de parte cealaltă, unul terapeutic, reușind să împlinească ceea ce nu s-a împlinit nici în mijlocul 

lunii ianuarie și nici la începutul lunii martie, cele două repere importante spre care ne îndreptăm 

atenția în decada aceasta. Este posibil ca noile asocieri în fața cărora ne plasăm acum să fie cumva 

în contradicție cu schema de acțiune a binelui așa cum am văzut-o și cum am simțit-o pe mijlocul 

lunii martie. Avem acum ocazia și puterea necesară să renunțăm la toate aceste lucruri care ne-au 

construit o bază, să ne lăsăm în urmă și să vedem că poate pe unele dintre ele le-am ținut foarte 

aproape de frică. Frica de a recunoaște adevărul, frica de schimbare, frica de necunoscut sau de 

lucruri împlinite deja pe care trebuie să le folosim nu să le punem la naftalină, ne arată că totul 

poate fi schimbat în bine, că lucrurile pot pluti deasupra și se pot transforma în nuferi minunați, 

chiar dacă pe fundul apei avem același probleme. 
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Manaslu este un munte din districtul Gorkha, Nepal, masivul Himalaya, la nord-vest de 

Annapurna. El are altitudinea de 8163 m deasupra n.m. fiind situat pe locul opt ca înălțime pe 
lume. Manaslu este o regiune muntoasă bază fragilă bogată în resurselor naturale. Deși este o 
zonă inaccesibilă acolo trăiesc circa 9.000 de locuitori. În zona găsim 2.000 de specii de plante, 
33 de mamifere, 110 de păsări, 3 tipuri de reptile și 11 specii de fluturi în 11 tipuri de pădure.  

Cu toate acestea Manaslu este o zonă care nu s-a dezvoltată economic și care depinde în 
cea mai mare parte capacitatea ecosistemului. Localnicii nu se bucura de beneficiile tehnologiei 
moderne însă sunt oameni buni, generoși și foarte primitori. Manaslu are însă multe de oferit 
pentru alpiniști. Dar nu este deloc înțelept să te aventurezi pe acest munte pentru că acesta este 
renumit nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru avalanșele dese care apar. Atunci când vine 
vorba despre Manaslu se spune că nu este pentru comerț. Acolo nu se poate face alpinism de 
plăcere, fiind un munte foarte dificil. De altfel, acest munte a fost cucerit pentru prima dată abia 
în 1956 de către o echipă de alpiniști japonezi. 

 

Trecerea Lunii pe zodia Rac ne aduce o ușoară oboseală. Știm, și din previziunile 

săptămânale, dar și din alte referințe astrologice pe care le-am inserat în acest material, că trecerea 

Lunii prin zodia Rac împlinește din nou o configurație numită împrăștiere. Avem acum multe 

posibilități, multe invitații sau șanse nenumărate prin intermediul cărora să ne ducem la bun sfârșit 

un deziderat ori să participăm la evenimente sociale esențiale pentru împlinirea profesională sau 

socială în general. Refuzăm să facem lucrul acesta pentru că nu putem să găsim echilibrul între 

dinamica individuală și cea socială. Tocmai de aceea în 10 mai toate ni se par toate ascunse sau 

cărările devin dintr-o dată întortocheate deși, dacă ne focalizăm atenția pe o informație totul în jurul 

acesteia se clarifică și știm ce avem de făcut. 10 mai devine o expresie sublimă la capitolul realizări 

sociale, chiar dacă în cele mai multe din cazuri aceste realizări nu au nimic de-a face cu practica, cu 

realizarea concretă sau cu îmbogățirea patrimoniului. Venus și Jupiter se află acum într-o relație 

absolut magică și, pentru că împlinesc această relație de pe zodii de pământ grija oamenilor va fi 

pentru bunăstare, pentru schimbarea nivelului de trai sau pentru recunoaștere socială. Toate celelalte 

elemente le vorbesc oamenilor despre transformare și despre un inamic pe care nu-l văd clar sau 

trăiesc cu senzația că trebuie să se pregătească pentru o confruntare ce nu a venit încă. Combinația 

aceasta dintre norocul material și teama de un eveniment nefericit pe care nu îl vedem, tulbură 

emoțiile și le aduce noroc doar celor maturi sau puternici. 

Chiar și pentru ceilalți, momentul acesta arată că viața este încărcată de semnificație, că 

sensurile filozofice nu sunt consemnate doar pentru a umple paginile unei cărți, ci sunt expresii 

abstracte ale unor lucruri foarte reale. Aceasta este filiera ocolitoare pe care ar trebui să o abordăm 

pentru a fugi de aceste temeri complicate, de aceste frici teribile care ne vorbesc despre evenimente 

negative ce încă nu s-au consumat. Dacă reușim sa înlăturăm acest obstacol toate lucrurile devin 

prețioase, bătăliile sunt câștigate, iar ideile sclipitoare ne curtează și ne îndeamnă să călătorim cu 

mintea cu sufletul sau, la modul concret, să pornim la drum pentru a ne îmbogății sufletește și 

pentru a ne bucura că trăim. 

Cei care și-au programat călătorii în această perioadă vor constata că urzeala astrelor este cu 

adevărat magică. Sunt atrași către zone în care au mai trăit, zone pe care l-au visat sau care sunt 

legate de experiențe de viață absolut esențiale, iar unele dintre ele chiar depășesc în însemnătate sau 

profunzime cadrul actualei vieți. Dacă vom reuși să găsim echilibrul între putere și nevoie viața se 

va simplifica substanțial și toate aceste lucruri aglomerate care ne consumă din rezervele sau ne 

zăpăcesc devin clare și nu va fi nevoie să le alungăm pentru ca, prin puținul rămas, să ne bucurăm 

de experiențe esențiale, ci vom putea lucra cu toate deodată. Acesta este în astrologia holistică 

semnul genialității și ne este dezvăluit acum fără a ni se pune interdicție, ci doar o condiție a unui 

minim control ce vine tot ca o împlinire a unor experiențe mai vechi, dar în mod natural și firesc, 

deci prin maturitate. Prin maturitate reușim să ne deschidem către lucrurile pe care până acum le-am 

ignorat, considerând că sunt lipsite de valoare. Cine știe, poate până la finalul acestei luni vom 

descoperi din ce în ce mai multe comori pe care le-am văzut până acum ca mormane de obiecte 

vechi lipsite de valoare. 
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O explicație aparte cu privire la originea civilizației minoice este cea a profesorului  
Marinatos care, sub auspiciile Societății de Arheologie din Atena, a realizat sistematic săpături în 
1967 în capitală antică a insulei. El a dorit să explice prin dovezi palpabile că pe Thera (o mică 
insulă din apropierea Cretei) că a existat o civilizație timpurie acolo atribuită de el misterioasei 
Atlantida. Prin săpăturile realizate s-a dovedit că pe Thera a exista din timpuri foarte 
îndepărtate o civilizație destul de avansată având nu doar o cultură puternică și matură, ci și un 
vast sistem comercial cu Grecia, Cipru, Siria, Egipt. 

Cu toate acestea civilizația theriană a comportat un sfârșit brusc spre sfârșitul secolului al 
XVII-lea î. de Ch. Când în 
urma unui puternic 
cutremur de pământ 
locuitorii au fost obligați 
să-și abandoneze casele lor. 
Cutremurul a anunțat de 
fapt erupția vulcanului 
Thera, acoperind întreaga 
insulă cu cenușa și lavă, 
conservând toate 
construcțiile ca într-o 
capsulă, așa cum s-a 
întâmplat la Pompei. În 
ciuda timpurietății evidente 
a civilizației, aceste dovezi 
solide indică primele 
așezări omenești din 
neolitic din această zona 
(mileniul al IV-lea î. de Ch.). În consecință atenția a fost orientată către Creta, cea mai mare 
insulă situată în vecinătatea Therei, devenind  noua locuință pentru cultura theriană afectată de 
erupția vulcanului. 

Discul de ceramică găsit la Phaistos în Creta (prezentat în imaginea alăturată), este dintr-
o perioadă preminoică. Întrucât originea lui nefiind specifică insulei Creta s-a lansat ipoteza că 
acest obiect este produsul unei civilizații apărută și dezvoltată pe insula vecină, Thera. De 
asemenea, alte elemente stabilesc faptul că insula a fost ocupată cel puțin din perioada 6000 î. d 
Ch. indicând existența unui popor al mării care au părăsit arealul lor de origine cu ajutorul unor 
ambarcațiuni, supraviețuind, astfel, cataclismului. Reconstrucția civilizație îngropată în lavă și 
cenușa de pe Thera a durat câteva mii de ani, astfel încât până în jurul anilor 1500 î. de Ch., 
Creta își construise din nou un imperiu al navigației, cu toate că acesta s-a destrămat într-un 
timp foarte scurt. Dar nu toți therienii au supraviețuit cataclismului. Mulți au murit loviți de 
pietre, în lava fierbinte sau înecați datorită valului mareic provocat de erupție. 

Erupția în sine a vulcanului precum și tragicul sfârșit al civilizație pe Thera corespund 
istorisirilor lui Platon despre insulă paradisiacă, Atlantida. Într-adevăr vulcanul din Thera a 
erupt cu exact 900 de ani înainte ca Solon să afle originala poveste a Atlantidei de la preoții 
egipteni, deci, din acest punct de vedere datele se verifică, însă aici avea de-a face cu o greseală, 
probabil făcut în mod intenționat, care spune că Atlantida nu a fost distrusă cu 900 de ani 
înainte, nu cu 9000! Dar, deși Platon cunoștea foarte bine geografia Greciei, nu identifică 
Atlantida cu Creta, și nici cu Thera, cea care, de altfel, nu s-a scufundat în întregime așa cum 
descrie în Critias și Timaios. O altă coincidență care bulversează este faptul că egipteni numeau 
insula Creta „Keftui”, un tărâm care era „o cale spre alte insule și alte continente” exact cum 
Platon a descris Atlantida! În favoarea acestei ipoteze vin Plinius cel Bătrân și Stabon care susțin 
că localitatea etruscă Spina situată pe țărmul Mării Adriatice, a fost cândva o mare metropolă de 
comerț și cultură. Acum însă este complet dispărută. La fel, Dioscuria, un important port grecesc 
este acum pe fundul Mării Negre. Deci, unele informații se verifică, altele, nu! 

 

Prima decadă a lunii ne întărește convingerea că puterea unui om este testată doar în 

confruntări. Fără adversari, fără oameni care să ne solicite, care să se situeze în afara zonei de 

confort pe care o preferă, evoluția ar fi un traseu plictisitor sau o deplasare foarte lentă către un alt 

punct de confort. Desigur, asta nu înseamnă că trebuie să elogiem confruntările și să ne petrecem 
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toată viața căutând oponenți pe motiv că evoluăm numai prin genul acesta de confruntări. Atunci 

când lupta devine o necesitate existențială ea nu trebuie refuzată pentru că înseamnă că am ajuns 

într-un nod energetic, într-un notă existențială și avem nevoie de experiențe de genul acesta. Prin 

episoadele momentului ne apropiem de lucruri bune și înțelegem când anume trebuie să facem pasul 

înainte și când să ne diminuam această expansiune ca într-un joc strategic. Achizițiile acestei 

decade pot deveni repere pozitive pentru ceea ce vom avea de traversat la începutul lunii septembrie 

când viața ne va vorbi despre mișcare, despre conduită sau despre evoluție prin muncă și efort. Ceea 

ce învățăm acum ne va folosi foarte mult atunci. 
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 Decada a II-a (11 – 20 mai) 
Adâncime în demersuri publice. Partiturile sunt noi. Voință. 

Ducem mai departe un plan. 
DECADA NR. 14  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   26 11-20 septembrie 

Corelația negativă 15 21-31 mai 

Zona martor 12 21-30 aprilie 

 

Curaj. Agresivitate împotriva unui factor obscur. Se pune un filtru periculos. Gândul de 

revoltă se întoarce împotriva celui care îl emite. Instinctul devine prioritar. Înțelepciunea este 

vândută la colț de stradă. Fericire condiționată. Sensibilitatea devine problema perioadei. 

Compromis. Extravaganță. Transformare rapidă. Pasiunile să plătesc scump. Întoarcere la o 

judecată periculoasă. Sensibilitatea este exprimată în mod direct. Profunzimea ființei se exprimă 

prin acces la mister. Nevoie de putere. Accident. Secretele sunt bine păzite. Curaj. Nesăbuință. 

Judecată pripită. Refuzul unui salt. Aspirații ce nu pot fi traduse în cuvinte. Înlănțuire. Inteligență 

practică. Transcendență. Se vorbește despre venituri. Creativitate. Inspirație. Se face apel la 

instrumente complicate. Mintea caută să descopere adevărul. Individul consideră că se poate 

descurca de unul singur, adică fără ajutorul anturajului. Se operează prin proceduri noi. Pretenții 

prea mari. Puterea și încrederea în sine sunt sporite. Se caută o acțiune care să se soldeze cu un 

rezultat practic. Provocare de pe o linie socială sau administrativă. Tiparele sunt doborâte. 

Noroc sau avantaj spectaculos. Se dorește depășirea unei bariere. Mintea nu poate ține pasul cu 

valorile transformării. Bucurie neobișnuită. Se refuză un tratament. Soluțiile par fanteziste. 

Revoltă. Popularitate plătită scump. Prosperitate. Lecțiile de viață sunt abordate cu mai mare 

încredere. Înțelegeri neobișnuite. Acces la informații așezate într-o altă ordine decât suntem 

obișnuiți. Fondul problemei se schimbă. Preocupări față de valorile materiale. Greutățile sunt 

evaluate altfel. Nevoie de clarificare. Intrăm în contact cu noi definiții. Aspirații profesionale 

întârziate de impulsuri agresive. Evenimentele sociale sunt înțelese greșit. Nesiguranță. Prea 

multă impulsivitate. Se scrie un nou capitol în cartea vieții. Confuzie. Experiențe dificile. 

Popularitatea este pusă la grea încercare. Este nevoie de un mare progres pentru avantaje mici. 

Caracterul trece în fața temperamentul ei. Nevoie de creativitate. Preocupări față de un nou tip de 

conduită. Exaltare. Abordări neobișnuite. Proiectele personale au nevoie de experiențele 

nefericite ale anului anterior. Ușoară epuizare. Strategii noi. Un farmec personal atrage atenția. 

Bunurile personale sunt evaluate și supraapreciate. Afaceri interesante. Noroc prin schimb, 

ghinion prin cuvinte. Amabilitate. Acces la informații ce nu pot fi de perspectivă. Stabilizare. 

Comunicare și deschidere către noi schimburi sau tranzacții. Afaceri interesante. Intrăm în 

contact cu o zonă favorabilă.  

 

În a doua decadă a lunii mai vom face o corelație interesantă cu ceea ce s-a consumat pe 

finalul lunii aprilie, atunci când nu am avut de traversat împlinirea unor unghiuri perfecte între 

planetele situate de la Marte încolo. Având această libertate de expresie sau fiind încurajați să 

adăugăm vieții personale o notă originală ori să facem după bunul plac sau după cum considerăm 

mai bine că trebuie procedat, schema aceasta care se va reproduce prin cele 10 segmente, aferente 

celor 10 zile, împlinește o nouă etapă a luptei cu inamici invizibili. Momentul acesta urmărește să 

ne arate că prin relațiile pozitive ne îndreptăm atenția către mijlocul lunii septembrie atunci când 

Marte se va afla într-o relație proastă cu Chiron și bună cu Uranus, iar prin corelațiile negative ne 

îndreptăm atenția către finalul lunii mai, când Luna neagră va trece în Scorpion împreună cu Marte, 

iar Jupiter va împlini un careu perfect cu Saturn. Vorbim aici despre experiențe legate de 

administrarea valorilor pe zona publică prin comenzi care vin dintr-un segment privat, cele pe care 

le vom numi dorințe, aspirații sau ceea ce merităm să primim din partea celorlalți. Prin faptul că ni 
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se oferă această libertate, reușim să atingem o anumită adâncime în demersurile publice și să ne 

îndreptăm atenția către perioade interesante ale vieții când am produs schimbări importante, prin 

care ne-am făcut viața mai ușoară sau am participat, alături de cei dragi, la construirea unei idei 

importante pentru imaginea socială la care vom apela acum. Puterea subconștientului devine una 

foarte activă, iar răspunsurile pe care le primim de acolo ne vor ajuta să ne punem în aplicare 

sistemul de credințe, educația sau aspirațiile pe care le avem în acest moment. 

Ca prezentare generală, trebuie să indicăm faptul ca această libertate de expresie ce se va 

concretiza în această decadă îi ajută pe oameni să își aducă la lumină acele impulsuri pe care până 

acum le-au ținut ascunse pe motiv că altele erau prioritare. Pentru că acum nu mai sunt condiții pe 

care societatea ni le pune, nu mai există o ambiție atât de mare din partea unor grupuri sau pentru 

îndeplinirea unui ideal creionat anterior, pot ieși la lumină și răutățile gratuite ale celor care nu s-au 

maturizat încă și care consideră că le este permis să procedeze în felul acesta. Având în vedere că 

această lume în care trăim oferă o libertate specială răutăților gratuite, propria experiență s-ar putea 

să fie zdruncinată de faptele greșite ale celorlalți pentru care aceștia să nu aibă nici cel mai mic 

regret. Nu aceasta este însă deviza generală a acestei decade, însă este important să știm că pe 

alocuri am putea să ne întâlnim și cu așa ceva. 

Luna se află acum în ultima sa zi de Rac trimițând unghiuri negative către Uranus și Luna 

neagră, dar și către Pluton, reușind să construiască două careuri în T pe semne cardinale, unul cu 

opoziția Uranus-Lună neagră ca bază, iar celălalt cu opoziția Lună-Pluton ca bază. Nu se împlinește 

crucea cosmica pe semne cardinale deoarece nu se atinge un unghi adecvat între Luna neagră și 

Pluton. Luna neagră se pregătește să părăsească zodia Balanță și, spre finalul acestui interval, se va 

afla și pe ultimul grad al acestei zodii, făcând o sinteză teribilă a ceea ce a stricat sau a compromis 

în ultimele nouă luni. 

Momentul acesta le vorbește, așadar, oamenilor despre agresivitate orientată împotriva unui 

factor obscur sau despre complicații ale relațiilor pe baza unor lucruri neîmpărtășite sau prin 

vindecare dificilă ori abordată diferit pentru fiecare. Având această senzație că participă la 

evenimente sociale fără să se sincronizeze, oamenii au sentimentul că au nevoie de ceilalți, nu 

trebuie să le spună celorlalți ce gândesc, ce simt și până unde pot merge cu demersurile lor. Au 

nevoie de aceștia doar când trebuie să facă un schimb însă aici, după cum vor considera încă de la 

începutul acestui interval, n-au nevoie de sentimente. Din această cauză gândul de revoltă se 

întoarce împotriva celui care îl emite, izolându-l. Pentru acesta, pericolul pe care-l impune va avea 

conotații existențiale. Luna are, nu doar un rol important în relațiile pe care le construiește cu Luna 

neagră, Uranus și Pluton, ci și în raport cu Axa Dragonului, pentru că va reuși acum să medieze 

tendința Nodurilor. Impulsurile acestea de separare ne dau idei noi, ne încurajează să privim dincolo 

de calitatea relațiilor dezvoltate până acum, să avem mai multă încredere în sine, mai mult optimism 

și să ne bucurăm mult mai intens de realizări mai mici doar pentru simplul fapt că le-am obținut fără 

ajutor. Rezultatele acestui compromis social sunt desprinse din această schemă nouă ce se bazează, 

în primul rând, pe așteptările pe care le avem din partea demersurilor programate să se finalizeze pe 

finalul acestei luni. Cu alte cuvinte, ne grăbim să facem pasul înainte, în a avea rezultatul final, iar 

asta înainte de a știi dacă lucrurile se vor finaliza așa cum ne gândim în acest moment. De altfel, se 

impune cu precădere un avertisment, acela legat de rezervă, maturitate sau răbdare, adică să nu ne 

declarăm învingători înainte ca acest lucru să se împlinească de-a binelea. Din nou vedem, ca și în 

decada anterioară, că ne luptăm cu un adversar invizibil și acum acesta este propria nerăbdare. Vor 

fi învingători în această construcție socială doar cei care, prin comanda rațională, își impun sa mai 

aștepte un pic, o săptămână sau poate chiar două, să mai revizuiască odată informațiile acestea, să 

aștepte să se mai împlinească o etapă ori, pur și simplu, să vadă soluția împlinită. La asta se referă 

momentul acesta de început al celei de-a doua decade și numai prin această prudență fericirea de 

acum poate fi condiționată. Această condiționare, după cum am văzut, nu vine să rănească ori să 

diminueze starea de confort, ci să ofere permanentizare aspirațiilor și să nu compromită, printr-o 

precipitare, împlinirea unor idealuri foarte frumoase. 
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Cândva, demult, pe când oamenii erau altfel decât îi știm noi astăzi și pe când Dumnezeu  
încă umbla pe pământ, Îngerul florilor a fost trimis să aleagă floarea care ar fi putut fi deasupra 
tuturor. El se reîntorsese pe pământ și începuse să caute în păduri, prin grădini și câmpii. După 
un timp, a ajuns într-un răzor plin de lalele roșii și portocalii, ridicate semeț spre cer, și le-a 
întrebat: „Unde v-ar plăcea cel mai mult să trăiți?” Lalelele i-au răspuns: „Cel mai mult ne-ar 
plăcea să trăim pe pajiștea unui castel, unde culorile 
noastre fierbinți ar contrasta cu zidurile cenușii ale 
zidurilor. Ne-ar plăcea să fim atinse de către o 
prințesă care să ne mărturisească zi de zi cât de 
frumoase suntem”. Îngerul și-a întors cu întristare 
ochii de la lalele și a întrebat trandafirul: „Care crezi 
că ar putea fi locul tău preferat?” Acesta i-a 
răspuns: „Mi-ar plăcea să mă înalț pe zidurile unui 
castel căci sunt fragil și delicat și nu aș putea face 
lucrul acesta de unul singur. Eu am nevoie de 
îngrijire și de un adăpost primitor”. Din nou, îngerul 
florilor s-a posomorât și s-a îndreptat privirea către 
o pajiște unde văzu o rozetă de păpădie, abia 
răsărită din pământ. Îngerul a întrebat-o: „Care este locul în care ți-ar plăcea cel mai mult să 
trăiești?” „Vai!”, a oftat păpădia, „aș vrea să trăiesc oriunde aș putea fi găsită cât mai repede de 
către copiii plecați de la școală sau care se zbenguie și aleargă peste câmpii. Aș vrea să trăiesc pe 
lângă drumuri și în poiene, dar și printre pietrele din oraș, ca să pot face fericit pe oricine”. “Si 
cum ar trebui, dragă păpădie, să arăți tu pentru a fi peste tot”. Păpădia nu a știut ce să-i spună 
îngerului, așa că el a mai lăsat-o o zi să se hotărască. În acea zi, păpădia, rugându-se, a dat cu 
ochii de Soare și, văzând cât e de frumos, s-a hotărât să arate că el, să-i zică îngerului că vrea să 
fie galbenă și frumoasă ca Soarele. Apoi văzu Luna și se răzgândi, dorea să arate ca ea. Să fie 
albă, rotundă și frumoasă. Dar văzu și stelele și îi plăcură și acestea. Când veni, iar îngerul la ea 
nu știa ce să zică, dorea să fie ca Soarele, ca Luna și ca stelele; nu era hotărâtă. Așa că Dumnezeu 
i-a îndeplinit toate dorințele. 

 

Trecând pe zodia Leu, Luna le aduce oamenilor sentimente puternice și îi face interesați de 

latura emoțională, de acea putere personală prin care captează atenția și participă împreună cu 

ceilalți la împlinirea unor demersuri publice. Acesta va fi practic momentul în care vom sfida 

anumite reguli, nu vom mai ține cont de recomandări sau de prudență, vom face un pas în lumina 

reflectoarelor fără să ținem cont de recomandările celorlalți sau poate chiar de vocea conștiinței. 

Forța obținută acum are, așadar, o ambivalență interesantă. Pe de o parte, ne oferă satisfacția 

exprimării personale într-un cadru nou, fără condiționări prea mari, ceea ce va face momentul acesta 

plăcut, deconectant, iar de partea cealaltă ne oferă clar o dovadă că vocea conștiinței trebui ascultată 

de fiecare dată. Ceea ce simțim în momentul acesta când Luna trece pe zodia Leu, adică începând 

cu 12 mai, poate însemna compromis sau întoarcerea la o formă de judecată ce s-a dovedit anterior 

periculoasă. Singur, momentul la care vom face trimitere acum va fi cel care s-a consumat pe finalul 

lunii aprilie, cel are reprezintă, de altfel, și momentul de martor, ceea ce ne echilibrează, ne 

maturizează sau ne informează despre pericolele la care ne expunem procedând în felul acesta. Cine 

își șterge memoria foarte ușor ori nu ține cont de ceea ce a traversat de-a lungul vieții, urmărind 

doar starea de confort sau satisfacția de moment, se va da singur de gol vorbind celorlalți despre 

lucruri în care nu crede, insistând pe un discurs lapidar sau încercând să scurteze o perfecțiune pe 

care numai el o vede în felul acesta. Se implică, pe baza acestor impulsuri, în evenimente mult prea 

îndrăznețe arătând că, de fapt, are pălăria mai mare decât capul. 

Întoarcerea la o judecată periculoasă are acum o justificare. Nu ar trebui să ne luăm după 

ceea ce ni se arată la prima vedere, după aceea ce un individ de această factură încearcă să ne 

convingă, ci noi, pentru că studiem astrologia, știind că pe aceste relații, proastă dintre Lună și 

Junon și bună dintre Lună și Marte retrograd, individul va fi preocupat să-și protejeze secretele prin 

acțiuni în forță, prin distragerea atenției sau prin confruntări, competiții, lupte, provocări deschise. 

Rezultatul nu va fi însă cel pe care-l așteptăm și pasul următor va fi izolarea. Aceste persoane vor 

căuta un refugiu și prima dată își vor ascundem sentimentele proprii, se vor interioriza, vor insista și 
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mai mult în această atitudine de neîmpărtășire, de închistare. Este posibil ca aceste comportamente 

ciudate să-i indemne pe oameni să râdă, să se comporte straniu, să sfideze particularitatea sacră a 

unor demersuri în care s-au implicat și să încerce să-i convingă pe ceilalți că acestea sunt lucrurile 

importante pentru sine, că doar în acestea crede și doar pe acestea le iubește. Este clar că aceste 

persoane au mari probleme cu maturitatea și fără să-și dea seama devin vedetele acestei perioade. 

Din nefericire, modelele lor sunt preluate ușor de cei din jur producând haos și nu pentru că se 

dovedesc acum foarte puternice, ci pentru că există o mare receptivitate a individului față de ceea ce 

se consumă pe zona publică. Dacă decada aceasta ar fi marcată de evenimente majore, așa cum am 

văzut că se întâmplă cu celelalte decade, mai puțin finalul lunii aprilie, spre care ne îndreaptă 

martorul de acum, ar fi existat o condiționare socială care ne-ar fi trezit, ar fi existat un duș rece 

care, prin greutatea pe care o punea pe decizia personală, ne-ar fi atras atenția asupra măsurii, 

disciplinei sau respectului. În absența acestora, tot ceea ce vedem la televizor este crezut, tot ceea ce 

strigă în piața centrală este preluat și devine știrea anului. În realitate, acestea nu sunt decât niște 

impulsuri personale, în marea lor majoritate lipsite de greutate, de esență sau de durabilitate, dar 

prin confuzie devin adevărate probleme ale lunii și, implicit, ale anului. 

 
Adam Smith, născut în 1723, a fost principala personalitate care a contribuit la 

dezvoltarea teoriei economice, studiile sale fiind orientate spre dezvoltarea industriei comerțului 
în Europa. Prima sa carte, fiind, totodată, și ultima (fiind revizuita substanțial în ultimul său an 
de viață) a fost “Teoria sentimentelor morale” (1759), care, de altfel, este neglijată pentru că 
valoarea sa este pusă în umbră de lucrarea de referință “Cercetarea asupra naturii și cauzelor 
bunăstării națiunilor” (1776). Judecând după faptul că în prima sa lucrare Adam Smith insista ca 
bunăvoința față de ceilalți, bunăcuviința, prudența și justiția sunt, în viziunea sa, virtuțile care 
trebuie să guverneze conștiința oamenilor liberi pentru o bunăstare socială, dar și după faptul că 
în zilele noastre aceste percepte sunt intens neglijate, înțelegem de ce nu s-a acordat atenția 
cuvenită acestei lucrări. Apoi, pe bună dreptate, mulți analiști, consideră că se face o gravă 
eroare atunci când se rupe teoria sa economică de perceptele morale pe care le-a promovat. 
Poziția filosofică a lui Smith în domeniul moralei, integrată în gândirea sa economică, este aceea 
de spectator al acțiunii și interacțiunii umane, de observator care încearcă să descifreze 
principiile care stau la baza ordinii sociale, precum și stabilirea conexiunilor care există între ele. 
De altfel, nu este un secret, știm că Smith a crezut în divinitate, considerând că reprezintă acea 
„mână nevăzută” care așază într-o ordine desăvârșită bunurile, valorile și etică. În operă sa 
ideea unei „mâini nevăzute” este omniprezența și a încercat să o explice, să o prezinte practic. 
Astfel, ideile sale, regăsite cu precădere în lucrare sa de referință “Cercetarea asupra naturii și 
cauzelor bunăstării națiunilor” combat teoria mercantilistă care susține importanta deținerii de 
către stat a unora mari rezerve de lingouri de aur. De asemenea, respinge viziunea fiziocraților 
ce care puneau accentul pe importanța fundamental a muncii, susținându-și viziunea pe procesul 
de diviziune a muncii și criticând multitudinea de restricții guvernamentale depășite și arbitrare 
care puneau piedici expansiunii industriale. A susținut că “mâna nevăzută” nu-și poate îndeplini 
menirea dacă se impun restricții concurentei libere. 

Adam Smith și-a prezentată sistemul de gândire atât de bine încât, în câteva decenii a 
reușit să zdruncine din temelii școlile cu tradiție economică. A avut un impact teribil asupra lui 
Tomas Malthus și David Ricardo, cei care au perfecționat i-au sistemul (fără a-i schimba 
trăsătură definitorie) creând o structură ce este astăzi considerată drept economia clasică. Deși o 
parte din ideile sale economice au trecut prin multiple transformări, în sensul că economia de 
astăzi, este diferită de ceea practică pe vremea sa, în calitate de principal fondator al gândirii 
economice Adam Smith rămâne o personalitate de seamă a culturii universale. 

 

Momentul în care Mercur se va afla într-o relație bună cu Pluton înseamnă retrezirea unor 

revendicări. Compromisul ce a venit spre noi în 12 mai se transformă în 13 mai, în a doua zi de 

tranzit a Lunii prin zodia Leu, în curaj, dar și în nesăbuință. Judecățile pripite de acum arată 

celorlalți că începutul a fost prost, informația nu ne duce unde am crezut și cu toate acestea, din 

mândrie sau aroganță, nu recunoaștem că am greșit. Pasul următor, adică în a continua pe această 

direcție, înseamnă o deposedare sau o separarea și mai evidentă a individului de grupul specific, de 

grupul de apartenență sau de cel în care dorește să se integreze. În 13 mai înțelegem cât de 
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complicată este valoarea și cât de îndoielnic poate fi rezultatul care se bazează pe aceasta. În 

momentul acesta se consumă și faza de Primul Pătrar și este pentru prima dată în acest ciclu lunar 

când o problemă personală este cu adevărat pusă la îndoială de comunitate. Cel puțin, în stadiul de 

față, aceasta va fi reacția individului, asta va vedea și asta va înțelege din răspunsurile pe care le 

primește din partea celorlalți. Faptul că nu va ține cont de ele este o altă problemă și se va întâmpla 

așa doar pentru că Mercur, aflat acum în mers retrograd, se va implica într-o conjuncție perfectă cu 

Venus pe zodia Taur și îi va îndemna pe oameni să vorbească prea mult despre venituri, despre 

stabilitatea afectivă ori de ceea ce le-ar întări și mai mult starea de confort.  

Dacă până acum aceste elemente legate de buna purtare, psihologie comportamentală sau 

informații desprinse din relațiile cu ceilalți, poate chiar cele conflictuale, ne-au dus la un rezultat 

util, chiar dacă nu a fost cel pe care l-am dorit, prin această reorientare, prin această preocupare 

excesivă față de bani, avere, patrimoniu se zdruncină creativitatea și inspirația este folosită doar în 

această zonă. Este adevărat, o anumită satisfacție obținem pentru că această relație bună a lui 

Mercur cu Pluton atrage energia planetei Venus, cea care, din fericire, nu se află în mers retrograd 

așa cum se întâmplă cu Mercur în această relație bună cu Pluton. Există o forță de care ne putem 

folosi, avem anumite rezerve pe care le putem investi și pe baza acestora putem să ne așteptăm la 

rezultate frumoase. Deci inspirație există, chiar dacă o agresăm puțin cu atracția către materie, către 

pecuniar sau către plăceri vulgare. Să o folosim! 

Am văzut de multe ori că interesul oamenilor care ar trebui să se preocupe de cultivarea 

spiritului sau de căutarea adevărului este mai nou acela de a folosi energia mentală, de a-i îndemna 

pe ceilalți să mediteze pentru a obține bani sau avantaje materiale. Aceasta este o mare greșeală și 

prin practică sistematică se transformă într-o mare prostie. Momentul acesta poate fi un exemplu în 

sensul acesta pentru că atracția care vine din zodia Taur, nefiind înțeleasă corect din cauza 

retrogradării lui Mercur, le poate spune oamenilor că nu contează pentru ce militează, important 

este să obțină rezultate. Procedând așa nu fac altceva decât să arunce mărgăritare la porci. 

 
“Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, că 

nu cumva să le calce în picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie pe voi.” (Matei 7:6). Pornind de la 
această idee, mulți consideră că secretul ezoteric nu trebuie împărtășit nimănui, că secretul 
inițierii este unul care nu-i permite inițiatului să spună nimic despre ce a primit, cum a fost 
învățat și la ce se referă. Total greșit! Iisus nu ne spune nimic despre asta. Nu ne interzice să 
răspândim. Asta este interpretarea noastră, obsesia noastră, susținută pe teama de a nu pierde 
privilegii. Spre marea mirare a “înțelepților”, prin această recomandare Iisus a lovit chiar în 
aceste privilegii. A nu arunca mărgăritare la porci înseamnă a nu te prezența celorlalți ca fiind 
superior, a nu vorbi în termeni străini doar pentru a te prezenta superior, a nu te așeza pe o 
poziție superioară doar pentru ai ales din jur câțiva "porci" sau "câini" cărora să le vorbești 
despre teoriile fizicii cuantice ori despre iluminare. Nu “porcii” trebuie să fie cei care să 
primească acestea, ci oamenii. Dacă ai clar sentimentul că te adresezi oamenilor atunci 
mărgăritarele tale devin forțe care ajuta și înaltă. Recomandarea lui Iisus se referă la raportare, 
la ceea ce vine de la tine, nu la ceea ce există în exterior. Dacă raportarea este corectă, selecția se 
va face de la sine. El a fost un Mare Inițiat care nu a făcut inițieri secrete, totul a fost la vedere. El 
nu s-a adresat “porcilor”, ci oamenilor. Toți cei cărora li se adresa erau pe un stadiu inferior lui, 
dar nu erau "porci" și nici "câini", ci oameni. Ba chiar a insistat "Să iubești pe aproapele tău ca pe 
tine însuți" (Matei 22:39), adică nu te îndeamnă să faci bine bazându-te pe o raportare corectă 
nu să crezi despre tine să dacă deții mărgăritare și le oferi celorlalți aceștia nu vor ști ce să facă 
cu ele, decât să le calce în picioare. Iisus s-a referit la cel care dă, la atitudinea lui, la rolul pe 
care-l are și ce poziție are el în momentul în care dă. Dacă adeptul nu ține cont de asta, dacă este 
arogant și superior în mod gratuit, orice oferă celorlalți se transformă în mărgăritare cărora le 
este deja stabilit un sfârșit tragic. Dacă respecți ceea ce ești și ceea ce ai, vorbești într-o limbă 
universală, nu abordezi o adresare care să creeze diferențe de nivel între tine și ceilalți. Ca o 
completare a ceea ce a spus Iisus, Arsenie Boca obișnuia să amintească “Când dai, la început dai 
din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce ești” 
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Mesajul zilei de 14 mai arată că lucrurile acestea rămân într-o formă stabilă. Prin împlinirea  

trigonului dintre Venus și Pluton, mintea va căuta să descopere un adevăr, iar individul va înțelege, 

pe baza acestor informații, că este capabil să se descurce singur, să nu mai depindă de anturaj și să 

nu mai stea toată ziua cu mâna întinsă. Acest lucru se întâmplă și pentru că Soarele devine prieten 

cu asteroidul Chiron, legând astfel două zodii, Taur și Pești, renumite pentru compatibilitatea lor. 

Dacă în sfera personală lucrurile acestea depind mult de educație, de adoptarea unor procedee noi 

sau de investigarea propriei persoane 

și a propriilor posibilități cu un 

rezultat bun, pe zona publică lucrurile 

acestea se adresează cu precădere 

ideii de reproducere. Pentru că zona 

socială este acum mult prea permisivă 

cu soluțiile care vin din privat, dintr-

un efort intim, adică fiecare lider își 

poate implementa ideile după bunul 

plac, schema de acum se adresează 

atât elementelor pozitive, cât și celor 

negative, sfidând perpetuarea unei 

idei. Nu ne referim aici la promovarea 

unor idei avangardiste, deocamdată 

lucrul acesta se desfășoară într-un 

registru cunoscut, prin acțiuni sau 

fapte care au venit spre noi în lunile 

anterioare. Ne referim la ceea ce poate 

naște mintea unui om, ce poate 

reproduce din combinații multiple, 

adică la acest proces pe care noi îl 

numim impropriu: creație. În această 

perioadă, omul nu creează, ci doar 

reproduce, reașază elementele într-o altă ordine. Atunci când devine cu adevărat Creator, fie că se 

folosește sau nu de această conjunctură astrală sau nu, se identifică întru totul cu Ființa Supremă.  

Momentul acesta al zilei de 14 mai răscolește sau zdruncina conștiința de grup prin creații 

penibile, modele greșite de gândire sau nașterea unei idei care, dacă va avea posibilitatea de a fi 

pusă în aplicare, va duce la subminarea grupului căruia i se adresează. Lucrurile acestea vin spre noi 

și cu o creștere spectaculoasă, agasând sistemul de valori, credințele, religia sau educația morală. De 

partea cealaltă, acolo unde nu avem de-a face cu o educație morală, ci cu o dezordine morală, 

agresarea acestei dezordini poate însemna și renunțarea la obiceiuri proaste, atracția către cultură, 

educație sau dezvoltare personală. Acestea sunt însă cazuri izolate și de aceea putem pune vibrația 

sintetică a zilei de 14 mai sub patronajul unor pretenții nerealiste. Indiferent că vrem să construim 

să creăm, să distrugem, indiferent că vrem să reproducem sau că ne credem creatori, provocăm o 

schemă care există deja și avem toate resursele necesare pentru a obține un rezultat. S-ar putea ca 

până la urmă, după cum am văzut prin prezentarea generală a acestei decade, rezultatul final să nu 

semene cu ceea ce gândim în momentul acesta. Cert este că se operează prin procedee noi și 

instinctul va fi puternic zdruncinat, ducând fie la învățare, comunicare sau depășirea unor limite, fie 

la confuzie, dificultăți de înțelegere sau distrugere. Toate acestea, pentru societatea care se află într-

un continuu proces de transformare, înseamnă vindecare. Binele acesta care până la urmă nu este 

resimțit ca fiind bine, înseamnă renunțarea la o schema care amplifică răul fără a intenționa lucrul 

acesta, iar răul care, până la urmă, se transformă în educație și contribuie la reclădirea conștiinței de 

sine și a identității sociale sănătoase, are nevoie de mai multă atenție, de și mai mult curaj pentru a 

smulge răul existențial din rădăcină  (adică adevăratul rău, nu cel închipuit) chiar dacă la început 

doare. 
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Einstein a fost un om aparte și în privința relațiilor intime. Prima sa soție a fost o 
sârboaică, Mileva Marici (nascută pe 19 decembrie 1875), cu patru ani în vârstă decât el, venită 
la studii la Politehnica din Zurich, cu care s-a căsătorit în 1903. Era o fată inteligentă, puternică, 
dar cam urâtă. Cu Micetta, cum o alinta el la început, a avut primul copil, Lieserl (1902), numele 
fiind un diminutiv de la Elisabeth, pe care a lăsat-o în grija bunicilor, la Novisad, pentru că nu 
erau căsătoriți. Practic, a abandonat acest copil și ultima dată când a fost menționat a fost într-o 
scrisoare a lui Einstein către Mileva din 19 septembrie 1903. Existența lui Lieserl rămâne însă un 
mister. Michele Zackheim, după ani de studii, anchete și consultări ale arhivelor din Serbia și 
Germani a ajuns la concluzia că Lieserl s-a născut cu un handicap mintal sever și a murit în 
copilărie. După căsătorie au venit pe lume doi băieţi: Hans Albert (1904), eminent, ce a devenit 
apoi profesor la Universitatea California, şi Eduard (1910), opus fratelui său, bolnav de 
schizofrenie, care a și murit în 1965 în Psychiatric Clinic Burghölzli din Zurich. 

Deoarece considera căsătoria „invenția unui porc fără imaginație” relația sa cu prima 
soție s-au deteriorat treptat. În una din scrisorile adresate primei soții, vândută la licitație și 
publicată după moartea savantului, reiese că deja în 1914 relațiile dintre cei doi soți deveniseră 
încordate și căsătoria lor se menținea doar de conveniență. El încearcă să impună soției sale 
niște reguli de coabitare nu tocmai ușor de acceptat, ceea ce demonstrează că era un soț dificil: 
„Hainele și lenjeria mea să fie în mare ordine. Trebuie să-mi servești trei mese pe zi, la ore fixe, în 
camera mea. Camera și biroul meu să fie mereu curate. Nimeni altcineva, în afară de mine, nu 
are voie să se atingă de masa mea de lucru. Vei renunța la orice relație cu mine, în afară de cele 
necesare menținerii unei aparențe în societate". 

Divorțează în 14 februarie 1919 de Mileva și se căsătorește pe 2 iunie 1919 cu verișoara lui, 
Else Einstein, rămasă văduvă, care avea deja două fiice. Ea l-a urmat pe Einstein în exilul său, 
iar în 1936 moare de cancer. 8 ani mai târziu, în 1948, Mileva moare și ea într-o clinică din 
Elveţia ceea ce a fost un adevărat șoc pentru fiul ei, Eduard, din are nu șia mai revenit. 

Ulterior, în 1955, după moartea sa, s-a aflat de idila pentru a avut-o cu Margarita 
Konenkova, soția sculptorului rus Serghei Konenkov, cel care i-a făcut savantului bustul ce se află 
în prezent la Institutul pentru Studii Avansate din Princeton. S-au descoperit nouă scrisori 
adresate ei de Einstein, scrise în perioada noiembrie 1945 - iulie 1946, după întoarcerea soților în 
Rusia sovietică, după război. 

Există bănuiala că Margarita ar fi fost o agentă K.G.B. care a fost trimisă pentru a 
încerca să-l manipuleze pe savant, astfel încât acesta să sprijine public regimul sovietic, ceea ce 
nu s-a întâmplat. A reușit însă ceva cu adevărat frumos, ceva magic, să-i reînvie sentimentele 
frumoase, romantismul care a fost pentru el o forță teribilă prin care se regla, se echilibra, se 
liniștea. 

 

În mijlocul lunii mai, când Venus se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, fără a media 

tendința Nodurilor, înțelegem de ce lucrurile acestea sunt atât de complicate și de ce transformarea 

valorilor poate duce individul pe căi nebănuite. Toate aceste lucruri în care am crezut pentru că ni s-

au părut bune sau de care ne-am ferit pentru că ni s-au părut rele, constituie un mare avantaj pentru 

individ și un mare noroc pentru societate. Pentru că se produc astfel de frământări lucrurile se așază 

după alte criterii și rezultatul este unul bun, ceea ce ne va permite accesul la o altă schemă, la un alt 

etalon al frumosului. 

Prin ceea ce ni se întâmplă acum constatăm că suntem îndemnați să avem încredere în 

concepțiile pe care ni le-am construit, să fim de nezdruncinat în ceea ce gândim sau preferăm. 

Spiritul devine foarte important și această revoltă, dacă este dusă în zona sufletească, se poate 

transforma în putere orientată împotriva grupului. Cine dorește să facă acest lucru va vedea că 

succesul este de scurtă durată și, la un moment dat, forța grupului, cea care preia modelul acesta 

individual de revoltă, se va întoarce spre individ și îi va strivi toate aspirațiile curate. Asta înseamnă 

că evenimentele dramatice vor fi privite cu mai multă atenție și valorile spirituale, acelea care ne 

îndeamnă să ne concentrăm aspirațiile pe un ideal îndrăzneț, se vor baza acum pe experiențe triste, 

pe dureri care ne-au învățat să fim rezistenți, disciplinați și atenți. 

Luna se va afla acum într-o conjuncție cu Capul Dragonului și, din Fecioară, va lansa o 

invitație la puritate sufletească și la dragoste pentru simplitate. Este de așteptat ca nu toată lumea să 

poată face lucrul acesta, unii preferând să-și fixeze atenția pe dezamăgiri provocate de relații 

complicate sau de neputința de a găsi pe zona publică un canal favorabil prin intermediul căruia să-
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și îndeplinească aspirațiile sau dorințele personale. Din această cauză, prin dezamăgirile ce devin vii 

acum popularitatea este plătită scump, iar soluțiile viitorului par de-a dreptul fanteziste. Mult mai 

câștigat devine, astfel, omul care se preocupă de echilibru sufletesc, cel care nu dezvolta ambiții 

prea mari sau dacă le are atunci acestea se adresează cu precădere susținerii aproapelui, ajutorului 

necondiționat pe care să îl ofere acestuia într-un moment complicat al vieții lui. 

Pentru că Jupiter și Luna se află acum într-un semn care favorizează procesele mentale, este 

de așteptat ca mintea să nu poată ține pasul cu aceste transformări și mesajele care vin de pe zona 

publică s-ar putea să fie, inițial, înțelese eronat. Prin înțelegere eronată mulți arată că se sperie de 

spații deschise, de proiecte ce se întind pe o perioadă mare de timp sau de cele care mobilizează 

aproape toate rezervele personale fără să promită un succes, cel puțin pe măsura investiției. De 

altfel, oricât de ciudat pare, nu este important să ne recuperăm investiția pe care o facem acum, ci 

este important să ducem mai departe un plan. Există o schemă care depășește puterea noastră de 

înțelegere și care este acum foarte activă. Ea a fost elaborată anterior, pe finalul lunii martie sau în 

luna ianuarie, și, dacă vom interveni acum, lansând pretenții de moment, riscăm să stricăm o 

armonie care-și vede singură de grijă. 

 
Credința în Dumnezeu a lui Leonardo da Vinci a fost mult timp ținută sub o tăcere 

adâncă. A trăit într-o epocă unde puteai foarte ușor să ajungi pe rug dacă negai existența lui 
Dumnezeu, dar și pentru că, fiind un veritabil iubitor al științelor, nici nu putea accepta ca 
Dumnezeu este un justițiar cu Barbă care stă pe un tron ocupându-se de destinul oamenilor. 
Totuși, Leonardo nu a fost ateu. El nu a negat existența lui Dumnezeu de teama inchiziției, ci 
pentru că era absolut convins că lucrurile stau altfel, că în natura există o ordine prestabilită ca 
evenimentelor nu pot fi produsul haosului sau doar rezultatul unor interacțiuni, fie ele și 
complexe. Era convins că această forma rămâne necunoscută, dar nu-i putea nega acestei 
existența. Susținea însă ca acest “prim motor” stă la baza mecanismului cosmic. Desigur, există 
multe elemente neobișnuite sau mistere ale vieții lui Leonardo și din această cauza mulți ar putea 
să-l considere mai mult decât excentric. Adică, se știe că toate însemnările sale sunt scrise invers. 
Se pare că făcea acest lucru pentru a nu-i fi furate ideile. A dezvoltat atât de bine această tehnică 
încât nu mai avea nevoie de oglindă pentru a scrie astfel. A fost ambidextru, adică putea să scrie 
cu o maina și să deseneze cu cealaltă. A oferi pentru prima dată o explicație a cerului albastru și 
a scris un studiu amănunțit despre proprietățile apei, manuscris ce se afla acum în posesia lui Bill 
Gates.  

„Cât despre definiția sufletului – spune el ironic – îl las la închipuirea fraților călugări, 
care sunt părinții popoarelor; ei știu prin inspirație toate secretele; las, dar, de o parte scripturile 
sfinte, fiindcă ele sunt supremul adevăr.” 

 

Rămânând în acest registru al binelui complicat, al norocului pe care îl întâlnim acum, 

finalul tranzitului Lunii prin zodia Fecioară ne aduce o altă experiență. Dacă în contextul săptămânii 

în care se consumă această vibrație se urmărește să li se vorbească oamenilor despre propulsarea 

către o nouă țintă sau despre schimbări interesante ce urmează să se producă într-un calm suspect, 

într-o lipsă de condiționare sau de determinare rapidă, prin faptul că nu există o condiționare socială 

rapidă, bruscă, majoră se încearcă adoptarea unor reguli care să umple acest gol ori care să ne ofere 

accesul la informații așezate într-o altă ordine decât suntem obișnuiți. Momentul acesta ne poate 

aduce în fața unui efort fizic substanțial, dar nu pentru a consuma o energie, ci pentru a apela la un 

nou etalon al frumosului sau a ne exprima prin eleganță și a obține de pe urma acestora o poziție 

privilegiată. Deci totul pare complicat, dar, în esența, dacă nu căutăm să umplem un gol al vieții cu 

mișcarea prezentului, dacă nu fugim de adevăr, situațiile se vor simplifica de la sine. 

Luna realizează cu Soarele din Taur o înțelegere secretă și această manieră, prin care 

încercăm să rezolvăm problemele apelând la un acord sau pe baza unor reguli întâlnite pentru prima 

dată, nu poate soluționa tensiuni mai vechi, spre exemplu pe cele pe care le-am parcurs pe finalul 

lunii martie sau începutul lunii ianuarie. Suntem însă informați, la fel ca și în ultima perioadă, 

referitor la tensiunile pe care le-am alimentat și, mai ales, referitor la cum am folosit puterea ce ne-a 

fost acordată. Pentru că simțim binele într-un anumit fel nu înseamnă că toată lumea trebuie să se 

racordeze la această manieră de a percepe realitatea și de a o folosi. Înțelegerile acestea neobișnuite,  
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modul cum alegem să ne descurcăm în probleme personale sau cum abordăm mișcarea valorilor 

dintr-o zonă vulnerabilă într-o zonă sigură reprezintă propria manieră în care percepem realitatea și 

expresia unor experiențe personale pe care le-am parcurs în ultimii ani, din 2008 încoace, de când 

Pluton se află pe zodia Capricorn. Acum încercăm să simplificăm lucrurile având în centrul atenției 

o idee forță, un mesaj clar care ne convinge că nu am trăit degeaba și deci ceea ce oferim celorlalți, 

modul în care ne prezentăm față de cei din jur reprezintă suma experiențelor personale. 

Dacă în momente de genul acesta 

reușim să ne întoarcem, dar să nu acuzam 

oamenii pentru greșelile lor doar pentru că 

avem puterea să le înțelegem corect, dacă 

momentul de repaus este privit ca o izolare de 

tot ceea ce am învățat sau de oamenii care ne 

sunt acum alături, înseamnă a nu-i acuza pe 

aceștia de lucruri pe care nu le-au însușit prin 

muncă, deci, prin înțelepciunea pe care o 

probăm, arătăm că suntem pe drumul cel bun 

și din toată această suită de experiențe se 

desprinde o anume înțelegere simple de viață.  

S-ar putea ca această înțelegere de 

viață să ne fie folositoare pe mai târziu, spre 

exemplu pe finalul lunii noiembrie când, 

conform unghiurilor care se vor împlini 

atunci, corelațiile negative ne vor vorbi despre 

ceea ce nu am făcut bine în momentul acesta, 

pentru a nu repeta. Acum însă nu ne ducem 

atât de departe în timp, nu călătorim nici cu mintea și nici cu proiectele personale spre finalul 

anului, ci le proiectăm pe acestea cel mai târziu la mijlocul lunii septembrie, pentru a ne bucura de 

realizările de atunci, adică de mișcare, de acceptarea unei noi conduite sau de elevare prin efort și 

muncă. În ceea ce privesc lucrurile pe care le traversăm acum nu este indicat să ne proiectăm 

perspectiva evenimentelor în decada următoare, pe finalul acestei luni, deoarece vom avea parte de 

multe schimbări și aceste modificări rele, deci speranțele de atunci nu vor fi în concordanță cu ceea 

ce gândim și simțim în momentul acesta. Practic, tot ceea ce programăm acum nu poate împlinii în 

finalul lunii mai pentru că este formulat greșit, malițios ori abuziv. 

 
Srnst Ruska, născut pe 25 decembrie 1906, a fost un inginer și fizician german, laureat al 

Premiului Nobel pentru Fizică în 1986, pentru lucrările sale fundamentale în optică electronică și 
pentru construirea primului microscop electronic. Ruska a primit o jumătate din premiu, cealaltă 
fiind împărțită de Gerd Binnig și Heirich Rohrer pentru alte realizări în domeniul opticii 
electronice. Când și-a început cercetările care l-au condus la realizarea microscopului electronic, 
nu știa prea multe despre undele proprietățile ondulatorii ale electronilor. Având o pregătire 
tehnică temeinică la bază, s-a ocupat inițial de îmbunătățirea focalizării fasciculului de electroni 
într-un tub catodic, în vederea creșterii performanțelor osciloscopului catodic. 

Mai întâi, a utilizat lentile electrostatice și apoi, a construit și utilizat lentile 
electromagnetice. Deoarece, la trecerea prin aceste lentile, fasciculul de electroni se comportă 
asemănător cu fasciculul de lumină la trecerea prin lentile optice, lui Ernst Ruska i-a venit ideea 
de a încerca să realizeze un microscop în care, în locul fasciculelor de lumină, să se utilizeze 
fascicule de electroni, iar în locul lentilelor optice obișnuite să se folosească lentile 
electromagnetice. Transformarea imaginii electronice într-o imagine optică se face prin proiecția 
ei pe un ecran fluorescent. Primul model, realizat în 1931, era capabil să obțină o imagine de 16 
ori mai mare, iar următorul, construit peste 2 ani, avea deja o putere de mărire de 12 000 de ori. 
Microscoapele electronice actuale au o putere de mărire de 100 000 de ori (de 50 de ori mai mare 
decât a unui microscop optic), iar cele mai performante ating o putere de mărire de 1.000.000 de 
ori. Microscopul electronic a condus la mari descoperiri în microbiologie fiind acum parte din 
numeroase echipamente medicale. 
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Srnst Ruska a fost cercetător la Siemens-Reiniger-Werke AG (1937-1955) și, apoi, din 1955 
până în 1972, director al Institutului de Microscopie Electronică din Institutul Fritz Haber. În 
1972 se pensionează din postul de profesor al Universității Tehnice din Berlin, unde lucra din 
1957. A murit în Berlinul Occidental în 1988. 

 

Selecția aceasta interesantă pe care suntem tentați să o facem când Luna se află pe ultimul 

segment al zodiei Fecioară se transformă în primul segment al zodiei Balanță în decizie adoptată 

împotriva unui adversar, dar nu pentru a ne consuma o tensiune, ci pentru că acum ne simțim în 

putere, motivați de experiențele pe care le-am acumulat în ultimele zile sau de informațiile care au 

venit spre noi, să adoptăm o nouă strategie de luptă. Momentul acesta al zilei de 17 mai se referă la 

luptă, la aspirații care depășesc puterea de înțelegere ori la a schimba lumea pentru că ne simțim 

asaltați de noi ambiții. Această dorință de excelență, de a face lucrurile mai bune sau de a 

impresiona un auditoriu poate însemna un val de transformări în comunitate, în domeniu în care 

individul dorește să acționeze. Reușita nu înseamnă că, preocupându-se de anumite informații, a 

preluat un mod de comportare și a integrat în structura sa exemplul unei ființe cu adevărat puternice 

care preferă, pe baza unor motive personale, să trăiască în umbră. Valul de schimbări pe care o 

ființă evoluată l-a produs prin exemplul său se transformă acum în de exemplu la vedere, în realizări 

pe zona publică prin schema de lucru pe care a adoptat-o până acum.  

Este adevărat, în schema aceasta se pune problema unui bine personal și acesta nu pare să 

iasă din structura egoistă. Având în vedere că realizările personale de acum, pe baza unor sintagme 

mai vechi ori prin instrumente de lucru preluate prin admirație sau pur și simplu furate de la alții, 

arată că fac parte dintr-o schema mult prea mare. De altfel nu are nicio importanță că acesta se 

exprimă acum doar printr-un fragment, doar printr-o latură sau prin elemente de margine. 

Vom vedea cine este originalul și cine este inițiatorul urmărind care dintre cele două părți 

care nevoie de clarificări. Originalul știe pe ce tronson să lucreze, cunoaște foarte bine problema pe 

care o pune în discuție ori știe foarte bine despre ceea ce vorbește. Copia are tot timpul nevoie să-și 

adauge, să-și însușească noi elemente și din această cauză aleargă spre sursă pentru a se documenta, 

pentru a-și prelua informații suplimentare și a nu bate câmpii, pentru că fără a-și lua periodic 

energie, informații, putere nu poate supraviețui. 

Practic, este ultima parcurgere a primului sector al zodiei Balanță de către Lună, cu Luna 

neagră în acest semn. Data viitoare când Luna va reveni în Balanță, Luna neagră se va afla deja în 

Scorpion. Asta înseamnă că maniera aceasta prin care se încearcă imitarea unei ființe puternice care 

activează din umbră poate fi pusă și pe dorința de a răzbuna o neputință mai veche, de a însuși un 

bine pe care un imitator nu este în stare să îl inventeze niciodată. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală 

privesc momentul acesta cu multă îngăduință. Ei știu că sunt anumite zone sociale în care nu pot 

intra, în care nu pot activa în mod direct și atunci se lasă în voia acestei lucrări magnifice care se 

extinde pentru a se împlini și spre zonele acestea folosindu-se de ființe care trăiesc acolo și care 

numai prin imitație pot intra, deocamdată, în contact cu elementele autentice. Dacă nu ar fi de acord 

să participe la această lucrare nu ar veni nimeni să le ofere accesul la această informație. Aceasta 

este însă modalitatea lor prin care se pun în folosul umanității și, deși pe alocuri fac un deserviciu 

prin calitatea de imitatori care contravine valorii autentice pe care orice ființă umană o are, prin 

intermediul lor informația ajunge în zone în care originalul nu intră. Aceasta face parte din magia 

creației care poate lucra cu aceeași mobilitate peste tot. 

 
Akira Kurosawa a fost un important regizor, producător și scenarist japonez, considerat 

unul dintre cei mai valoroși artiști ai Japoniei și printre cele mai mari nume ale cinematografiei 
mondiale. S-a născut pe 23 martie 1910 într-una din suburbiile orașului Tokyo. Deși familia 
Kurosawa este descendența din vechii samurai, însă Akira a fost un mare admirator al culturii 
occidentale. 

După ce fratele său mai mare și-a pierdut munca de benshi, adică povestitor al filmelor  
mute, imediat după apariția sonorului, (în 1936), Kurosawa s-a înscris la un curs de învățare a 
regiei într-un mare studio de filmare din Nikkatsu. Acolo a lucrat și ca asistent al regizorului 
Kajiro Yamamoto. Experiența petrecută în prezența maestrului Yamamoto și-a pus amprenta pe 
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viziunea sa. Filmul din 1943 “Legenda marelui judo” (Judo Saga) a inclus o temă naționalistă 
plăcută japonezilor, fiind, de altfel, un film anti-american, prin demonstrația superiorității judo-
ului japonez asupra box-ului american și occidental. În 1951 câștigă Oscarul cu filmul 
“Rashoman” pentru cel mai bun film străin. A fost o 
veritabilă sursa de inspirație pentru regizori ai multor 
producții hollywoodiene, spre exemplu chiar și pentru 
John Sturges pe care l-a inspirat în westernul „Cei 
șapte magnifici” (1960). Puțini știu că a fost 1929-1932 
membru al Asociației Artiștilor Proletari și a încearcă 
să-și câștige existența și ca pictor, reușind să lucreze 
doar ca ilustrator, iar asta după ce, în 1927, a dat 
admitere la Academia de Arte și nu a reușit să treacă 
examenul.  

Pentru noi Akira Kurosawa rămâne celebru 
pentru filmul său „Cei șapte samurai”. Cariera sa a 
pălit spre anii ’60. Totuși, viziunea să nu-i permis să stea în umbră. Astfel, în 1976 obține din nou 
un Oscar pentru filmul “Vânătorul din taiga”. Se stinge din viața pe 6 septembrie 1998 la Tokyo 
la vârsta de 88 de ani. 

 

Această magie a creației prin împlinirea sextilului dintre Lună și Saturn adoptă acum o nouă 

disciplină de lucru, integrează în structura sa noi modalități de expresie și pe zona publică individul 

acesta care imită sau care are drept sarcină expansiunea unei lucrări magnifice către o zonă 

inferioară, intervine asupra acestor informații cu mesaje originale. Asta înseamnă că momentul zilei 

de 18 mai ne aduce adoptarea unor strategii pe care emițătorul îl înțelege greșit, însă faptele sale 

sunt în concordanță cu mesajul adevărat. Cei care sunt începători în ale practicii spirituale vor 

considera că această discrepanță între gândire și acțiune, gândirea care este orientată greșit și 

acțiunea care este orientată pozitiv, arată că sunt conectați și că ei, fiind ființe deosebite, primesc 

ajutor din partea unui for superior care se simte obligat să stea după coada acestor ființe prea 

mândre pentru cât de puține știu să facă, pentru a împlini un ideal măreț. Desigur, există și excepții, 

iar acesta se aplica doar în cazul originalului. Nu, nimeni nu este obligat să facă nimic, nici chiar 

ființele superioare. Binele, bunătatea, profunzimea spirituală, altruismul nu sunt defecte pentru că 

nu țin o ființă prizonieră, ci expresii ale libertății de alegere. În timp ce un orgolios, la primul 

dezacord, nu va ajuta un alt orgolios, o ființă bună va merge mai departe pentru că ea știe că este 

mai mult decât ipostaza de o clipă ce a generat conflictul, neînțelegerea sau dezacordul. Dar 

libertatea nu poate fi imitată, de aceea imitatorului îi va fi acum foarte ușor văzut orgoliul.  

Asta înseamnă că numai copiile înțeleg acum evenimentele greșit, numai persoanele care 

emită au impresia că sunt recompensate cu această conectare, nu ajutate să-și depășească limitele. O 

ființa care are un nivel de conștiință destul de ridicat va fi recunoscătoare pentru susținerea pe care 

o primește și nu va trăi niciodată în această zonă a tulburărilor existențiale ca o recompensă, ci ca 

un act deliberat generat de dorința de a ajuta. Adică, nu suferă ca să fie plătită, ci pentru că iubește 

ceea ce dorește să salveze. Vulcanul lângă care aleg să trăiască le ține tot timpul active și atunci 

când lucrul în această lume se va încheia, când vor porni în lunga călătorie a evoluției într-un alt 

plan vor fi cu adevărat pregătite să facă față la tot felul de situații care mai de care mai neobișnuite 

pe care le vor întâlni în ascensiunea lor, iar asta pentru că aici, în această lume, au fost autentici, nu 

imitatori.  

Opoziția Lunii cu Uranus, aspect care se va împlini în seara zilei de 18 mai, plasează această 

emoție într-o zonă delicată. Persoanele originale sunt acum conectate la o nouă sursa puterii, iar 

cele care imită se mândresc, se fălesc cu faptul că a acționa fără să fie conștiente este cea mai înaltă 

expresie a spiritului lor. Diferența dintre cele două curente produce pe zona publică tensiuni ciudate. 

Numai prin muncă se poate depăși un conflict profesional, o tensiune între grupuri, unele originale 

care au cu adevărat un rost, o misiune, iar altele care imită. Acest impuls nu poate fi ținut sub 

control nici măcar de ființele originale. Confruntarea aceasta, fiind marcată de prea multă 

impulsivitate, va avea menirea de a scrie un nou capitol în viață, însă există un preț, iar costurile 

acesta s-ar putea să fie puțin cam mari. Cu cât se apropie mai mult pe conjuncția cu Luna neagră, 
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Luna răspândește mai multă confuzie și doar ființa care are repere puternice în viață reușește să-și 

țină echilibrul și să nu se piardă cu firea. Aceste ființe au puterea să lase problemele, să se consume 

de la sine pentru că sunt cu adevărat conectate la o sursă veritabilă de putere, nu niște imitatori 

ieftini. 

 
Lhotse este un munte în masivul Himalaya care este situat la granița dintre Nepal și  

China în vecinătatea lui vârfului Everest de care este despărțit prin șaua de sud cu altitudinea de 
7986 m deasupra n.m.. Lhotse are altitudinea de 
8516 m deasupra n.m. fiind situat după înălțime pe 
locul patru pe glob. În limba tibetană numele 
muntelui înseamnă „vârful din sud”, înspre sud 
muntele are pereți verticali cu o înălțime de 4000 
de m, fiind unul dintre cele mai periculoase regiuni 
de escaladat din lume. Lhotse este un alt vârf dificil 
aparţinând masivului Himalayan. Mulţi alpinişti 
cu experienţa se retrag dacă nu vor să utilizeze 
instrumente ajutătoare, spre exemplu oxigenul 
suplimentar. Alex Găvan este un alpinist român cu 
experienţă care şi-a propus să cucerească acest vârf fără oxigen suplimentar. A mai încercat fără 
sorți de izbândă fără să-și riște în mod intenționat viața. Și pentru Alex Găvan 25 aprilie 2015 
este o zi de tristă amintire. Atunci Nepalul a fost zdruncinat de un cutremur cu magnitudinea de 
7,8. În acea zi Alex Găvan se afla pe munte în încercarea de a escalada vârful Lhotse. A văzut 
moartea cu ochii. Alpinistul român a povestit apoi, într-o conferinței de presă, ce a simțit când 
muntele de sub el și-a scuturat coama, provocând o avalanșă de proporții ce a măturat sute de 
corturi din tabăra să. „Am crezut că voi muri. În momentul când totul a început să se cutremure 
mă aflam în tabăra de bază. Acesta era, teoretic, cel mai sigur loc de pe acel munte. Însă, mă 
așteptam ca din moment în moment ghețarul de sub mine să se crape și să pic cu totul într-o 
crevasă. Când cutremurul s-a oprit, am deschis cortul să văd dacă vine vreo avalanșă. M-am 
trezit în față cu un zid fantastic, alb, care venea spre mine vertiginos. Nu avem timp de pierdut. 
Nici acum nu știu cum am scăpat”, a spus, cu lacrimi în ochi, Alex Găvan. Muntele este o imensă 
provocare, însă ceea ce fac acești tineri este din cale afară de impresionant. 

 

Iată că și lucrurile acestea speciale care vin spre noi acum se încadrează în directiva 

generală, numite în prezentarea sintetică aplicată acestei decade cu sintagma: "partiturile sunt noi". 

Această noutate pune deci în dificultate experiențele individului care dorește să obțină o influență 

substanțială asupra celor din epoca sa. Timpul devine astfel semnul că valorile cu care lucrăm în 

această perioadă sunt cu adevărat importante. Cel care reușește să facă foarte multe într-un timp 

scurt arată că o mare parte din energia sa este folosită în scop constructiv, iar cei care bat drumurile 

degeaba, uită când trece timpul fără să rămână nimic din urma lor, chiar dacă dispun de aceeași 

energie, aceeași vitalitate sau aceeași ambiție, dovedesc faptul că își folosesc toate aceste 

instrumente minunate pentru lucruri lipsite de importanță sau poate, pe alocuri, le folosesc eficient, 

dar într-o direcție negativă. Semnul că lucrurile acestea merg în jos sau într-o direcție greșită este 

dat de suspiciune. Suspiciunea care devine vizibilă în preajma zilei de 19 mai arată că nu ne este 

încă foarte clar cum anume să folosim florile acestea noi care ne ies în cale. Pentru că dintre aceștia 

există și oameni care se simt obligați să-și mențină o anumită imagine socială, o poziție publică sau 

o realizare la care nu doresc să renunțe, se va apela și la metode mai puțin corecte, poate chiar o 

fraudă, un furt, prin care se urmărește însușirea de foloase necuvenite sau rezultatele celorlalți. 

Creativitate este ceea ce ne scoate din acest val ucigător și prin creativitate reușim să 

exaltăm sufletul, să-l ducem într-o zonă plăcută, deconectantă, în afara confuziei sau experiențelor 

dificile, acolo unde experiențele personale ne arată că putem învăța din poveștile nefericite ale 

celorlalți fără să declarăm război nimănui. 

Ceea ce este negativ din ecuația astrală aferentă zilei de 19 mai vine din faptul că, o mare 

perioadă de timp rezervat acestui sector, Soarele se află pe ultimul grad al zodiei Taur și devine 

astfel un aliat periculos pentru cei care au ambiții mari, pentru cei care au pălăria mai mare decât 

capul. Astfel, cu cât sunt mai agitați, mai neliniștiți sau mai fricoși în față acestor deposedări, cu atât 
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mai epuizați sau mai bolnavi se vor simți. În realitate, toată această agresivitate, care nu este 

canalizată corect sau care este exprimată doar pentru a impresiona, se transformă într-o forță ce se 

întoarce împotriva creatorului. Dacă toate aceste ființe care imită au vrut să fie văzute ca fiind 

adevărații proprietari ai ideilor pe care le vehiculează atunci au ocazia să se confrunte cu rezultatele 

a ceea ce creează cu adevărat. Se vor întâlni acum cu răul pe care l-au creat, iar asta nu înseamnă că 

rolul minunat pe care-l au de a răspândi o informație valoroasă într-un mediu inferior nu merge mai 

departe. Le-a plăcut prea mult să fie ființe luminoase, înțelepte și eficiente, le place prea mult să fie 

considerate ființe privilegiate într-o ierarhie a cosmosului, cea care se extinde pe zone mult mai 

mari decât ceea ce știm despre lumea fizică, pentru a mai renunța la aceste privilegii. Vor merge 

însă mai departe cu aceeași atitudine a cuceritorului care pune bocancul peste un castel de nisip sau 

trece cu piciorul plin de noroi peste-o Mandala de nisip la care s-a lucrat luni de zile. Percepția 

acestei entități o ajută să se simtă importantă doar pentru că există în locul acela, fără să aibă habar 

de cât de valoroase sunt informațiile care prind viață acolo.  

 
Sri Yantra, numit mama tuturor yantras, deoarece toate celelalte yantras derivă din  

aceasta, este văzută de practicând ca un veritabil loc de pelerinaj spiritual. Ea este, deopotrivă, o 
reprezentare a cosmosului, dar și una a 
corpului uman, fiind formată din suprapunerea 
ingenioasă a nouă triunghiuri și încadrată de 
două cercuri de petale de lotus. Toată această 
reprezentare este încadrată într-un pătrat 
denumit și "cetatea de pământ" format din trei 
linii. În linia exterioară sunt integrate cele opt 
lumi protectoare (lokapalas), spiritele gardiene 
ale direcțiilor principale și cele ale direcțiilor 
intermediare. În linia de mijloc sunt integrate 
opt Siddhi Shaktis reprezentând lumea 
simțurilor. În linia interioară sunt opt shaktis 
reprezentând controlul asupra tendințelor 
inferioare.  Cele nouă triunghiuri sunt 
interconectate și au în zona centrală un bindu. 
Dintre acestea, cinci triunghiuri sunt orientate 
cu vârful în jos, reprezentând-o pe Shakti, 
principiul feminin, și patru triunghiuri sunt 
orientate cu vârful în sus, reprezentându-l pe 
Shiva, principiul masculin. Cele nouă 
triunghiuri interconectate formează 43 de triunghiuri mici fiecare reprezentând câte o locuință a 
unei zeități ce se află în consonanță cu diferite aspecte ale universului, ale vieții. Totuși, 
simbolistica este mult mai complexă, la fel și combinațiile pentru că în Sri Yantra sunt prezente 
111 aspecte ale vieții, ale universului, ale creației. 

Călătoria spirituală a omului de la stadiul existenței materiale la iluminare se încadrează 
perfect în această reprezentare. Fiecare pas este o deplasare spre centru, o mișcare de la un 
domeniu la altul, de la un stadiu la altul. O astfel de călătorie, conform Sri Yantra, se realizează 
în etape, iar fiecare dintre aceste etape corespunde cu unul dintre circuitele care duc spre bindu, 
spre centrul său. 

În stadiul inițial, adeptul află că Sri Yantra îl ajută să-și descopere resursele sale inițiale. 
Cu timpul, descoperă că este un instrument minunat ce-i permite înțelegerea existenței sale în 
ansamblu, pentru a cunoaște unitatea cosmosului, a universului și pentru a evolua prin frumos, 
dragoste și adevăr. 

 

Momentul în care Soarele va trece din Taur în Gemeni arată că ne aflăm deja în posesia unor 

strategii noi. Dacă în contextul săptămânii în care se exprimă, aceste strategii se încadrează mai 

curând în proiecte personale ce vizează combaterea plictiselii sau integrarea unor metode noi într-o 

casă veche, prăfuită și ponosită, în contextul decadei în care se manifestă sau a lunii mai, lucrul 

acesta se adresează strategiilor de mare perspectivă. Pentru că Soarele trece în Gemeni în a doua 

decadă care nu este reprezentativă la capitolul evenimente sociale, mesajul unui individ atrage 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

229 

atenția și acesta va fi preluat de societate ca și cum până acum doar la asta s-a lucrat, doar pentru 

evidențierea calităților acestuia. Furtul pe care un individ îl făcea până acum se transfera în societate 

și dintr-odată grupul de apartenență, firma, structura, departamentul sau, poate, chiar rasa umană în 

ansamblu, își revendică efortul făcut de o persoană pentru a ajunge la o descoperire, la o creație sau 

la o comunicare cu un superior ca și cum structura în ansamblul ei nu poate exista dacă acest pilon 

nu să dăruiește complet. Cu alte cuvinte, creșterea și dezvoltarea individului este integrată în 

creșterea și dezvoltarea societății și peste timp nimeni nu va știi cine am făcut această descoperire, 

care a fost adevăratul sacrificiu pentru ca să se ajungă la acest rezultat, ci totul va fi prezentat ca 

fiind rezultatul unei munci în echipă sau expresia unui standard, a unei bresle, a unei națiuni. Cert 

este că momentul acesta în care Soarele trece în zodia Gemeni înseamnă, în primul rând, stabilizare, 

deschidere și comunicare către noi schimbări sau tranzacții, dar și posibilitatea de a ne implica într-

o nouă formă de conflict. 

Dar societatea își va purta singură de grijă și, în genul acesta de previziuni, unde nu ne 

ocupăm de mersul la modul general al societății, cât de ceea ce avem noi de făcut, se știe că prin 

mesajul Soarelui din Gemeni, pentru că are inclus în structura sa dorința de interacțiune, individul 

va fi răpus de interesul și nevoile societății și va renunța la privilegiile, drepturile și realizările sale. 

Cu alte cuvinte, o persoană originală, deschisă către noi valori sau care respectă informația pe care o 

primește, va demonstra că originalitate a ceea ce descoperă sau face nu are ca destinație 

confruntarea, războiul sau agresiune în interiorul grupului. Cine transforma lucrurile acestea în 

confruntare, în război, în dispută sau cine se declară din start victorios, doar pentru că deține 

lucrurile acestea se arată pe sine un imitator ieftin . 

Apoi ceea ce se va consuma în preajma zilei de 20 mai, pe finalul celei de-a doua decade a 

lunii mai, ne atrage atenția asupra faptului că bunurile personale devin expresii pozitive pentru 

creștere și înălțarea statutului unui grup. Se pot face acum descoperiri sau inovații în domeniul 

medicinei sau se pune la cale o fuziune interesantă pe baza unor idei filozofice sau care au tangență 

cu religia, spiritualitatea, moralitate. Totul poate însă fi transformat în tranzacție pentru că Mercur 

are acum o relație proastă cu Luna și unii s-ar putea să se limiteze doar la norocul pe care-l au în 

genul acesta de schimb, fără să meargă dincolo de aparente, fără să vadă ce rol va avea în timp 

invenția, raportul pe care-l are această descoperire, ce se va întâmpla cu mesajul pe care îl lansează 

sau cu ceea ce dăruiește societății. Cert este că maniera în care vin spre noi aceste experiențe 

frumoase ne îndeamnă să trecem dincolo de aparențe și dacă vor exista și oameni care se vor opri la 

primele impresii, adică prea mândrii de ceea ce ating, prea egoiști cu starea pe care o au și prea 

mincinoși cu statutul pe care și-l revendică, atunci este greșeala lor. Atât a putut sufletul lor să 

crească și să se dezvolte acum. Poate pe viitor vor avea mai mult noroc sau mai multă determinare. 

Poate, pe viitor, vor fi mai harnici și mai ambițioși în a face ceea ce este cu adevărat important 

pentru ei înșiși și vor intra în rândul celor drepți adică nu vor mai fi imitatori. 

 
Atunci când Dumnezeu a terminat de făcut toate lucrurile și ființele de pe Pământ, i-a spus 

zăpezii să meargă la flori și să le ceară să îi dea puțină culoare. Zăpada a rugat atunci macul să-i 
dea culoarea roșie, vioreaua să-i dea culoarea albăstruie, floarea-soarelui să-i dea culoarea 
galbenă. Nici una nu asculta rugămintea zăpezii. Toate florile au refuzat-o, cu excepția 
ghiocelului, care a dăruit zăpezii culoarea lui albă. Drept răsplată, ghiocelul a devenit cea dintâi 
floare care răsare după trecerea iernii. Datorită gingășiei sale, ghiocelul este apreciat pentru 
aspectul decorativ, precum și pentru încărcătura simbolistică, dar puțini știu că poate fi utilizat și 
că plantă medicinală. Au valoare terapeutică atât bulbul, cât și florile și frunzele. Ghiocelul 
conține un alcaloid relativ toxic cu efect citostatic și tonic neuromuscular. Bulbii de ghiocei se 
folosesc în tratamentul cancerului, a paraliziilor și a asteniilor musculare, dar numai sub o 
îndrumare competentă. În medicina populară, sucul obținut din presarea plantei de ghiocel se 
utiliza pentru combaterea pistruilor și a negilor, la fel ca și în cazul sevei extrasă de la 
rostopască. 

 

Așa după cum se poate constata, cea de-a doua decadă a lunii mai se adresează cu precădere 

seriozității și modificării comportamentului pe baza a ceea ce am acumulat prin voință proprie, prin 

cunoaștere proprie sau prin sacrificiu săvârșit în cunoștință de cauză în prima parte a anului. Este 
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posibil ca unele lucruri să ne ia pe nepregătite, altele să ne invite la a pierde vremea sau la a fugi de 

ceea ce înseamnă adâncime, profunzime sau seriozitate, pe motiv că în acest întuneric al 

necunoașterii nu există decât demoni sau ființe hidoase. Curajul nu vine neapărat din faptul că 

dorim să intrăm în acest întuneric, ci procedăm așa pentru că avem ceva de făcut acolo, ne 

propunem ca, pe baza unor reprezentări mentale sau pe baza unui sentiment, a unei misiuni să 

ajungem până în miezul acestui întuneric și sa aprindem acolo o lumânare pentru a fi un reper de 

mare ajutor celorlalți. Este adevărat, această perioadă de 10 zile riscă să fie dominată de imitatori 

însă au și un rol în toată această lucrare a transformării conștiinței individuale. Dacă în acest 

întuneric al profunzimilor sufletești nu poate intra decât o ființă cu adevărat puternică, pentru că 

marile lucrări nu sunt făcute de fricoși sau de oameni lași, în zonele încărcate de vulgaritate, 

promiscuitate sau energie prea distructivă (adică acolo unde este cu adevărat nevoie acum), ca într-

un paradox, aceste ființe autentice nu doresc să meargă pentru ca mesajul lor poate fi dus mai 

departe și prin alte mijloace. Astfel, apelează la imitatori sau la mesageri. Reversul medaliei este 

observat în momentul în care aceste ființe care imită află în aceste zile de mijloc ale lunii mai că nu 

pot ajunge la informație autentică decât prin genul acesta de misiune. Numai muncind în felul 

acesta reușesc să intre în posesia unor informații valoroase și să le ducă mai departe. Altfel, nu vine 

nimeni după ele în zona în care au ales, prin voință proprie, să trăiască. De aici și jocul încurcat al 

autenticului cu imitațiile. De aici și efortul mare pe care trebuie să-l depunem pentru a nu fi păcăliți. 

Tocmai de aceea pentru că avem acces la informație autentică, nu prin rolul de imitatori pe 

care-l iubim atât de mult, ci prin conectare la adevărata sursă a cunoașterii, cea care ne inspiră în 

permanență pentru cine are urechi de auzit și ochi de văzut, suntem invitați în aceste zile să ne 

menținem în limita autenticului cu ceea ce avem, cu ceea ce am acumulat sau cu ceea ce suntem. 

Acesta este începutul adevăratei căi spirituale. 
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Decada a III-a (21 – 31 mai) 
Se dezvoltă o idee avangardistă. Fiecare pasăre pe limba ei 

piere. 
DECADA NR. 15  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   28 1-10 octombrie 

Corelația negativă 2 11-20 ianuarie 

Zona martor 6 21-29 februarie 

 

Confuzie. Planuri periculoase. Contextul este abordat greșit. Dezacord. Intervenții 

periculoase. Munca nu este apreciată așa cum se așteaptă individul. Dificultăți în exprimare. 

Îmbunătățirea vieții sociale înseamnă afaceri neobișnuite. Necesitate. Rezervă. Planuri pe ascuns. 

Agresivitate. Relațiile înclină către mari evenimente de culise. Efortul este susținut doar de 

ambiție. Precizia este înlocuită de comportamentul oscilant. Ansamblul puterii emană dominare. 

Este nevoie de o prospețime. Restructurare. Se stabilesc noi legături. Se revine la o stare de 

tensiune mai veche. Se spun lucruri grave. Valorile sunt inversate prin stabilirea unor noi 

condiții. Cuvântul schimbă toate datele problemei. Luptă împotriva unui element puternic. Planul 

social încurajează elementele subiective. Ostilitate. Modestia este privită ca o slăbiciune. 

Eliminarea unui adversar înseamnă o victorie majoră. Regretele sunt evitate. Simpatie pentru 

nedreptate. Metodă este folosită doar pe linia care duce la rezultate imediate. Se trag concluzii 

despre carieră și perseverență. Optica activității este legată de muncă, de finanțe, de rod. Să iau o 

decizie împotriva unei autorități. Problemele sentimentale sunt ignorate. Viața personală se 

bazează pe vise. Tradiția nu este respectată. Înfruntare înseamnă acum libertate. Imaginația 

devine un instrument de lucru. Anumite conjuncturi se închid. Prea multă suspiciune. Prudență, 

spirit metodic și ambiție. Evenimentele sunt expresia unei vieții organizate. Confirmarea unor 

acțiuni eficiente. Simț practic. Obligații noi. Ușurință în comunicări noi. Comportamentul se 

ajustează după nevoie. Subiectivismul devine plăcut. Acțiuni controversate. Precauție înainte de a 

ne întâlni cu anumite consecințe. Conflicte parteneriale. Regrete deșarte. Armonia se află în 

mișcare, dizarmonia se află în creștere. Individul se înșală, dar grupul este foarte sigur pe el. 

Promisiuni ce nu pot fi duse la îndeplinire. Sunt adoptate măsuri împotriva stabilității personale. 

Nevoie de a ne satisface un gust excentric. Caracterul este favorabil. Ochiul furtunii. Lupta trece 

într-un alt plan. Încăpățânare stupidă. Prosperitatea salvează dintr-o situație banală. Excelență. 

Progres prin apel la subiectivitate. Cuvintele ajută cu greu. Se împlinește o etapă de progres. 

Bucuria se revarsă, dar este stranie. Vise. Aparența este înșelătoare, dar domină. Profunzimea 

înseamnă acum și tristețe. Se privește mai departe. Relația devine puternică. Mare putere de 

transformare. Spontaneitatea este artificială. Se renunță la un traseu. Subiectul este cuprins de 

teamă. Opoziție puternică. Se merge la cauza lucrurilor. Descoperiri ciudate. Acum, despărțirea 

înseamnă libertate. Curajul este testat în luptele sociale. Succesul vine mai târziu. Promovarea 

valorilor sociale împotriva unui avantaj personal. Prea multă îndrăzneală. Risipă motivată de 

ușurința acumulării valorilor. Evenimente neașteptate. Combinație ciudată. Evenimentele devin 

expresii ale puterii personale. Contextul și acțiunea domină gândirea. Cel care muncește poate 

întotdeauna să demonstreze mai mult decât a făcut până acum. Lipsa de control conduce imediat 

la violență și despărțire. Tentația norocului obținut ușor. Inspirație. Adevărul îmbracă multe 

forme. Subordonare condiționată. Se obține un avantaj. 

 

Ultima decadă a lunii mai ne aduce în fața unor evenimente astrale foarte importante pentru 

anul 2016 și, de asemenea, foarte importante pentru ceea ce avem de împlinit la această parte a 

anului pe baza planurilor pe care ni le-am făcut încă din anul anterior. Această decadă ne aduce 

drept corelație pozitivă sinteza pe care o vom analiza în decada a 28-a a anului 2016, adică 

începutul lunii octombrie. Corelațiile negative ale acestei decade se întorc, așa cum am mai văzut și 
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în alte perioade, la mijlocul lunii ianuarie, când Pluton și Luna neagră s-au aflat într-un unghi foarte 

rău. Apoi, pentru decada în curs, finalul lunii februarie, când am luat contact cu puterile care vin din 

necunoscut, atunci când am văzut că numai dăruind putem dobândi, adică atunci când Jupiter și 

Chiron s-au aflat într-o poziție perfectă, devine martorul. Cu alte cuvinte, învățăm să ne extindem 

spre noi dimensiuni, să dezvoltăm o idee originală, avangardistă, să privim foarte departe în timp 

sau foarte departe într-un domeniu cu scopul de a aduce modificări în bine vieții personale și, prin 

această îmbunătățire a confortului personal, să se schimbe puțin și societatea. Dar nu putem să ne 

așteptăm ca lucrurile să se schimbe substanțial doar pentru că Luna neagră trece prin Scorpion sau 

că Marte o urmează pe același drum. De asemenea, nu putem considera că dacă înțelegem corect 

relația proastă a lui Jupiter cu Saturn multe din conflictele sociale se vor rezolva de la sine. Acest 

lucru nu este posibil, nici pentru că oamenii nu sunt încă pregătiți să folosească atât de repede aceste 

energii, dar nici pentru că mesajul care vine din partea acestora este doar un fragment din marea 

problemă a acestui an. 

Așadar, în această ultimă decadă a lunii mai ne aflăm în continuare sub deviza generală 

aplicată acestui interval ce ne îndeamnă să luptăm cu inamicii invizibili însă de această dată o facem 

pentru a ieși din cușcă, pentru a ne extinde, pentru a ne dezvolta sau pentru a ne opri o transformare 

negativă și, până la urmă, acest lucru să fie o mare realizare a anului curent. Accesul la simplitate, 

înțelegerea situațiilor care se pot înrăutăți de la sine, rigiditatea exagerată sau chiar identificarea 

acelor motive care fac mintea dezorganizată, secătuind-o de putere, ne lasă impresia că suntem 

vulnerabili în fața acelor elemente despre care credem că, prin asimilare, ne vor completa perfect și 

ne vor face puternici, așa cum ne-am dorit. 

Trecerea Lunii negre în Scorpion, eveniment ce se va consuma chiar în prima zi a acestei 

decade, aduce multă confuzie și planuri periculoase acum când viitorul ar trebui să ne umple de 

entuziasm, de optimism sau de încredere în sine. Schimbarea aceasta de vibrație pe care o face Luna 

neagră se va completa perfect cu schimbarea pe care o va face Marte pe 27 mai, ambele intrând în 

Scorpion însă din direcții diferite. Pe de o parte, tentația, agresivitatea sau lucrurile care nu vor să se 

dezvăluie în totalitate, cu scopul de a-i compromite sau de a distruge ceva, ne arată un drum fals, 

iar, de partea cealaltă, dorințele nefirești, competiția abuzivă împotriva unui adversar care a fost 

deja învins sau împotriva unui inamic mult prea puternic pentru a fi zdruncinat în vreun fel acum, 

ne vorbește despre lucruri nefirești care se pot solda cu rezultate pozitive, ne pot învăța mai multe 

despre cât de important este să renunțăm la infidelitate, să nu negociem cu un factor negativ pentru 

că ne va umple de ceea ce știe să facă cel mai bine și mai ales să nu părăsim un om sincer pentru că 

viața se va răzbuna și, foarte curând, într-un moment de sinceritate să pățim la fel. 

Combinația acestor două elemente va face din acest sector, care începe în 21 mai și ține 

până pe 27 mai, un interval complicat, cauzator de probleme, menit să lase semne pe corp, pe minte, 

să traumatizeze sufletul celui care nu este maturizat și deci nu s-a pregătit pentru momente de genul 

acesta. În primul rând, contextul evenimentelor personale sau sociale arată că mișcarea valorilor se 

face către o zonă obscură. Iată un paradox! În timp ce noi încercăm să rezolvăm probleme prin 

deconspirare, prin împărtășirea lucrurilor personale, prin deplasarea elementelor personale către 

zona publică, mersul lucrurilor ne opune rezistență ori se îndreaptă într-o direcție opusă. Din această 

cauză, mulți vor fi bulversați, chiar începând cu această zi, chiar din prima zi de Scorpion a Lunii 

negre, oscilând în deciziile care păreau până mai ieri categorice. 

Chiar din prima zi a acestei decade avem de traversat o probă de foc, cea legată de 

agresivitate. Cu toate că Luna se află într-o relație bună cu Chiron ea primește o opoziție din partea 

lui Venus din Taur, deci valorile care țin de axa Taur-Scorpion, cele care ne îndeamnă să facem un 

echilibru între simț și descriere, între avea și a dărui, între acumulare și eliberare, ne răscolesc 

puternic și ne îndeamnă să privim puțin în urmă. Unii vor privi în urmă către ultima perioadă, către 

decada anterioară, pentru că există o relație interesantă între ceea ce parcurgem acum și corelațiile 

negative ale ultimelor 10 zile. Restructurarea de acum pare să confirme bănuieli sau suspiciuni pe 

care le-am explorat în ultimele 10 zile, nu pentru că anterior am fost indeciși sau nu am fost 

inspirați pentru a înțelege lucrurile acestea, ci pentru că nu am făcut nimic să ieșim din acel sector 
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care găzduiește acum lucrurile acestea rele, ne-am luptat cu ele și acum vedem că lupta ne-a ținut 

captivi acolo, chiar dacă motivele erau lăudabile. 

Apoi, Luna neagră în Scorpion este semn de conspirație, de acțiune în secret sau de putere 

sporită venită dintr-o zonă a banului folosit de altcineva, prin solicitări sau îndatoriri, prin taxe 

suplimentare, prin câștig obținut mai  puțin corect, pe baza unor inginerii financiare, dar și stabilirea 

unor relații secrete între două sau mai multe forțe pe care actualul sistem de organizare a centrelor 

de putere nu îl prevede. Abia la anul, când totul va fi deja trecut, vom afla despre ceea ce se va 

întâmpla în următoarele nouă luni de acum încolo, abia la anul, când Luna neagră va intra în 

Săgetător, vom putea să punem cap la cap anumite evenimente pentru a înțelege care au fost 

conspirațiile care au prins putere acum. Viața individuală va fi însă încercată prin insulte, prin 

infidelitate sau prin trădări celebre. Din această cauză, munca individului devine foarte grea, iar 

recompensa înșelătoare. 

 
An de an, în 21 mai, atât Biserica ortodoxă, cât și cea romano-catolică îi sărbătoresc pe 

Sfinții împărați Constantin și Elena, cei „întocmai cu Apostolii". Dar tot în ziua de 21 mai, în 
calendarul popular este o sărbătoare dedicată păsărilor de pădure, numită Constantin Graur sau 
Constandinul Puilor. Se spune că păsările de pădure, după ce li s-a dezlegat glasul la Vlăsie, s-au 
împerecheat și și-au construit cuiburile la Dragobete (24 februarie), iar în această zi își învață 
puii să zboare. Pentru preîntâmpinarea pagubelor aduse holdelor și strugurilor de către păsările 
cerului, în special de grauri, mulți podgoreni nu lucrau în zilele dedicate păsărilor. Există, în ziua 
de Constantin și Elena, multe obiceiuri și superstiții. În sudul României, ziua de Constandinul 
Puilor era considerată ultima zi când se mai putea semăna porumbul, ovăzul și meiul. Mulți 
agricultori nu lucrează, pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările cerului. În unele 
regiuni ale țării este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz și mei, deoarece, în 
popor, se vorbește că tot ce se seamănă după această zi se va usca. Podgorenii respectă ziua de 
Constantin Graur în ideea că, dacă vor munci, graurii le vor distruge strugurii. Ziua de Sfântul 
Constantin și Elena este ziua în care păstorii hotărăsc cine le va fi baci, unde vor amplasa stânele 
și cine le va păzi pe timpul pășunatului. Femeile, pentru a alunga duhurile rele și necurate, 
tămâie și stropesc cu agheasmă. Pentru a se apăra de forțe malefice, țăranii aprind un foc mare 
și stau în jurul lui, prin fumul focului obișnuiesc să treacă și oile, pentru a fi ferite de rele pe 
timpul cât vor sta la stână. 

 

În 22 mai se împlinește Luna plina și nu e doar atât, ci peste această opoziție a Soarelui cu  

Luna se suprapun și planetele Marte și Venus. Apoi Mercur își va reveni la mersul direct, ceea ce va 

face din acest moment un exemplu la 

capitolul inversarea valorilor. Se va amplifica 

ceea ce nu este corect, adică va exploda, 

semnele individuale, achizițiile personale 

ceea ce ar trebui să fie reprezentativ pentru 

educația morală sau progresul individului 

intră în criză și nu-i mai permite individului 

de acum încolo să se redreseze ori să evolueze 

așa cum a gândit până acum. Va trebui ca 

următoarele reguli să și le adapteze după 

mesajele de acum, după ceea ce înțelege în 

această perioadă sau după ceea ce i-a mai 

rămas din judecată sau din logică. Luna plina 

de pe Gemeni arată că se revine la o tensiune 

mai veche tocmai pentru că oamenii aleg să 

spună acum lucruri grave fără să fie siguri pe mesaj, fără să evalueze ori să se intereseze ce se va 

întâmpla cu partenerul de dialog după ce va afla lucrurile acestea. La tot pasul vedem ostilitate, 

suspiciune și ascensiunea socială realizată pe aceste ecuații astrale va fi împotriva individului și a 

bunului simț, adică realizată fără scrupule. Știm, nu este un lucru nou, de fiecare dată când Soarele 

și Marte se află într-o relație proastă modestia este privită ca o slăbiciune. Acum, cu atât mai mult, 
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pentru că Marte este retrograd, oamenii se vor comportă de parcă cel care se crede puternic își caută 

victimele și altceva mai bun de făcut nu are. 

Dar pentru că aici ne ocupăm de ceea ce ține de evoluția personală, prin aceste încercări ce 

vin din partea celor care se cred puternici și care îi imobilizează pe cei modești sau slabi prin 

suferință sau lipsuri, prin agresiuni gratuite sau prin umilințe, arată că această perioadă este un 

interval de purificare. Purificările fizice pe care le resimțim acum (sănătate, relații sociale, profesie) 

nu țintesc doar spre lumea materială, ci aici este doar vârful aisbergului, vârful unui edificiu care 

este puternic prins de baza sa și numai prin evenimente încărcate de o mare duritate, numai printr-o 

fragmentare dramatică a acestui edificiu negativ se pot desprinde și își pot elibera acele zone ale 

ființei pe care să și le folosească liberi. 

La modul concret, acolo unde ostilitatea este mai puternică se eliberează creativitatea, acolo 

unde omul trebuie să muncească și pentru alții se eliberează căldura sufletească, acolo unde s-a 

dominat răzbunarea, se eliberează plăcerea de a lucra pentru alții sau de a face partenerul de dialog 

părtaș la frumusețea și parfumul unui suflet superior. Deci lucrurile acestea sunt construite de o 

manieră înțeleaptă și ele ne pot duce către evoluție. Verificările însă nu sunt niciodată plăcute 

pentru că în cele mai multe din cazuri ele sunt marcate de atașamente puternice, de concepții 

eronate, de jurăminte false sau de legămintele care-i leagă pe oameni într-o înșiruire de evenimente 

menite să-i zăpăcească ori să le fure din putere. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct înseamnă deschidere către un plan social favorabil. 

Ideile sunt acceptate mai ușor de un colaborator, de un asociat, puterea și secretul succesului îl fac 

pe acesta mai sigur pe sine și, prin intermediul acestora, devine mult mai optimist. Nu se știe dacă 

nu cumva pe această explozie informațională, pe această ridicare a omului prin cuvântul sau prin 

mișcare nu cumva se elimină un adversar sau se obține o victorie majoră, tocmai pentru că 

minoritarul profită de un moment de neatenție ori acesta nu a fost evaluat corect. În felul acesta, și 

datorită opoziției Soare-Marte, dar și pentru că se împlinește Luna plină, fiecare pasăre pe limba ei 

piere și orgoliul ori nesăbuință le sunt acum sancționate pe moment, brusc, situație din care 

înțelegem că "pentru orice pește există un pește mai mare", așa cum ne învață proverbul.  

Din evenimentele care se conturează în jurul zilei de 22 mai nimeni nu scapă. Tocmai de 

aceea cu cât ne apropiem mai mult de modestie, cu atât există șansa de a le percepe pe acestea cu 

mai puțină duritate. Suntem asaltați din toate părțile și această ostilitate care-l face pe cel agresiv să 

se simtă și puternic ne poate complica acele relații cărora le este programat în viitor să ne 

înnobileze, să ne ajute ori să ne ofere informațiile pe care le căutăm. Am putea descoperi acum că 

nu contează cât de mult lucrăm pentru alții, cum i-am ajutat, care a fost rolul pe care l-am îndeplinit 

în viețile lor, nu contează nimic din ceea ce am crezut că a contat până acum dacă nu ne încadrăm în 

cele mai importante reguli ale prezentului, dacă nu tăcem când se așteaptă, dacă nu vorbim atunci 

când se așteaptă să spunem ceva interesant, dacă nu le oferim motive pentru a se emoționa, distra 

ori simți importanți. Iată cât de complicate pot fi relațiile acum, iar asta doar pentru că în preajma 

zilei de 22 mai luminariile sunt puternic agresate de doi factori care fac trimitere la viața intimă și la 

motivele pe care le caută cineva pentru a se împlini. Așadar, avem ocazia să vedem cât de ciudat 

poate fi interiorul unei ființe care a căutat până acum tot felul de motive pentru a nu se deschide. 

 
Piramida lui Keops este singura minune a lumii ce nu necesită descrieri ale istoricilor din 

antichitate sau ale poeților. Este singura minune a lumii asupra căreia nu se fac presupuneri 
referitoare la formă, mărime și prezentare. Este cea mai veche și totuși singura care a 
supraviețuit timpului. Marea Piramidă din Gizeh a fost cea mai înaltă construcție din lume mai 
mult de 43 de secole, până în secolul al XIX-lea, în 1889, când a fost construit Turnul Eiffel. Are 
un volum de piatră din care se poate construi un zid înalt de 2 m ce s-ar putea întinde de la 
granița României si până la granița Egiptului în linie dreaptă. Cel care a atestat pentru prima 
dată integritatea piramidei a fost Alma Mamun, calif al Bagdadului, care în 820 a ordonat 
pătrunderea în piramidă pe partea din nord. Pentru că îmbinarea pietrelor este foarte bine 
realizată, tehnica de săparea a fost destul de originală și a constat în aprindea de focuri pe lângă 
pietre și apoi când acestea erau încinse se turna peste ele oțet rece. Astfel, avea loc un proces de 
contracție care permitea introducerea dălților și crearea de breșe în blocurile de piatră. De altfel, 
tot arabii sunt responsabili de înlăturarea învelișului alb al piramidei, cel format din calcar 
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numulitic alb, provenite din carierele din nordul-estul Africii. Plecând de la relatarea istoricului 
arab Abd-al-Latif s-a aflat că din ordinul califului Melik al Aziz Otman-ben-Iusuf s-a trecut la 
elaborarea unui plan ce urmărea dărâmarea celebrelor piramide, începând cu cea a lui Keops. 
Scopul era de a obține bogățiile pe care califul și anturajul său credeau ca le ascund celebrele 
monumente. Din fericire, reducerea resurselor financiare, dar și epuizarea forței de muncă au 
dus la curățarea acestor monumente care de atunci se prezintă așa cum le vedem astăzi. 
Operațiunea a fost încercată în secolele al XIV-lea și al XV-lea, tot de arabi, dar tot fără vreun 
rezultat concludent. 

 

Explorând direcțiile importante ale începutului de decadă, modul în care vom alege acum să 

ne facem dreptate, să punem degetul pe rana, să insistăm pe această idee a retrocedărilor, a ridicării 

unei interdicții sau a descoperirii unui secret compromițător din viețile celorlalți, ne spune că nu 

există altă modalitate mai bună, mai corectă și mai eficientă de a ne rezolva problemele. Luna se 

află acum în ultima sa zi de Săgetător și ne va încuraja să nu respectăm tradițiile, să punem o mare 

greutate pe viața personală, cea care s-a construit până acum prin respectarea regulilor celorlalți, 

prin armonie sau disciplină. De asemenea, Luna se află acum și într-o relație proastă cu Axa 

Dragonului și nu oricum, ci 

ocupând un vârf al unei 

configurație numită aripi de pasăre 

împreună cu  Pluton, Uranus și 

Jupiter. Maniera aceasta 

individuală prin care atragem 

atenția sau impunem celorlalți să 

ne respecte regulile, să ne rezolve 

problemele nu este un moft de 

moment, nu este o fază trecătoare, 

ci o soluție de amploare. Schema 

aceasta generală care ne trimite 

prin corelațiile pozitive către 

începutul lunii octombrie are 

această ambivalență ciudată. 

Atunci Marte va fi într-o relație 

bună cu Neptun, dar într-o relație 

proastă și cu Jupiter. Ceea ce 

înseamnă pentru noi acum dorința 

(Luna se află în același semn cu 

Marte) atunci va fi strategie sau 

modelare a unor demersuri sociale 

pe baza unor ambiții care vin dintr-

un trecut întunecat. Unul din colțurile trecutului întunecat se poziționează în această decadă când, 

prin această relație proastă dintre Lună și Axa Dragonului și prin implicarea acestui astru într-o 

configurație numită aripi de pasăre, oamenii vor dezvolta o simpatie neobișnuită față de nedreptate. 

Desigur se poate vorbi aici despre educație sau despre o atitudine curajoasă, de învingător 

aceea care, deși mai strictă pe alocuri, îl readuce pe individ în fața unui rezultat pozitiv. Asta se 

întâmplă pentru că Marte, aflat acum pe final de tranzit prin Săgetător, se află într-o relație proastă 

cu Soarele, dar într-o relație bună cu Chiron. Există un sistem de valori la care facem acum 

trimitere, iar acesta este ciudat, neobișnuit bazat pe vise, fantasme sau susținut de o schemă de lucru 

ce vine dintr-o zonă necunoscută, dintr-un sector ciudat, abstract dar interesant. 

23 mai poate deveni o zi ciudată care ne atrage către mister, către adoptarea unor noi metode 

de lucru cu scopul de a împlini așteptări personale și a desconsidera un motiv social. Vorbim aici 

despre cauze ce nu pot fi controlate, despre idealuri care se zdruncină despre roade ale unei munci 

care nu mai poate fi explicată așa cum s-ar fi întâmplat, spre exemplu, până pe 21 mai, zi în care 

Luna neagră a trecut în Scorpion. Acum beneficiem, din fericire, de tranzitul direct al lui Mercur 
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prin Taur. Avem spirit practic și suficient de multă încredere în sine încât să lucrăm corect cu aceste 

informații abstracte chiar dacă din afară lucrurile se văd altfel. Pe zona publică motivul pentru care 

ne implicăm în lucruri de genul acesta va apărea o atracție către celebritate și, deopotrivă, către 

dezordine. 

 
Nu departe de portul Halifax, la aproape 200 km de coasta canadiana, se găsește insula 

Sable, în împrejurimile căreia, în trecut și-au găsit moartea sute de corăbii. Cercetătorii au 
constatat că insula este călătoare. Ea își schimbă mereu forma și poziția. Oceanul spală malul 
apusean ce dispare treptat sub apa, iar acțiunea vântului și apei îngrămădesc nisipurile de pe 
coasta răsăriteană. Insula se deplasează spre răsărit cu o viteză de aproximativ 230 m pe an, din 
această cauză marinarii au numit-o "coșciugul călător" sau "cimitirul Atlanticului de Nord". 
Deoarece nisipurile împrumută culoarea apei, navigatorii erau lesne înșelați. 

Din anul 1766 până în prezent, insula a parcurs spre răsărit aproape 50 km. Autoritățile 
canadiene au mutat de cinci ori farul instalat pe insula. Dimensiunile insulei, de asemenea, se 
schimbă. În prezent este cu 4 km mai lungă decât în secolul trecut. Potrivit ultimelor cercetări, 
insula are astăzi 44 km lungime și o lățime medie de 4 km. Din avion se pot vedea ieșind din apă 
și epavele corăbiilor care și-au găsit sfârșitul aici. Ultima victima este vaporul "Menhasset", 
naufragiat cu mai bine de jumătate de secol în urmă. Recent au fost descoperite pe valuri resturi 
ale unei corăbii americane ce dispăruse acum un secol și jumătate. Cercetătorii au găsit resturile 
unei epave naufragiată chiar cu 450 de ani în urmă. O statistică realizată de specialiștii 
canadieni a înregistrat la începutul secolului al 19-lea până în prezent au naufragiat acolo 515 
nave. Începând din mijlocul secolul trecut, pe insula Sable, care până atunci nu era locuită, se 
află un detașament special de salvare. Aici își trăiesc viața aproximativ 20 de marinari cu 
familiile lor. Aceștia îngrijesc o stațiune de radio și cele două faruri situate la extremitățile 
insulei. Clima aspră și vântul împiedica agricultura pe insula. Locuitorii nu pot pescui, deoarece 
este foarte periculos să ieși în apele oceanului, în jurul nisipurilor mișcătoare. Alimentele se aduc 
de la Halifax, cu avionul. În mijlocul insulei se află chiar un lac sărat, separat de ocean prin 
câteva dune. În acest loc aterizează hidroavioane care fac săptămânal curse spre Sable. 

 

Din nefericire lucrurile bune nu rămân în forma aceasta. Prin trecerea planetei Venus în 

zodia Gemeni, eveniment ce se va consuma în ziua de 24 mai, gândirea profundă trece prin 

transformări și ea va fi schimbată într-o gândire bazată pe organizare, administrare sau mobilizare a 

valorilor. Din nefericire, numai ce a intrat în zodia Gemeni, Venus se și trezește cu prima și cea mai 

mare sarcină pe care o primește: trebuie să fie la fel de egoistă ca majoritatea celor din anturajul în 

care urmărește să se integreze. Lucrurile mici nu mai sunt atât de importante, valorile în care au 

crezut până acum, oamenii, se schimbă și asta pentru că apar complicații noi, confruntări noi, iar 

comunicarea devine un satelit al acestor conflicte care îi depășesc. 

Plasarea acestei modificări astrale în contextul decadei înseamnă a-l apropia de un simț 

practic menit să ne convingă că poate nu este bine să spunem totul despre sine, ci totul despre alții, 

să nu punem la dispoziția celorlalți toate valorile în care credem, ci toate valorile în care cred ei. 

Această nuanță poate crea o ușoară neliniște în mediile în care puterea a fost întreținută până acum 

prin competiție. Dar lucrurile acestea nici ele nu sunt definitive pentru că aprecierile ciudate ale 

partenerilor întrețineau tensiunea, conflictul sau dezordinea și, într-un târziu, își vor da obștescul 

sfârșit, pentru etapa aceasta, până în 27 mai. Până atunci, Venus în Gemeni îi va îndemna pe oameni 

să guste și din alte atitudini, să fie fățarnici, subiectivi, lăudăroși și să creadă că prin aceste calități 

se adaptează din mers unor condiții cu care nu sunt familiari. De asemenea, reversul medaliei ne 

arată că există o mare diferență față de ceea ce înseamnă conflict intern pentru alții. Acolo unde 

lucrurile erau orientate pe un demers plăcut și eficient, acolo unde egoismul dă semne că se 

diminuează, se încearcă armonizarea unor centre de putere. Există însă posibilitate ca prin această 

trecere a lui Venus pe zodia Gemeni, lucrurile să se inflameze din nou și să ne întoarcem la 

presiunile sau demersurile începutului de an.  

Corelațiile negative ale acestei decade ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii ianuarie, 

atunci când Pluton și Luna neagră se aflau într-un careu. Cei care reușesc să facă față acestei 

perioade, și implicit care nu se simt dezrădăcinați, smulși din mânia față de dușmani ori din 
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dragostea de neam, de familie, de prieteni, de valori, prin conflictele gratuite ale acestei perioade 

arată că au răspuns pozitiv în mijlocul lunii ianuarie, au înțeles de ce trebuie să sufere, care este 

cauza tensiunilor și cum trebuie să le rezolve. Aceste persoane nu sunt altceva decât făclii aprinse 

care luminează drumul celor care vor să facă. Prin intermediul acestora situațiile sociale nu se 

dezechilibrează însă nu trebuie ascuns faptul că pe umerii acestor persoane mature, înțelepte, 

speciale va fi pusa o greutate în plus. Nu este suficient că au fost singurii care au luptat împotriva 

unui sistem bolnav, singurii care la începutul lui ianuarie au lansat mesaje ce ar fi dus la soluționări 

magnifice, dar abordând lucrurile acestea cu mare greutate și împotriva tuturor vor face ca lucrurile 

să semene cu ceea ce s-a consumat la începutul lui ianuarie prin fapte. Chiar dacă acum atitudinea 

pare alta, adică se zâmbește mai mult, oamenii au o altă flexibilitate, vorbesc deschis despre 

conflicte sau despre problemele pe care le au, motivațiile sunt la fel. O persoană atentă nu se lasă 

păcălită de acestea pentru că în profunzimea lor acțiunile au aceeași calitate.  

Elementul nou cu care se intervine în această schemă vine din dezvăluirea unui secret pe 

care persoanele dezordonate, orientate negativ sau implicate gratuit în conflicte, adică fără această 

mobilizare ce vine din poziționarea lui Venus în Gemeni, nu le-ar fi dezvălui de bună voie. Cu alte 

cuvinte, oamenii vorbesc fără să-și dea seama și când realizează cât de multe spun despre sine și ce 

lucruri grave și compromițătoare pun la dispoziția celorlalți se sperie și se adâncesc și mai mult în 

conflictul care le spune că numai victoria i-ar putea liniști. Așa cum știm, conflictul generează alte 

conflicte și niciodată victoria nu-i va fi suficientă celui care s-a consumat în luptă. De aceea 

persoanele acestea înțelepte care au învățat pe careul dintre Pluton și Luna neagră să se abțină și să 

pună accentul pe toleranță descoperă atitudinea care i-ar putea salva. Cine are ochi de văzut, urechi 

de auzit și minte să înțeleagă va face ceea ce trebuie pentru sine. 

 
Insula Dominica, cea mai mare din Antilele Mici, este și cea mai pitorească. Locuitorii 

vorbesc o limbă apropiată de cea franceză. Lacul de apă fiartă din Dominica, unul dintre cele mai 
bizare curiozități naturale de pe planeta, a rămas necunoscut până în 1875, după ce trecuseră 
deja câteva secole de la descoperirea insulei. Insula măsoară 40 km lungime și 20 km lățime, iar 
lacul se găsește departe de țărm. Doctorul Nikhols este cel care l-a descoperit. 

În jurul lacului, au loc emanații de gaze otrăvitoare care sunt foarte periculoase, deoarece 
nu au miros. Lacul de apă fiartă se găsește la 700 m altitudine, în regiunea numită "Mica 
suferință". Este o masă de apă dominată de terase de bazalt negru înalte de 30 până la 40 m. 
Aspectul lacul este sinistru. Culoarea apei e purpurie. În mijlocul lacului un gheizer aruncă apă la 
70 până la 80 m înălțime iar temperatura apei de acolo este de aproximativ 80°C. De multe ori 
apa începe să fiarbă în clocot, apoi se calmează la suprafață și redevine neteda. În jurul lui cresc 
ferige gigantice printre care ies din pământ ape sulfuroase calde. Unele izvoare de apă caldă dau 
naștere la mici pârâie care se varsă în lac. După cunoscutul cutremur din Martinica din 1902, 
nivelul lacului s-a ridicat cu aproximativ 6 m. 

 

Împlinirea opoziției dintre Venus și Marte ne ridicăm un mare semn de întrebare referitor la 

sinceritatea pe care o avem față de un partener de dialog sau față de oamenii cu care ne implicăm 

acum într-o colaborare transfrontalieră sau în situați pe tronsoane diferite de vârstă, de educație. 

Momentul acesta ne încurajează să promitem lucruri pe care nu le vom împlini niciodată și dacă ne 

vom adânci în această tensiune cu atât mai mult conflictul se va amplifica și viitorul, adică ceea ce 

se prefigurează a se consuma cu precădere în a doua parte a anului, să fie animat de și mai multă 

tensiune. 

Opoziția dintre Venus și Marte retrograd, cea care se consumă pe axa Gemeni-Săgetător, cu 

puțin timp ca Marte să se întoarcă în Scorpion, este singurul aspect negativ care se consumă la grad 

perfect în ziua de 25 mai. Asta înseamnă că tot cadrul exterior este pozitiv, că ambiția personală, 

elementul intim sau ceea ce vine din interior este atât de diferit față de ceea ce se află în afară încât 

se va crea în această zonă o dizarmonie puternică. Nu ne referim aici pur și simplu la o stare proastă 

de moment, ci ne referim la intenții care nu pot fi împlinite, la ambiții foarte mari poate chiar cele 

care îi duc pe oameni în postura de a-și alege o tabără doar pentru că aceasta s-a declarat împotriva 

alteia. Există, așadar, o presiune generală cea care mobilizează o mare forță psihică pentru un scop 

negativ. Asta înseamnă că promisiunile nu pot fi duse la îndeplinire pentru că există o mare 
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discrepanță între ceea ce ni se cere de pe zona publică și ceea ce oferim. Cu alte cuvinte lucrurile 

acestea seamănă și cu ușoară deconspirare, adică să aducem la lumină adevăratele motive pentru 

care am dorit la un moment dat să fim în conflict cu cineva. 

Pentru că Luna se află acum într-o relație bună cu planetele de pe zodiile de pământul 

reactivând din nou într-un registru personal o configurație numită zmeul, deci atrăgând în acest 

magnetism și planeta Neptun din Pești, înțelegem că schema aceasta individuală, motivul personal 

pentru care unii oameni se pun de-a curmezișul, nu răspund solicitărilor venite din planul social 

într-un anumit registru, arată că lucrurile sunt mult mai mari decât par și nu trebuie să le privim ca 

și cum sunt simple mofturi, ci expresii independente ale unui rău social. Așa cum am văzut și în 

decada anterioară lucrurile acestea rele care se consumă pe zona publică fac parte din termenul 

generic de Lucrare. Răul care se consumă acum nu este decât un bine transformat care ajunge la 

persoanele chinuite, inferioare sau care și-au activat un program de autodistrugere atunci când și-au 

închis circuitele de tot ceea ce este bun în exterior.  

Desprinderea de ceea ce cunoaștem, separarea de un obicei, renunțarea la promisiuni făcute 

într-o perioadă proastă a vieții este partea cea mai evidentă a acestui rău. Mai puțin clar ar fi rolul 

tragic pe care un prieten îl are în această schemă negativă. Prin corelațiile foarte active acum ar 

putea să se strecoare o picătură de îndoială și un prieten bun sau pe care-l vedem în felul acesta 

acum să ne trădeze. Trădarea de acum lasă urme adânci. Oricât de siguri vom fi, oricât de echilibrați 

devenim în urma practici sau evoluției, trădarea întotdeauna lăsa o urmă pe suflet, însă cea de acum 

ni se va părea mult mai dureroasă.  

Ideal este să reușim să transformăm evenimentele marcate de trădare în înțelepciune de 

viața, adică să nu ajungem să disprețuim oamenii de o anumită factură doar pentru că trădarea în 

cazul nostru a venit acum, când are greutatea pe care o are. Scopul pentru care ni se întâmplă lucruri 

de factura aceasta este acela de a separa trădarea de zona din care vine. Lucrurile în această 

perioadă ni se par ușor complicate, amestecate doar pentru că vin după un interval de 10 zile 

(decada anterioară) în care am avut suficient de multă libertate de expresie pe zona publică, deci nu 

au existat atât de multe condiționări la care să ne racordăm forul interior. Acum avem impresia că 

nu suntem înțeleși și nici acceptați decât dacă trecem prin această poartă îngustă a suferinței prin 

trădare. 

 
Numeroase din cântecele și legendele băștinașilor, vorbitori de limba mongolă, spun  

despre bătrânul lac Baikal, că ar avea 100 de "copii" , râul și pârâie care se varsă în el. Cea mai 
mare “fiică” a sa, după cum spune legenda, este Angara care aleargă neîncetat spre voinicul său 
iubit, blondul Ienisei. 

Versanții muntos care 
înconjoară lacul sunt acoperiți cu o 
vegetație diversificată, formată din 
brazi, pini și cetini. Vârfurile lor, 
neîmpădurite, se înalță până la 
2000 m. Munții ascunde zăcăminte 
de talc, plumb, aur și cărbune. În 
păduri se întâlnește veverița, 
hermina, râsul, bursucul, vulpea, 
ursul cenușiu, mistrețul și elanul. 
În lacul Baikal se varsă apele a 336 
de râuri. Ihtiologii au găsit în apele 
lui peste 1500 de specii de pești, 
dintre care peste 1200 sunt specifice lui. Anual se pescuiesc de aici mii de tone de somon, nisetru, 
biban, crap și știucă. Cel mai bizar pește este omulul, un pește care naște pui. Femelele mor după 
naștere. Omulul este foarte gras și gustos. În timpul zilei se afunda la 1000 m și numai noaptea 
iese la suprafață pentru a se hrăni. În trecut localnicii foloseau untura lui pentru luminat. Tot în 
lacului Baikal trăiește o specie de foca, singura de apă dulce și care se aseamănă foarte mult cu 
focile din Antarctica. 

Lacul Baikal este lung de 600 km, se întinde pe o suprafață de 30.500 km2. Vântul numit 
"sarma" bate cu o viteză de 40 m/s provocând pe lac valuri mai mari decât cele de pe Marea 
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Neagră. Iarna lacul se acoperă în partea nordică cu gheață, care nu se topește decât în luna mai. 
Datorită faptului că apele sale nu au timp să se încălzească în cursul verii și să se răcească în 
cursul iernii, vara este răcoare, iar iarna temperatura este mult mai ridicată decât în celelalte 
regiuni din taiga aflate la aceeași latitudine. Nivelul lacului se află la 455 metri, mai sus decât 
nivelul oceanului planetar. Este deci de înțeles ce rezervă grandioasă de energie hidraulică 
poseda. Fauna lacului atât de curioasă a dat, de asemenea, naștere la diferite discuții cu privire 
la originea lor geologică. Astfel, până în prezent, oamenii de știință n-am putut lamuri felul în 
care au apărut focile în Baikal. Unii sunt de părere că ele ar fi călătorit din mările arctice de-a 
lungul fluviului Lena. 

 

Problema aceasta a trădării se transformă în preajma zilei de 26 mai, când Jupiter și Saturn 

ating un careu perfect, într-un mare dramatism. Aproape că nu va exista sector social, domeniu, în 

care să nu fie văzută această contracție, această răstălmăcire a adevărului obiectiv de dragul unui 

motiv personal care se va orienta mai mult către distrugere sau către a impune propriul etalon. Am 

văzut, după cum s-au construit unghiurile astrale în ultima perioadă, că acest etalon personal le-a 

vorbit oamenilor mai mult despre primejdii, despre dezastre, despre agresarea educației morale sau 

despre accentuarea dorinței de răzbunare. Nu trebuie să pierdem din vedere că această frământare 

internă, despre care vorbește careul perfect intre Jupiter și Saturn, are un asistent interesant în cele 

două poziții pe care Marte le trimite către Venus și către Soare. Teama de o sancțiune plutește în 

jur, nu pentru că suntem într-o perioadă în care înfloresc nedreptatea și abuzurile, ci pentru că știm 

că anterior am dat dovadă de nepăsare în fața problemelor celorlalți. Acum, aceștia, trezindu-se la 

viață, cer explicații suplimentare, văd cine ar fi putut să-i ajute și nu au făcut-o, se orientează către 

aceștia cu toată puterea lor și arată că reversul medaliei poartă aceeași amprentă agresivă, 

temperamentală sau primejdioasă. Cu alte cuvinte, se dă viață dictonului "cu ce măsură dai cu aceea 

primești". Înțelegem de aici că prin împlinirea acestei relații proaste dintre Jupiter și Saturn se pune 

la îndoială priceperea unui individ nu pentru că societatea nu mai are nevoie de cunoștințele sale, ci 

pentru că el se îndoiește de propriile sale calități și acesta este mesajul pe care îl transmite. 

Dezmembrarea va fi cuvântul de ordine și cu cât vor fi mai prinși în aceste răfuieli penibile, cu cat 

își vor consuma mai multă energie pentru a fi crezuți atunci când se revoltă, cu atât își vor pierde 

mai multă energie și imaginea pe care trebuie să și-o mențină va cere mai multe resurse, mai multă 

putere, mai multă energie. 

În contrast cu ceea ce se întâmplă acum pe zona publică, în zona individuală lucrurile sunt 

favorabile individului dacă acesta alege să nu participe la evenimente conflictuale ori 

demonstrative. Apelul la valori morale, transformă această relație proastă dintre experiență și 

expansiune, dintre vechi și nou, dintre putere și disciplină, într-un exemplu de bune practici prin 

intermediul cărora oamenii vor reuși să se extindă către zonele ce își pierd protectori sau stăpânii 

din neglijență reușind, astfel, să se apere singuri.  

Totuși, nu trebui să privim cu ochi buni către această transformare socială, către această 

confruntare în momentul acesta premergător exploziei. Nu este de bun augur să ne lăudăm că am 

rezistat conflictului, de vreme ce, inițial, l-am căutat cu insistență. De mâine încolo, când Marte va 

intra în Scorpion pe ultimul grad al acestei zodii, lucrurile nu vor mai fi atât de favorabile și erorile 

vor fi sancționate imediat ca și cum trăim înconjurați de oameni care vânează doar lucruri de genul 

acesta. Acum constatăm că toți oamenii greșesc, fiecare fiind preocupat să extragă din aceste greșeli 

un înțeles aparte. Pe baza acestei deschideri către esență, oamenii se ajută unii pe alții, uneori chiar 

împotriva propriei voințe, motivând că sunt împinși de o necesitate socială să colaboreze cu cei pe 

care nu-i agreează și, în timp, descoperă, nu că-și pierd calitățile, ci că și le consolidează. Nu 

înseamnă că lucrurile acestea creează legături de durată, ci înseamnă că aleg să folosească 

prezentul, nu pentru a accentua tensiunea sau dizarmonie socială, ci pentru a o preschimbă într-o 

mare valoare. În felul acesta, acolo unde oamenii nu se lasă în voia sentimentelor confuze, 

dezvoltarea îi duce spre regenerare, spre revitalizare sau spre progres. 

 
Insula Sfânta Elena se înalță din valurile Atlanticului de Nord ca o Stânca izolată, la 3300 

km distanță de coasta Braziliei și 1900 kilometri de coasta Africii. Acest bloc, de origine 
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vulcanică, cu o suprafață aproximativă de 122 km², are malurile abrupte și înalte de câteva sute 
de metri. Insula a fost descoperită de portughezul João da Nova, în anul 1502. El i-a dat numele 
de sfânta Elena deoarece a descoperit-o de ziua sfintei Elena, pe 21 mai. Primii coloniști au fost 
soldații portughezi lăsați acolo de către Alfonso Albequerque, în anul 1513, în timp ce el se ducea 
ca guvernator în India. Se știe că în anul 1600 olandezi au ocupat insula, pe care apoi au cedat-o 
în 1650 englezilor, în schimbul terenurilor de la Capul Bunei Speranțe. Englezii înființează aici un 
fort. Pe vremea corăbiilor cu vele și înaintea deschiderii canalului de Suez, insula Sfânta Elena 
constituia o escală importantă pentru toate vasele în drum spre India. După deschiderea 
canalului de Suez importanța i-a scăzut mult, reprezentând doar un punct de aprovizionare cu 
apă dulce pentru balenierele care plecau sau veneau din mările sudice. Deși clima insulei este 
plăcută, cu ierni ploioase, cu numeroase pârâie și cascade, sfânta Elena a fost complet lipsită de 
vegetație când primii europeni au debarcat pe pământ. Ulterior au fost aduse în insulă sute de 
specii de bananieri, piersici, pere, mere, portocale, zmeura și diferite flori, care au fost cultivate 
în văile și pe povârnișurile adăpostite de vanturi . 

 

Trecerea lui Marte în Scorpion prin retrogradare ne aduce în fața unei probleme de 

retrocedare. Prin această schimbare de sector suntem puși în fața unor informații neobișnuite la care 

ajungem prin ignorarea unor dificultăți sau prin scufundarea în probleme foarte grave pe motiv că le 

putem face față sau le putem rezolva excelent. Această încredere în sine vine din faptul că Marte în 

Săgetător a fost îndemnat tot timpul să fie în competiție pentru a-i convinge pe ceilalți că deține cele 

mai bune informații, ca are putere, că are susținători sau că poate produce o transformare importantă 

în grupul de apartenență. Din exterior lucrul acesta pare făcut din plăcere însă cel care întruchipa 

acest personaj simte frecvent că se scufundă în probleme și că numai dorința de a le rezolva pe 

toate, de a ieși la lumină, îl ține în picioare ori îi motivează capacitatea de luptă. Maniera aceasta 

prin care se trece de la competiție la privilegii, va fi tradusă de unii ca momentul în care intră în 

posesia unor drepturi fără să facă nimic, fără să ridice nici măcar un deget, fără să spună nimic, doar 

pentru că poartă un nume, se află la momentul oportun într-o anumită poziție sau pur și simplu 

pentru că au avut inspirația să ceară.  

Marte, ajuns în Scorpion prin retrogradare, este, de asemenea, și semnul unei alte forme de 

îndrăzneală, nu numai acela care îl îndeamnă pe individ să arate cu degetul spre ceea ce vrea să 

primească imediat, chiar dacă nu se gândește nici măcar o secundă dacă are în buzunar toți banii 

necesari pentru a plăti. Trecând în Scorpion prin retrogradare, lucrul acesta și-l poate lua și cu forța, 

considerând că nu mai trebuie să-și consume energia pentru a se lua la întrecere, pentru a respecta 

anumite reguli și le poate depăși pe acestea, poate sfida binele care vine din respectarea acestora și 

își poate însuși tot ceea ce vrea după bunul plac. 

Având în vedere că pe Scorpion se află acum și Luna neagră, dar și Junon, intrarea lui Marte 

pe acest semn se adresează cu precădere zonelor sensibile, zonelor de atac, cele care au fost 

pregătite în cea de a doua decadă a lunii mai când am fost convinși că dacă nu facem nimic devenim 

foarte vulnerabili. Iată cum maniera în care am interpretat pasivitatea (adică ne referim aici la 

corelațiile negative ale decadei anterioare), se transformă acum într-o mare vulnerabilitate. 

Nefăcând nimic anterior, a devenit vizibilă sensibilitatea la o agresiune exterioară ori au arătat celor 

care pot abuza că acesta este punctul sensibil. 

Pentru că suntem în anul dihotomiilor periculoase, pentru că profunzimea nu înseamnă 

numai a ne scufunda în stări sufletești adânci și minunate, ci și în a atinge adevărate culmi ale 

tristeții sau dezamăgirii, trecerea lui Marte prin retrogradare în Scorpion arată că am participat, cu 

un rol foarte clar, la o mare înșelătorie. În felul acesta, se va traduce dictonul "fiecare pasăre pe 

limba ei piere". 

Pentru a face față acestor mijloace de autodistrugere, pentru a transforma momentul acesta 

într-un avantaj personal avem nevoie să ne uităm față în față și să ne recunoaștem greșelile, să 

privim în ochi problema și să nu-i permitem acesteia să ne vorbească despre sine în alți termeni 

decât cei care sunt foarte evidenți. Dacă suntem înșelați să spunem lucrul acesta, dacă ne simțim 

furați sau umiliți, să nu ascundem, pentru că orice lucru ascuns, prin Marte retrograd în Scorpion, se 

transformă într-un motiv de război. 
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De asemenea, nici tendința de a ridica mâna împotriva celuilalt, doar pentru că această 

manieră scurtează drumul către soluția pe care o gândim, nu este de preferat. Cu toate că dragostea 

este plătită scump, cu toate că suntem în fața unor atracții ciudate ce ne îndeamnă să renunțăm, să 

fim slabi, vulnerabili ori să ne lăsăm dominați de ceea ce ne promite plăcere maximă, sinceritatea 

este cea mai bună armă împotriva acestor mijloace care ne duc indubitabil la degradare. 

 
Kurilele, lanțul celor 30 de insule ce fac legătura între Japonia și Kamceatka, își schimbă  

continuu forma și suprafața prin răsuflările vulcanice subterane, motiv pentru care topografii 
ruși le-au numit "leagănul dracilor". Toate insule posedă 
cel puțin câte un vulcan, care din când în când se deșteaptă 
din amorțire și se cutremură, făcând ca unele pământuri 
să dispară, iar altele să se ridice deasupra apelor oceanului 
Pacific. Valurile înalte năvălesc atunci pe uscat, distrugând 
totul în calea lor. De pildă, insula Kiev, și-a modificat 
substanțial suprafața după câteva zguduiri, iar în insula 
Sumșu izvoarele au secat complet, astfel că locuitorii ei au 
părăsit-o. Ultima zguduire de mari proporții s-a produs cu 
multe decenii în urmă, în anul 1946, când vulcanul 
Sarîcevo din insula Matua a aruncat cantități enorme de 
cenușă, ce a întunecat cerul timp de aproape jumătate de 
an. Geologii sovietici au examinat emanațiile de sulf din 
insulă și au ajuns la concluzia că reacțiile chimice care le 
produc nu sunt rezultatul activității vulcanice, ci datorate 
unor bacterii care transformă sulful în acid sulfuric. Se presupune, de asemenea, ca aceste 
bacterii joacă un rol important în formarea zăcămintelor de minereuri metalifere. 

 

În 28 mai Luna se află pe ultimul segment al zodiei Vărsător și trimite, cu puțin timp înainte 

de a părăsi, acest semn, raze negative către Marte abia intrat în Scorpion. Este posibil ca anumite 

lucruri dureroase să fie acum mult mai clare, iar soluția pe care o avem pentru a le combate pe 

acestea să fie de fapt o soluție universală, cea care se potrivește și pentru alte probleme. Modul în 

care comunicăm va crea multe controverse și îi va aduce individului multe probleme care va slăbi 

rezistența și încrederea în sine. 

Cei care doresc să evite soluțiile de genul acesta vor discuta despre foarte multe lucruri fără 

să aibă niciun răspuns, se vor implica în acțiuni care nu au miez, care nu rezolvă nicio problema ori 

care ascund în spatele generozității o strălucire ciudată, aceea dată de nesiguranță. Prin generozitate 

dorim să-i cumpărăm pe toți, să oferim fiecăruia ceea ce considerăm că are nevoie ori din ceea ce 

are nevoie, ceea ce putem să oferim, pentru ca, la un moment dat, să avem o rezervă, să ne bazăm 

pe o susținere echivalentă atunci când vom trece prin situații similare. Nu există niciun dubiu că 

lucrurile acestea le vorbesc oamenilor despre teama de bătrânețe, de risipă, de boală sau de moarte 

și câștigurile pe care dorim să le obținem prin genul acesta de investiție sunt împotriva evoluției 

personale, împotriva moralității însă încărcate de dezinvoltură și neobișnuit. De aici ne pot veni 

multe satisfacții, înțelegeri neobișnuite care vor merge, în timp, până la începutul lunii octombrie, 

atunci când Pluton se va afla într-o relație bună cu Luna neagră, iar Marte va fi deja în Capricorn și 

va avea de împlinit o relație proastă cu Jupiter aflat deja pe zodia Balanță. Cu alte cuvinte, 

îndrăznim acum să visăm cu ochii deschiși, să ne proiectăm aceste aspirații construite pe un anumit 

tipar astral pentru a le împlini pe un alt tipar astral, gândind că nu ne sunt specifice și poate, 

îndrăzneți cum suntem în această perioadă, să considerăm că nu merităm nici epoca în care ne-am 

născut, nici anturajul pe care-l avem, nici privilegiile sociale de care ne folosim în acest moment. 

Vrem mai mult și încercăm să cumpărăm încă de pe acum lucrul acesta prin generozitate, prin fapte 

lipsite de măsură și înțelepciune. 

Nu este nimic rău să visezi cu ochii deschiși și, de asemenea, nu este nimic rău să 

îndrăznești să obții mai mult atunci când poți înțelege neobișnuitul, abstractul sau când poți trece 

dincolo de limitele convenționalului. Este însă greșit să faci lucrul acesta pentru a susține o atitudine 

refractară față de cei din epoca ta, pentru a ucide responsabilitățile prezentului ori pentru a te 
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îndepărta de o anume misiune, un anume rost pe care ți l-ai propus înainte de a veni în această lume. 

Dar ceea, tot ce trăim acum în prezent nu reprezintă un efect al hazardului și nici într-un caz 

rezultatul unor atitudini de moment, ci verigi importante ale evoluției prin experimentare. 

Deteriorarea unor relații prin fapte de genul acesta arată că trecutul este dominat de atitudini 

grosolane pe care unii au încercat să le ascundă foarte bine și chiar au reușit. 

Cerul acestei perioade este însă dominat de o cruce cosmica pe semne mutabile care aduce 

oamenii în postura de a fi prea instabili, lacomi sau neputincioși în fața unei oportunități sociale. 

Pentru a face față acestei forme de abundență fac apel la trecutul grosolan doar pentru că la un 

moment dat acesta a făcut pace cu fericirea și s-a erijat în consilier. Controversele acestui moment 

sunt, așadar, semne că participă la evenimente sociale triste, dureroase care nu ne vor duce niciodată 

la viitorul luminos pentru care credem că lucrăm în acest moment. A substitui acest rău al 

prezentului cu altul proiectat în viitor susține această idee că participăm la o lucrare rea, poate chiar 

fără să ne dăm seama. 

 
În oceanul Pacific, la distanța de 500 km de coasta Republicii Costa Rica, se găsește insula 

Cocos, de natură vulcanică având o suprafață de 30 km². Insula are formă rotundă și în centrul 
său tronează un vulcan stins, cu craterul la altitudinea de 771 m. Are și câteva râuri de apă dulce 
care se varsă în ocean prin numeroase cascade. 

Acoperită de păduri și învăluită continuu în ceață, insula nu adăpostește alte ființe în 
afara păsărilor din larg care vin aici să se odihnească. Departe de drumurile comerciale, insula a 
fost până în secolul al a XIX-lea de sub stăpânirea spaniolă, apoi a fost cedată Republicii Costa 
Rica. Se spune că pirații au îngropat pe insulă multe comori, în așteptarea momentului prielnic 
când vor putea să le dezgroape și să le împartă. 

Despre comorile din cocos s-au scris sute de cărți, în care sunt prezentate diverse povești 
fantastice. Unii autori au mers până acolo încât au presupus că în insulă s-ar afla o comoara 
care ar fi făcut parte din bogățiile împăratului aztec Montezuma și ar fi fost îngropată la puțin 
timp după sosirea spaniolilor în Mexic. Alții cred că prima comoară a fost ascunsă de Henry 
Morgan, în anul 1685, când insula a devenit loc de refugiu pentru Pirați. Se bănuiește că o altă 
comoară ar fi fost ascuns aici de piratul portughez Benito Bonito, care a jefuit în anul 1765 o 
corabie spaniolă ce transporta o mare încărcătură de aur. Fiind prins, piratul a fost condamnat 
la spânzurătoare. În ajunul execuției el a vrut să scape cu viață încercând să-și mituiască 
temnicerul promițându-i acestuia o ladă cu aur din comoară aflată pe insula Cocos. Benito 
Bonito ar fi arătat paznicului o hartă cu locul unde s-ar fi aflat presupusa comoară. În ultimul 
moment de mii cerul s-a răzgândit, pentru că nu a vrut să trăiască tot restul zilelor cu conștiința 
pătată și nu i-a înlesnit acestuia evadare. Benito a murit blestemând. Pe patul de moarte a 
încredințat fiului său secretul comorii din insula Cocos. La începutul secolului trecut a fost 
alcătuită chiar o expediție în sensul acesta. Spusele tehnice s-au dovedit exacte, dar probabil din 
cauza cutremurelor stâncile s-au prăbușit înglobând în adâncuri presupusa comoară. Dar 
aceasta nu este singura poveste care a atras atenția. Una dintre cele mai plauzibile și mai 
interesante versiuni se referă la comorile aparținând viceregelui din Peru fiind reprezentate de 
podoabe și statui din aur și argint. Și pentru recuperarea acestei comori s-au organizat 
numeroase expediții, poate cele mai numeroase care au fost vreodată organizate în căutarea 
unor comori, 500 la număr. 

 

Trecând pe zodia Pești, Luna îi ajută pe oameni să-și concentreze faptele și să privească cu o 

anume teamă consecințele acțiunilor lor. Putem vorbi acum, când Luna se apropie de conjuncția cu 

Neptun și o împlinește spre seara zilei de 29 mai, despre redeschiderea unui subiect ori despre 

întâlnirea cu evenimente neprielnice. S-ar putea ca lucrul acesta să ne solicite foarte mult deoarece 

se accentuează și prin intermediul emoțiilor, nu doar al faptelor sau al consecințelor faptelor, 

această cruce cosmică pe semne mutabile ce amplifică instabilitatea, ne risipește toată energia pe 

care am conservat-o în ultima perioadă, cu toate că prin aceste acțiuni am avut acces la o formă 

aparte de frumusețe. 

Cel care va opune rezistență acestei tendințe de a se manifesta pe zona publică va reuși să-și 

conserve energia ori să o folosească într-un scop constructiv. Aceste persoane își dau seama că se 

află acum într-o împrejurare favorabilă care le ajută să își rafineze structura și să renunțe la 
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prejudecăți. A renunța la prejudecăți, atunci că Luna se află într-o conjuncție cu Neptun și se 

apropie de conjuncție cu Coada Dragonului, înseamnă a extinde câmpul conștiinței, accentuând o 

problemă comună ce are mai multe soluții și de care vom fi interesați să le punem în practică. Este 

adevărat, pentru că Luna se află într-o relație proastă cu Saturn, însă plasează această tensiune în 

marea schema a instabilității dată de crucea mobilă, oamenii se pot afla în preajma zilei de 29 mai 

în fața unor regrete tardive. Nu mai are rost să se gândească la ceea ce au pierdut, la faptul că nu 

mai dispun de energia necesară pentru a întinde mâna și a-și lua de pe raft ceea ce își doresc. Pentru 

a compensa acest deficit se interesează de alianțe noi, unele dintre ele fiind de-a dreptul 

spectaculoase ori neobișnuite care vor alimenta un interes teribil pentru subminarea autorității unui 

vechi centru de putere sau măcar zdruncinarea acestuia. 

Nu putem însă neglija tranzitul Lunii prin zodia Pești care ne aduce de fiecare dată teamă de 

singurătate sau neputința de a găsi un element comun plăcut, favorabil, viu, flexibil prin intermediul 

căruia să comunicăm cu cei din jur, să interacționăm pentru a ne face viața mai frumoasă ori mai 

plăcută. Tocmai de aceea, trecerea Lunii în zodia Pești ar putea să-i responsabilizeze pe unii mult 

prea mult și asta pentru a compensa neputința de a se bucura de viață. Au astfel ocazia de a-și 

justifica lipsurile pe care le-au parcurs sau necesitatea de a muncii pentru fiecare element mărunt pe 

care îl câștigă. 

Există și reversul medaliei, ca dezamăgirea să fie atât de adâncă încât nici măcar munca să 

nu ne mai trezească un interes și atunci să privim totul cu dezamăgirea celui care nu are nicio 

motivație pentru a face nimic. Mișcarea este singurul element care ne trezește din această moarte 

lentă, iar această mișcare vine prin întâlnirea unui eveniment nefericit. Iată, cum, în preajma zilei de 

29 mai, orice element dur, periculos, riscant, de care altădată ne-am fi ferit, acum ne trezește la 

realitate și ne salvează de la o decădere sigură. 

 
Când Columb, în cea de-a treia călătorie, a aruncat ancora în fața deltei fluviului Orinoco, 

a întâlnit o vegetație și o climă atât de plăcută încât a dat acestei regiuni numele de "Paradisul 
Pământului". Peste un an, cu o flotă alcătuită din patru vase, conquistadorul Alonso da Hojeda, 
împreună cu Juan da Costa au ajuns la Strâmtoarea pe care Columb o numise "Gura Dragonului 
" și care desparte insula Trinidad de continent. Văzând în delta marelui Orinoco așezări ale 
băștinașilor construite pe apă i s-a părut că seamănă cu cele venețiene, numind ținutul 
"Venezuela", adică "Mica Veneția". De atunci țara udată de apele fluviului Orinoco poartă numele 
de Venezuela. 

Desigur, lucrurile aici nu sunt foarte simple. Orinoco ascunde în apele sale verzi cele mai 
mari primejdii ale junglei: pești carnivori, ce sunt în stare să devoreze în câteva clipe un bou 
până la schelet, calcani veninoși cu mușcătura mortală, țipari electrici, a căror atingere 
paralizează victima, lipitori uriașe care se prind de corpul omului, peștele pisică a cărei 
zgârietură provoacă infecția sângelui, precum și multe alte animale și insecte primejdioase. 
Orinoco este numit de indieni "fluviul țânțarilor", deoarece aceste insecte plutesc deasupra apelor 
lui în roiuri nesfârșite. Cel care vrea să se culce în apropiere de malurile fluviului nu se poate 
odihni decât stând întins într-un hamac sub care arde un foc înăbușit, pentru că fumul înecăcios 
să poată goni aceste insecte lacome. Dar cei care caută noaptea puțină odihnă la adăpostul 
fumului de ierburi se întâlnesc deseori cu alți amatori de sânge proaspăt, liliecii vampiri, care nu 
se sfiesc să sugă sângele celui adormit. Tot aici poate fi întâlnit un arbore pe care indienii îl 
numesc sorviera, adică "biberonul ". Este suficient să faci o tăietură cu cuțitul pe trunchi din el 
țâșnește un jet albicios, care seamănă la gust cu lapte de vacă. În delta fluviului Orinoco trăiește 
jaguarul, care vânează cu dibăcie pește, broaște țestoase. În timp de secetă jaguarul se apropie 
noaptea de sate, unde atacă vitele și chiar oamenii. Șesul Orinoco este însă plin de sonde care 
extrag din subsolul Venezuelei cantități impresionante de țiței. 

 

Ecuația astrală aferentă zilei de 30 mai le vorbește oamenilor despre continuitate. Acum 

Junon și Luna neagră se află într-o conjuncție perfectă pe primul grad al zodiei Scorpion. Junon se 

află în mers retrograd și asocierile în care suntem implicați devin astfel elemente vulnerabile pentru 

membrii grupului, doar pentru că un element din interior nu este suficient de matur ori cedează unei 

tentației. Luna se va afla acum în conjuncție cu Coada Dragonului și în cazul unor impulsuri care 

vin din interior, această palmă pe care o primește grupul din partea unui individ imatur ce a fost 
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favorizat și acceptat în comunitate, reprezintă o reglare a trecutului, o răsplată pentru fapte greșite în 

care grupul s-a implicat. 

Am văzut în analizele anterioare integrate în acest material că în anul 2016 ne vorbește 

foarte mult despre Lucrare. Dihotomiile periculoase, cele care fac o legătură neobișnuită între zona 

personală și cea publică, cele care unesc două extreme fără să se gândească la consecințe, îi 

îndeamnă pe unii să participe la procese sociale prin mesaje antisociale, prin dorința de răzbunare 

sau plăceri ciudate de a distruge ceea ce este bun pentru alții. Momentul acesta în care JUNON se 

află în conjuncție cu Luna neagră poate fi tradus de aceste persoane ce au fost orientate negativ ca o 

invitație la despărțire, ca și cum despărțirea înseamnă obligatoriu libertate. Despărțirea și libertatea 

se transformă în încercări existențiale doar dacă mintea a fost blocată până acum pe confruntări, 

competiție sau chiar răzbunare. Războiul mai vechi se transformă acum în scrum, în distrugere sau 

în separare. O persoană care și-a dorit să fie liberă, dar nu s-a implicat în evenimente antisociale 

până acum va considera că libertatea înseamnă să renunțe la atașament. Asta înseamnă că va gândi 

altfel, va îndrăzni cu mintea și va face asocieri superioare chiar dacă în preajma sa rămân aceeași 

oameni. Această persoană devine în acest moment foarte dureros un exemplu de înțelegere, lumină 

și cunoaștere, o lumânare aprinsă în furtună. 

Aceste persoane care sunt bine intenționate, reușesc acum să promoveze valorile sociale 

împotriva unui avantaj personal, fără să se precipite și fără să se plângă de faptul că, asemenea 

celorlalți, acum, când, Luna trece prin Coada Dragonului, primesc și ele palme din partea 

destinului. Conflictul lor însă nu se transformă în conflictul grupului și nici nu declanșează valuri 

periculoase ce ar putea să afecteze integritatea acestor structuri. A interveni cu un sentiment bun, 

echilibrat, a da dovadă de liniște, de înțelegere, înseamnă a-i invita pe cei pe care-i iubești să 

participe alături de tine la succesul tău. Acestea sunt trăsăturile care ne ajută să ne separăm de cei 

care au făcut rău până acum, de cei care au făcut bine. Cine va reuși să țină o lumânare aprinsă în 

furtună, așa cum ne învață părintele Arsenie Boca, arată celorlalți că a lucrat prin fapte bune pentru 

a fi ctitor de valori, nu pentru a distruge speranța, ci pentru ai da un sens. Momentul acesta în care 

Junon se întâlnește cu Luna neagră se adresează prezentului și nu putem considera că un factor de 

distrugere este un element pozitiv pentru că nu știm și nu avem încă garanția că după ce faptele sale 

se vor împlini, locul eliberat va fi ocupat de lucruri mai bune. Prin ceea ce ni se întâmplă acum, 

realizăm că trăim în prezent, că ne ocupăm de lucruri bune acum, nu le proiectăm în viitor și nici 

într-un caz nu le lăsăm la îndemâna celorlalți.  

 
În anul 1513 conquistadorul Ponce de Leon, guvernator în Puerto Rico, auzi de la băștinași 

despre o insulă miraculoasă, în care ar exista un izvor fermecat ce redă viața celor bătrâni. De 
aceea porni într-o expediție de trei corăbii spre nord-est, în direcția arătată de indieni. După o 
călătorie de 20 de zile, atinse coastele unui pământ, care pe drept cuvânt se putea numi "Insula 
tinereții veșnice". Un aer mângâietor, o vegetație splendidă, cerul de azur, trilul păsărilor, toate 
acestea au făcut ca spaniolii să se creadă în "Țara tinereții veșnice". Timp de două săptămâni s-
au scăldat în toate lacurile și râurile întâlnite, dar zadarnic, tinerețea nu le-a fost dată. În cele 
din urmă spaniolii au părăsit "paradisul" pe care-l credeau a fi o insulă. Ponce de Leon i-a dat 
numele de "Pascua florida", adică "Paștele înfloritor", deoarece pământul fusese descoperit în 
prima zi de Paște. De atunci i-a rămas numele de Florida. Acest pământ a fost prima posesiune 
spaniolă pe continentul nord-american. La începutul secolului al XIX-lea indienii din tribul 
seminoli care locuiau peninsula Florida au dus un război crâncen împotriva generalului 
american Jackson. Conducătorul indienilor a fost Osceolo, numit și "lupul cenușiu". În cele din 
urmă indienii au fost înfrânți de Jackson, renumit pentru brutalitatea sa. La începutul secolului 
trecut nu mai existau în Florida decât aproximativ 250 de indieni din tribul seminoli. În prezent i-
au fost strânși într-o rezervație și pământul lor a devenit cel mai bogat și mai minunat loc de 
relaxare. Orașul Miami a ajuns în foarte scurt timp sa aibă o populație de peste 1 milion de 
locuitori. Pe întinsa plajă a acestei perle a SUA, bogată în palmieri și portocale, se perindă anual 
un număr de peste 2 milioane de vizitatori. 

 

Finalul lunii mai înseamnă redresare. Luna va trece pe zodia Berbec și le va aduce 

oamenilor curajul pe care am crezut că l-am pierdut. Se întâmplă ca în această ultimă zi a lunii mai 
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Mercur să se afle într-o relație bună cu Pluton și să reconstruiască ideea de imperiu, structură care 

include elemente aparent incompatibile sau care își unesc forțele pentru un ideal comun chiar dacă 

nu au prea multe de împărțit, așa cum se întâmpla în urmă cu câteva săptămâni cu Venus. De 

această dată oamenii nu se mai simt uniți prin emoții sau prin nevoia de stabilitate, ci formulează 

clar obiectivele pe care urmăresc să și le îndeplinească. Este adevărat, Mercur da semne acum că nu 

și-a revenit după perioada de trei săptămâni de retrogradare și încă mai are aspirații fanteziste sau 

prea multă îndrăzneală acolo unde ar trebui să fie rezervat, prudent și tăcut. Procedând în felul 

acesta se expune unor evenimente neprevăzute și, pentru că există un factor de reglare ce vine acum 

din partea planetei Pluton din Capricorn, ne putem aștepta ca prin această îndrăzneală să se creeze 

premisele unei mari reușite. Pentru ca lucrul acesta să fie posibil se cere îndeplinirea unei condiții: 

evoluția unei idei. Dacă până acum nu ne-am preocupat de idei și, retrogradarea lui Mercur, ne-a 

tulburat gândurile și ne-a arătat, cu fiecare zi a acestei perioade, că ideile nu ne plac, că suntem 

oameni practici și nu trebuie să gândim prea mult pentru a face o faptă, nu este cazul să ne așteptăm 

acum la o evoluție prea mare. Vom trece de la inexistența unei idei, la apariția ei și cam atât. 

Dar pentru că știm deja că "somnul rațiunii naște monștri" lucrurile acestea care nu ajung 

repede la maturitate, care nu se construiesc după chipul și asemănarea gloatei, pot genera conflicte 

de proporții, violență sau despărțire. Asta se întâmplă, nu pentru că ideile ne vin pe moment, ci 

pentru că în mijlocul lunii mai s-au creat premisele conflictului de acum. Reperele negative ale celei 

de-a doua decade a lunii mai ne-au îndreptat atenția către perioada aceasta, considerând că dacă ne-

a trecut prin minte să proiectăm pe finalul lui mai ceea ce nu am putut face atunci, lucrurile își vor 

reveni de la sine ori pur și simplu se vor împlini. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din 

piață și dacă în decada anterioară lucrurile erau construite altfel, cu Luna neagră din Balanță și 

Marte în Săgetător, acum toate sunt marcate de conflicte interne ce sunt scoase la suprafață. Acum, 

atât Luna neagră, cât și Marte se află în Scorpion și, în plus, Marte mai este și retrograd. Prea ușor 

se ajunge la tensiune și prea ușor se consideră violența soluția tuturor problemelor. Astfel, relația 

bună a lui Mercur cu Pluton ar trebui să ne scoată din această încurcătură și să fie resortul personal  

la care să apelăm pentru a echilibra balanța socială dezechilibrată din cauza unor neînțelegeri. Dacă 

noi nu avem măsură în ceea ce facem, dacă nu avem cunoștințele necesare, dacă nu suntem pregătiți 

pentru situații de genul acesta nu avem cum să intervenim cu un factor de reglare în situații atât de 

delicate. O fi bine, după cum ne spun unghiurile dintre planete, dar nu pentru toată lumea! Cel care 

demonstrează că prin curajul său nu distruge, așa cum am văzut că sunt și îndemnurile celorlalte 

zile încadrate în această decadă, arată că progresul îi dă o mare flexibilitate, că se poate întoarce la 

izvorul puterii sale dar poate, în egală măsură, și să se ridice deasupra celorlalți pentru că poate, are 

cu ce și știe cum să procedeze. 

 
Marea Aral, cu suprafața de 65.500 km2, este de fapt un lac care-și trage numele de la 

denumirea cazacă "Aral Tenghiz", ceea ce înseamnă “Marea insulelor”, deoarece aici se află nu 
mai puțin de 328 de insule. Geologii i-au găsit însă un nume mult mai potrivit, spunându-i, 
"marea contrastelor", fiindcă lacul a dat naștere la numeroase enigme, a căror dezlegare a 
frământat mintea multor cercetători. 

Dintre acestea, una este legată de mișcarea curentului de mare spre stânga. Se știe că în 
emisfera nordică a planetei noastre fluviile și râurile cu orientare mediana sunt influențate de 
mișcarea de rotația Pământului și deviază spre dreapta. Acestei legi i se supune chiar curentul  
Gulfstream-ului, cel mai puternic curent de apă din oceanul Atlantic. Numai pentru marea Aral 
legea aceasta nu poate fi valabilă. Explicația ciudățeniei a fost găsită încă din secolul trecut, când 
s-a explorat relieful submarin a cărui adâncime nu depășește 80 m. Cercetările au arătat că 
fundul lacului Aral este înclinat spre vest, adică spre Marea Caspică. Apa dulce care se varsă în 
lac din fluviul Amu-Daria ar trebui să fie împinsă de curent spre răsărit, dar vântul de nord, 
contrar curentului, gonește apa din părțile mai puțin adânci spre părțile adânci. Apa și peștii fug 
în direcția unde mare este mai adâncă, deci aici vântul și relieful sunt doi factori mai puternici  
decât rotația Pământului. În toate mările și oceanele cantitatea de oxigen se micșorează odată cu 
creșterea adâncimii. În Lacul Aral lucrurile stau invers. Biologii au explicat astfel acest paradox: 
apele mării Aral sunt sărace în microorganisme și din această cauză se poate vedea clar fundul 
până la 30 m adâncime. Limpezimea apei permite razelor solare să pătrundă adânc și să 
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influențeze dezvoltarea algelor marine care în procesul de fotosinteză degajă oxigen. Studiindu-
se nivelul lacului timp de mai mulți ani la rând, s-a constatat că acesta crește câteodată până la 3 
m. Faptul acesta n-a surprins prea mult 
pe cercetători. Dar cel mai interesant 
fenomen s-a descoperit când s-au 
confruntat oscilațiile Aralului cu cele ale 
vecinei sale de la apus, Marea Caspică. 
Aceasta se găsește cu 75 m mai jos față 
de Aral. Cum ambele mari sunt situate 
la distanță mică una de alta, 
aproximativ 400 km, în condiții 
asemănătoare ar trebui să aibă aceeași 
comportare. Iată că se descoperă ceva 
cu totul aparte. Când Marea Caspică 
scade, Aralul crește și invers. S-ar părea 
că cele două mari surori sunt unite 
printr-un canal subteran și un 
hidroregulator nevăzut face ca nivelul 
apei să o scindează. Cheia acestei 
enigme se găsește în mâinile fluviului Amu-Daria care curge de la sud spre nord pe o lungime de 
2600 km și își ia apele din ghețarii pa minorului. Volga, care alimentează Marea Caspică, curge 
de la nord la sud și își adună apele din văile Europei răsăritene. Oscilația climei se reflectă în 
moduri deosebite asupra celor două fluvii. În anii călduroși izvoarele Volgăi seacă. Ea nu mai are 
de unde să-și capete apele și nivelul ca specii scade. În aceiași ani ghețarii se topesc mai intens și 
Amu-Daria se umflă, așa că nivelul Aralului se ridică. Asta, bineînțeles, este schema simplificată 
a unui proces mult mai complex.  

 

Ultima decadă a lunii mai ne arată că lucrurile se pot complica și pentru că ne aflăm acum în 

fața unei schimbări importante de orientare și strategie, evenimente astrale puse pe faptul că Luna 

neagră și Marte intră pe Scorpion din zone diferite. Astfel, deviza generala acestei luni în care ne 

pune în fața unor inamici invizibili se transformă în declarație de război. Nu înseamnă că vom ieși 

pe stradă cu pușca, cu toporul, nu înseamnă că, de teama unor adversari, vom umbla cu cuțitul în 

geantă pentru a fi pregătiți pentru orice. Războiul înseamnă și a ne întâlni cu agresiunile celorlalți 

pe care nu se mai simt îndreptățiți să le ascund. Le vor arunca pe acestea asupra tuturor și vor 

considera că, prin această violență, se apără. Din nefericire, prin faptul că Marte este retrograd și 

trece din Săgetător în Scorpion, iar Luna neagră va trece din Balanță în Scorpion împlinind și o 

conjuncție cu Junon, confruntarea, violența, invidia greutatea sau chiar războiul sunt văzute ca 

soluții la orice problemă. Dar nu trebuie să uităm că una dintre devizele care caracterizează această 

perioadă este și dictonul: "Fiecare pasăre pe limba ei piere!". 

Luna mai înseamnă, așadar, întâlnirea cu monștri pe care i-am creat prin somnul rațiunii ori 

pe cei pe care i-am trezit într-un moment nepotrivit. Dacă avem resursele necesare, dacă nu ne 

temem de rău, nu pentru că nu-l vedem, ci pentru că suntem reprezentanți ai binelui, atunci nu avem 

de ce să ne temem. A ne întâlni cu inamici invizibili este una din marile încercări ale vieții prin care 

cu toții trebuie să trecem la un moment dat. 
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IUNIE 
Construcțiile sunt accesibile oricui. Visul 

salvează. 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1807 – Trupele franco-spaniole (Junot) ocupa 

Portugalia. Curtea portugheză a dinastiei Barança se 

refugiază în Brazilia; 

 1519 – Începe curecirea spaniolă în Mexic (1519-1521). 

 1934 – V. Zvorîkin inventează iconoscopul (tub 

eșlectronic analizator de imagini utilizat în televiziune); 

 1730 – J. Hadley inventează sextantul. 

 

 

O CARTE 
 

DECLIN ŞI PRĂBUŞIRE de Evelyn Waugh 
„Romanul de debut al lui Waugh, Declin şi prăbuşire, este prima manifestare a stilului său alert şi hilar 

ce avea să-i aducă celebritatea mondială. Este povestea „misterioasei dispariţii" a lui Paul Pennyfeather, un 
tâ¬năr oarecare din clasa mijlocie, pierdut în „aventuri extraordinare", deopotrivă absurde şi captivante. 
Romanul nu atrage însă prin intrigă, ci prin spiritul neobosit şi caustic şi satira usturătoare la adresa relaţiilor 
din so¬cietatea britanică. 

Printre abisurile ce condimentează „dispariţia" lui Paul se numără exmatricularea ridicolă de la Oxford, 
numirea ca director la o şcoală-internat cu atmosferă petrecăreaţă, din nordul Ţării Galilor, logodna cu o 
bogată femeie de lume şi detenţia într-o închisoare. în jurul caruselului de suişuri şi coborâşuri ale nefericitului 
erou se învârt aceleaşi personaje, ameţitoare prin absurditatea lor plină de culoare. De la un beţivan pedofil cu 
un picior de lemn, până la un „modern om al bisericii" care va fi decapitat de un vizionar religios nebun, Declin 
şi prăbuşire abundă în personaje memorabile. 

Sub această incredibilă bogăţie se ascunde un atac, nu foarte voalat, asupra mai multor ţinte. De la 
vicisitudinile arhitecturii moderne, la ticăloşia claselor bogate, Waugh aruncă săgeţi satirice cu o precizie 
nemiloasă. Deşi atacurile par să denote un soi de lipsă de speranţă, registrul moral al romanului nu poate fi 
criticat, el rămânând consistent şi superb în intensitatea sa satirică.” (David Rush). 

 
 

UN FILM 
 

FIGHT CLUB (1999) - Regia David Fincher  
„Viaţa e un iad. Fără bani, cu o slujbă monotonă şi stresantă, cu fiecare nouă zi 

la fel ca cea de ieri, un  tânăr trăieşte fără speranţă de mai bine şi fără idealuri. Dar în 
viaţa lui apare cineva care îl învaţă să se mişte şi să trăiască liber. Pătrunde în labirintul 
unui joc dur, anarhic, al unor lupte mortale, nemotivate. Devine membru al unui club 
unde învaţă să se bată, înlocuind, pentru a-şi dovedi puterea, amorteala spiritului cu 
agresivitatea. Dar înţelege curând că nu acesta e răspunsul la întrebările sale. Un 
insomniac devenit o veritabilă bombă cu ceas (Edward Norton) şi un comis-voiajor 
alunecos (Brad Pitt) canalizează agresivitatea masculină primară într-o formă nouă şi 
şocantă de terapie. Conceptul lor se bucură de un succes uriaş şi "cluburi de luptă" se 
formează în lumea subterană a fiecarui oraş, până când o tipa senzuală şi excentrică (Helena Bonham Carter) 
devine un obstacol în calea lor şi declanşează un şir de evenimente derulate dement, complet scăpate de sub 
control, până la uitarea de sine.” (www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 iunie) 
Acces la putere. Surprizele sunt elemente de confort. Deviațiile 

sunt văzute ca fiind distracții. Semnale puternice. 
DECADA NR. 16  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   20 11-20 iulie 

Corelația negativă 7 1-10 martie 

Zona martor 5 11-20 februarie 

 

Seriozitatea este răsplătită. Plăcere prin exprimare sau acces la informații. Descoperirea 

unui plan secret. Comunitatea răspunde favorabil individului. Expresii personale care întâmpină 

rezistență. Răpire. Se visează prea departe. Conflict între sentiment și acțiune. Lumea este o 

groapă fără fund. Orgoliul se ridică deasupra tuturor. Bărbăția înseamnă agresivitate. Oamenii 

sunt judecați după aparențe. Muzica sună altfel. Teama face apel la certitudini. Prea multă 

agitație. Un element imaginat ține nervii încordați. Extremele se resping. Timiditate. Îndrăzneala 

consumă. Se escaladează un conflict. Avem nevoie de pace. Intimidare. Ghinion prin sărăcire 

emoțională. Dragostea este pusă la colț. Maturizare bruscă. Frustrare. Combinații periculoase. 

Injustiție. Pierdere cauzată de cuvinte folosite fără rost. Agresivitate împotriva celui slab. 

Independență înțeleasă prost. Deviație. Curiozitatea este înțeleasă greșit. Accident prin 

intermediul aerului. Prea multe cuvinte folosită fără rost. Disconfort provocată de neputința de a 

convinge un auditoriu. Implicare. Combinații fără rost. Necesitatea de a da o nouă formă 

curajului. Datele importante se schimbă. Se începe o nouă etapă prin distrugerea alteia. Țintele 

sunt suporturi sociale complicate. Lipsă de respect. Frica se ascunde în proiecte de viitor. 

Vitalitatea face diferența între un om simplu și un vindecător. Valorile disproporționate sunt 

expulzate. Vremurile se schimbă. Pericolul este evaluat greșit. Lucrul în echipă este compromis. 

Apel la virtuții verificate în timp. Erori de decizie. Se preferă egalizarea unei greșeli decât 

modificarea unui adevăr. Un aliat puternic tratează. Realizările sociale depind foarte mult de 

impulsuri. Ne bucurăm de simplitatea vieții însă ea nu este susținută prin exterior. Se modifică o 

procedură. Complicațiile relaționale cer acum abordarea problemei dintr-un mod periculos. Se 

poate ajunge foarte departe. Revendicări care pun în dificultate sinceritate. Confortul personal 

contează foarte mult. Se strâng rândurile. Destinul este păcălit într-o scurtă perioadă de timp. 

Revendicări aspre. Blândețea este pedepsită. Scopurile prea ambițioase distrug. Se acordă prea 

mult interes valorilor personale. Opoziție. Acolo unde este aleasă corect o metodă valorile devin 

foarte durabile. Se consumă mult din rezervele personale. Oferim celor din jur o amprentă 

personală ce nu s-a maturizat încă. Tabieturile personale soluționează în forță o problemă. Curaj. 

Nesiguranță. Goană după profit. Nevoia de a primit laude. Agresivitate împotriva celor care 

judecă.  

 

Luna iunie ne aduce multe probleme care nu se pot finaliza așa cum ne dorim și, de 

asemenea, duce mai departe dezideratele lunilor anterioare cele care ne-au îndemnat să facem o 

analiză interesantă a ultimilor ani, să accesam puterea și să o punem în aplicare, dar și să ne 

învingem dușmanii invizibili pe care, până acum, doar i-am bănuit de rea-credință. De-a lungul lunii 

iunie construcțiile devin accesibile oricui și încep să se contureze ceea ce numim generic prin “vis”. 

Visul, așa cum se va contura el de-a lungul lunii iunie, ne va salva din multe probleme și ne va oferi 

posibilitatea de a privi cu mai multă încredere și cu mai mult optimism spre anii care vor veni. 

Există câteva evenimente importante rezervate în această lună și pe fiecare le vom aborda în 

acest capitol cu maximă atenție și seriozitate. Spre deosebire de ceea ce am avut de înfruntat în 

lunile anterioare, momentul acesta în care construcțiile devin accesibile oricui ar putea să ne pună la 

colț pentru că persoanele pe care l-am văzut până acum slabe, ce nu au avut puterea să se exprime la 
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modul concret, ori s-au exprimat de o manieră greu de înțeles și acceptat, devin puternice și își văd 

visul împlinit. Ne va fi clar însă că acest lucru nu se va întâmpla doar după ce Junon intră în Balanță 

prin retrogradare și lăsa în urmă o aparență negativă ce o întreține încă din luna anterioară, de când 

s-a aflat în conjuncție cu Luna neagră, ci și din alte considerente. Apoi, apar anumite evenimente 

legate de mersul direct sau retrograd al unor planete, inclusiv revenirea la mersul direct al 

asteroidului Junon. Lucrurile acestea ne învață că o construcție devine accesibilă doar dacă și-a 

atins finalitatea, doar dacă devine accesibilă segmentului ori persoanelor cărora le este destinată. Nu 

ar trebui să ne mirăm dacă lucrurile acestea vor intra într-un derapaj spectaculos însă suntem 

avertizați încă de la începutul acestei luni că binele la care avem acces va deveni cu atât mai stabil 

și mai important cu cât va fi încercat la o scară mai largă. 

Prima decadă a lunii iunie ne aduce în fața unor evenimente destul de importante pe care 

vom încerca să le înțelegem prin accesul la putere. Nu ne întoarcem la acțiunile lunii martie, nici la 

modul în care le-am înțeles sau aplicat la momentul acela. Am putea însă să rememorăm anumite 

întâmplări și asta se va întâmpla doar în prima decadă și doar prin corelații negative. Doar cu 

relațiile negative ne reamintim lucruri pe care nu le-am făcut corect, întâmplări pe care nu am știut 

să le evaluăm corecte și persoane despre care abia acum aflăm că, la momentul acela, prin contactul 

cu puterea, au abuzat de încrederea ce le-a fost acordată. Asta înseamnă că momentul acesta ne 

deschide o poartă interesantă către surpriză și prin acceptarea surprizelor, adică dacă dăm dovadă de 

suficient de multă flexibilitate, intrăm în posesia unor elemente de confort care ne vor fi destul de 

utile până la finalul acestui an. Există mult interes pentru a răstălmăci lucrurile, pentru a le privi 

doar prin caracterul lor distractiv și, pe acest fond, nevoia de independență ne va lansa acum mesaje 

puternice.  

În cea mai mare parte a acestei decade Soarele se va afla într-o relație proastă cu Neptun și 

va participa la o configurație numită crucea cosmica pe semne mobile. Înțelegem, astfel, că primul 

sector pe care îl analizăm la acest capitol va fi marcat de o anume instabilitate bazată pe ceea ce 

știm foarte bine că ne-am dorit și nu am obținut în lunile anterioare. Însă nu totul se bazează pe 

frustrare, nu totul depinde de dorința care nu a fost împlinită. Cu siguranță cele mai multe dintre 

aceste evenimente depind de cât de maturi ne arătăm, de cât de serioși dorim să fim în raport cu 

partenerii de dialog și de cât de departe dorim să mergem în genul acesta de colaborare. Fiecare pas 

pe care îl vom face ne va lăsa impresia că apăsăm cu talpa pe spini și nu trebuie să știe nimeni de 

durerea pe care o simțim, iar pentru a ascunde lucrul acesta vom râde, ne vom distra, vom încerca să 

arătăm opusul a ceea ce gândim, simțim ori suntem. Iată, așadar, cum puterea se modelează acum în 

funcție de nevoile individului și, dacă se va pune problema de destin, atunci acesta va fi mediat de 

resursele puternice pe care le avem, iar dacă vom aduce în centrul atenției o problemă legată de 

ideologie, concepție, cunoaștere sau înțelegerea sentimentelor celuilalt atunci avem nevoie să facem 

apel la ultimele achiziții, cele din luna mai când, din cauza lui Mercur retrograd, lucrurile s-au 

precipitat. Curajul de a privi în față problema și de a pune în aplicare o soluție despre care credem la 

un moment dat că este valabilă, poate înclina balanța valorilor și ne poate ajuta prin avantajul direct 

și imediat ce îl oferă. 

Chiar de la începutul acestei decade vom avea impresia că din evenimentele ultimei 

perioade au rămas multe lucruri nespuse, pe trigonul dintre Mercur și Capul Dragonului se va pune 

acum problema seriozității. Nu trebuie să neglijăm că Luna se află în zodia Berbec și în această zi 

va trece atât prin careul cu Pluton cât și prin conjuncția cu Uranus, încheind, astfel, calitatea de 

distribuitor de lumină ce o are între conjuncția cu Pluton și conjuncția cu Uranus. Va fi însă prietenă 

și cu Saturn și puținul pe care ni-l amintim acum, informațiile care vin acum spre noi prin expresii 

de o anumită factură, prin apel la clasic, printr-o anumită interpretare pe care dorim să o dăm unui 

anumit context, face din debutul acestei decade unul destul de important la capitolul recuperarea 

unor achiziții mai vechi, pierdute într-o bătălie sau la capitolul descoperiri personale ce ne vor fi 

foarte valoroase în a doua parte a anului. 

Dacă urmărim schema după care funcționează decadele de-a lungul acestui an, vom vedea 

că în prima decadă a lunii iunie corelațiile pozitive ne îndeamnă să privim în perspectivă, să alegem 

acele informații sau acele recomandări care ne oferă accesul liber la informație fără să ne modifice 
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baza pe care o avem. Cu alte cuvinte, rememorările acestei decade, cele care vin spre noi chiar din 

prima zi, se bazează mult pe această idee de vindecare ce depășește cu mult cadrul fizic sau cadrul 

structurilor mentală și spirituală de acum. Se face deci un arc peste timp prin care se va satisface 

până și cele mai pretențioase aspirații. Așadar, chiar de la începutul acestei decade se va pune 

problema armonizării cu ansamblul situației. Ceea ce gândim acum nu sunt simple gânduri, ceea ce 

atingem sau schemele pe care dorim să le punem în aplicare nu sunt banale și nici o nouă formă de 

maturitate care ne tentează, ci mai mult de atât. Cu cât ne gândim mai mult la lucrurile acestea care 

vin spre noi cu atât vom rătăci mai puțin și vom alege din toată această suită de variante pe cea mai 

folositoare, mai puternică, mai profundă. 

Dacă din relațiile Lunii cu maleficii Uranus și Pluton se desprind anumite idei pe care le-am 

mai întâlnit, expresiile pe care le tot auzim în fiecare lună, conjuncturi pe care nu le putem evita de 

și acum ne propunem să facem lucrul acesta în mod decent și frumos, din prietenia Lunii cu Saturn 

retrograd de pe zodia Săgetător avem clar senzația că aceste informații ne incită plăcerea de a trăi, 

de a ne bucura de viață sau bucuria de a trăi înconjurați de oamenii mulți. Cu alte cuvinte, oricât de 

ciudat ne simțim, oricât de selectivi ne-am dovedit până acum, vom fi bucuroși că-i avem în 

preajmă și că din abordarea acestora se reduce rătăcirea sau zăpăceala, se atinge o tare de bine, de 

atenție, de respect. 

Nu este însă puțin lucru să trecem prin ograda acestui careu dintre  maleficii Uranus și 

Pluton, activ de câțiva ani, pentru că aici lucrurile se complică și suntem trimiși la reeducare, adică 

la începutul lunii martie, când asteroidul Junon a intrat în mers retrograd, iar Marte a trecut în 

Săgetător. Schimbarea a aceea ce ne-a luat pe nepregătite ne atrage din nou atenția, iar acum va 

trebui să dăm firul evenimentelor înapoi, să ne gândim la ce ni s-a întâmplat atunci, care a fost 

calitatea oamenilor cu care am colaborat atunci și dacă nu cumva, la momentul acela, i-am judecat 

greșit. Resentimentele de atunci se răzbuna acum și, pe conjunctura momentului, în primul rând, ne 

accentuează această senzație de nesiguranță în fața marilor evenimente, poate chiar în fața 

propriului destin, pe ideea că pentru orice plată există o răsplată, până și în ceea ce nu vedem pe 

moment. Este posibil ca în fața acestor rememorări să nu avem prea multe de spus, ci doar de 

judecat, de eșalonat sau de acceptat ca realitate, ca și acum ceea ce am modificat în gând, în 

atitudine și care s-a bazat pe faptele lunii martie așa trebuie să rămână. 

 
O ramură a grupului rozacrucienilor britanici, Societatea Zorilor de Aur, a luat ființă în 

1887. Era un grup mic, despre care se credea că include unele dintre cele mai luminate minți ale 
Angliei. Membrii practicau magia ceremonială și urmăreau să dobândească puteri oculte. Un 
membru al grupului se pare că a fost ocultistul Wynn Westcott. Grupul a păstrat legătura cu 
grupurile germane din Europa prenazistă, despre care se crede că l-au influențat ulterior pe 
Adolf Hitler, cum ar fi faimoasa mișcare antropozofică fundamentată de Rudolph Steiner, care 
urmărea conștientizarea percepției suprasensibile a oamenilor. În secolul al XX-lea, Societatea 
Zorilor de Aur a fost condusă de Aleister Crowley, apoi de S.L. Mathers. Grupul susținea că face 
parte dintr-o „tradiție de înțelepciune” care datează din timpul cavalerilor templieri și, s-a 
insinuat, chiar din Antichitate. Când Crowley a părăsit Zorile de Aur pentru a intra în Ordo 
Templi Orientis (OTO), a făcut publice secretele societății secrete din care făcuse parte. 

 

În fața răului unii oameni nu au emoții deloc, așa cum va întâmpla și în momentul acesta în 

care Soarele și Neptun se vor afla într-o relație negativă. Ceea ce se consumă în preajma zilei de 2 

iunie nu reprezintă altceva decât activarea unei ramuri destul de importante a crucii mobile care se 

construiește acum împreună cu acești doi protagoniști, dar și cu Saturn și Jupiter. În două din 

vârfurile acestei cruci mobile se mai atașează încă două elemente, este vorba de Venus și de Capul 

Dragonului. Asta înseamnă că momentul acesta de zăpăceală, de agresare a ceea ce la începutul 

lunii priveam cu optimism și încredere se transformă într-o acțiune de conflict care va fi menținută 

până la sfârșitul anului fără resentiment sau fără a considera că se reeditează un conflict mai vechi și 

asta poate duce la atragerea unei pedepse. Cu fiecare zi a acestei decade vom înțelege mai bine la ce 

anume se referă această pedeapsă și cât de adânc va fi implementată în structura personală, cât de 

profunde vor fi rădăcinile acestor sancțiuni. 
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Prin ceea ce se prefigurează pe finalul tranzitului Lunii din zodia Berbec și începutul 

tranzitului Lunii prin zodia Taur ni se arată că lumea poate să fie o groapa fără fund și că orgoliul 

poate, fără avertisment, fără să fim informați, să stabilească arbitrar dacă edificiul pe care dorește 

să-l susțină este de viitor sau nu. Ne imaginăm tot felul de lucruri, credem că în jur exista o muzică 

aparte, încărcată de rezonanțe speciale și pornim într-un dans social neobișnuit.  

Se poate vorbi pe această relație proastă dintre Soare și Neptun, care atinge acum careul  

maxim și despre o mânie, despre frica de lucruri neverificate sau teama că adevărul va fi văzut ca 

unul absolut deși nu surprinde toate elementele puse în discuție. Este posibil ca în momente de 

genul acesta să se facă apel la etaloane 

greșite de existență, de viață ori la faptul 

că bărbăția pentru unii înseamnă doar 

agresivitate. Soarele în Gemeni nu poate 

face acum trimitere la etaloane sau la 

valori încadrate în termenul generic de 

bărbăție, dar, pentru că acest element 

astral face parte integrantă din crucea 

cosmica pe semne mobile și în 3 iulie va 

definitiva opoziția cu Saturn retrograd pe 

axa Gemeni-Săgetător, se poate vorbi aici 

și despre lucruri rigide, tulburătoare care li 

se pot înfățișa unora sub formă de 

bărbăție. Momentul acesta aduce însă prea 

multă agitație, prea multă sensibilitate și 

incertitudine în fața utilizării unui 

patrimoniu. Este un moment potrivit 

pentru a vorbi de cheltuială, de investiție sau de achiziția unui bun pe care să-l folosim liniștiți până 

la sfârșitul anului. Din nefericire, există acum o relație proastă a Lunii din Taur cu planetele din 

Scorpion, adică există o problemă de patrimoniu care se interpune în acest concept de bărbăție și 

din cauza căreia oamenii nu pot înțelege corect ce văd, constată sau ating, încadrându-le cu forța pe 

acestea în scheme sinistre și confundându-le cu agresivitatea și prostia sau vânzându-le la tarabă ca 

pe un produs nou. Cine este sincer cu sine, vede că lucrurile acestea sunt tulburătoare și se va putea 

apăra mai bine. 

Pentru că punctul de echilibru aferent acestei decade ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii 

februarie atunci când treceam printr-o relație bună a lui Marte din Scorpion cu Capul Dragonului, 

este de la sine înțeles că nu va putea sta deoparte decât cel care are anumite achiziții, cel evoluat, cel 

care nu doar spune că știe, ci poate oricând demonstra lucrul acesta. Pentru a vedea că nu este cazul 

să ne întindem acum spre domenii pe care nu le stăpânim foarte bine nu este nevoie să facem 

eforturi supraomenești, ci doar să ne detașăm din fața conflictului. Fiind poziționați în zona 

martorului vom vedea exact care sunt achizițiile reale pe care le putem folosi, care este nivelul real 

de evoluție. 

 
„După cum am mai spus, chiar din veacul al XVI-lea suzeranul otoman începuse să numească 
domnitori în Principate, fără învoirea boierilor, adică fără a fi „aleși de țară", în veacul al XVII-
lea practica devine curentă. Așa ajung la domnie câteva dinastii străine, dintre care una, de 
pildă, se va împământeni foarte repede: Ghiculeștii. în 1658, Gheorghe Ghica, albanez ajuns boier 
moldovean sub Vasile Lupu, și el de origine albaneză, e impus boierilor ca domnitor de marele 
vizir Mehmed Koprulii — el însuși de origine albaneză, însă albanez musulman, pe când Ghica 
era creștin. Va domni, scurtă vreme, în Moldova și în Muntenia, și îi va urma fiul său, Grigore I 
(Grigorașcu Vodă); vor fi mai mulți din această familie în veacul următor, în epoca zisă 
„fanariotă", despre care vom vorbi îndată, și încă trei în veacul al XIX - lea, când vor fi atât de 
bine împământeniți prin căsătoriile lor cu femei din vechea boierime și prin atitudinea lor 
patriotică, încât vor fi considerați ca „domni pământeni", în opoziție cu domnii fanarioți. 
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Au fost de asemeni doi domnitori Duca, în secolul XVII, greci de origine obscură, și doi Rosetti, în 
secolele XVII și XVIII, dintr-un neam ilustru la Constantinopol (la noi li s-a zis un timp Ruset sau 
Rusăt: Antonie Vodă Ruset). 

Nu vă mai încarc memoria cu alte nume, dar rețineți că, în general, în veacul al XVII-lea 
Poarta își permite să numească domni în Principate fără a mai cere învoirea boierilor, astfel 
încât începutul perioadei fanariote n-a fost resimțit ca o schimbare de regim. înainte de a ajunge 
la epoca fanariotă, trebuie vorbit despre doi ultimi și iluștri domni pământeni în Țara 
Românească, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, și despre unul în Moldova, 
Dimitrie Cantemir.”[5] 

 
Prin ecuația astrală aferentă zilei de 3 iunie încercăm să facem o legătură interesantă între 

ceea ce se consumă în zona individuală și ceea ce va fi încercat pe zona publică. Multe din lucrurile 

personale, din elementele individuale, vor fi acum confirmate sau infirmate prin întârziere sau 

printr-o promovare asupra cărora individul nu pare să aibă vreo influență. Vorbim aici de tendințe 

contrare, de timiditate, de îndrăzneală, de escaladarea unui conflict despre care persoana în cauză nu 

știe totul sau referitor la care poate emite deocamdată o concluzie pertinentă sau despre dezertare. 

În ecuația astrală zilei de 3 iunie descoperim ce ne-a fost ascuns până acum și adevărul lor 

doare sau ne întoarce din drum. Asta înseamnă că atributul datelor personale, lucrurile pe care 

încercăm să le explicăm, pe care le scoatem din interior sau pe care le dorim confirmate în societate 

de cei cu care, la prima vedere, pare că avem multe lucruri în comun, se întorc împotriva individului 

sau sunt formulate și răstălmăcite acum ca și cum ar fi dirijate într-o direcție greșită ori le este 

destinat să facă alte lucruri decât le era dat. Nu mai are rost să insistăm asupra ideii că extremele se 

resping pentru că nu aceasta va fi deviza principală a momentului în care Soarele și Saturn se vor 

afla într-o poziție, ci, prin transpunerea acestora asupra vieții intime, prin căutarea unui echivalent 

în sectorul privat a unor lucruri care se consumă pe spațiul public, vedem că anumite lucruri nu sunt 

maturizate, au nevoie de prelucrare, de educație. Educația, prin această opoziție între Soare și 

Saturn de pe axa Gemeni Săgetător, capătă conotații sociale. Profesiile nu mai sunt acceptate ori am 

nevoie de reguli noi, de normative noi, au nevoie de noi protocoale de colaborare pe domenii sau 

departamente diferite și asta nu pentru promovarea individului, nu pentru a stabiliza ori reglementa 

într-un mod mult mai clar atributele acestora, ci pentru a scoate în evidență lucrurile rele ale 

grupului. Aceste lucruri rele sunt marcate de un ghinion care le vorbește oamenilor despre sărăcire 

emoțională, despre demersuri întârziate sau transformate în altceva.  

Pentru că în continuare este activă această cruce cosmică pe semne cardinale vorbim aici 

despre instabilitatea care ne depărtează de pace și ne aduce prea multe motivații pentru a demonstra 

un adevăr și, prin acest mijloc, să devenim dușmanul tuturor. Crucea cosmică pe semne cardinale 

împlinită în această perioadă va încerca însă, spre deosebire de alte conjuncturi care instigă la 

instabilitate și ne compromit relațiile, să ne convingă că există o mare diversitate de valori și doar 

înțelepciunea sau profunzimea în gândire ne pot ajuta să depășim cu bine acest impas. Deci 

instabilitatea nu reprezintă scopul în sine, ci dovada faptului că nu suntem încă pregătiți să lucrăm 

oricum la nivelul acesta și cu informațiile care ne sunt puse la dispoziție. Asta înseamnă că avem 

ocazia acum să vedem lucrurile bune, dar dacă ne lăsăm în voia fricii, dacă nu renunțăm la obsesia 

perfecțiunii, dacă avem înțelegere față de lucrurile incomplete, nu obediență, atunci toate aceste 

elemente neobișnuite, ciudate, pot deveni, ca nu poezie argheziană, dovezi de transmutare și 

sublimare: "din bune mucegaiurile și noroi făcut-am frumuseți cu sensuri noi". 

 
“Intervalul orar al inimii (11:00-13:00) 

În acest interval nu trebuie să mâncați mult. Opriți-vă la cea mai vagă senzație de 
sațietate pentru a nu vă supune inima la eforturi suplimentare. Dacă trebuie să faceți efort fizic 
acum, amânați-l. Întindeți-vă într-un fotoliu, citiți o carte sau dacă situația nu vă permite, 
prestați doar activități care nu vă solicită prea mult. Exteriorizați sentimentele. Iubirea este 
acum un barometru foarte exact al stării dumneavoastră de bine. O indispoziție chiar și de 
moment este indiciul unei carențe afective. Nu vă reprimați sentimentele, iubiți oamenii pe care-i 
întâlniți sau cei de care vă amintiți. Dacă nu doriți, nu trebuie să le arătați aceste sentimente, 
important este să trăiți sentimente pozitive față de una sau mai multe persoane.” [12] 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

254 

 

Înainte ca Luna să treacă pe zodia Gemeni, Venus și Saturn își definitivează opoziția lor, 

încercând să extragă un înțeles aparte din tensiunile pe care le traversăm de ceva vreme ori se 

particularizează direcția acestora printr-un obiectiv nou sau printr-o problemă ce apare acum pe 

nepregătite. În egală măsură, ziua de 4 iunie conține și opoziția Lunii cu Marte, desigur înainte ca 

aceasta să părăsească zodia Taur. Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, tot în 4 

iunie se va împlinii și careul perfect dintre Soare și Jupiter. Cu alte cuvinte, particularitatea 

momentului, cea care va părea la prima vedere că are o componentă afectivă, orientată mai mult 

spre revendicare sau spre distrugerea încrederii celuilalt, se va prezenta pe sine ca un element 

justițiar, ca un adevăr absolut de care toată lumea trebuie să țină cont. În contextul acestei decade, 

cea care ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii iulie ca un reper pozitiv, lucrurile acestea care ne 

sunt aduse la cunoștință, cele pe care le constatăm acum sau elementul particular care se interpune 

pe fondul unei probleme mai mari, nu cer în mod special modificarea cadrului general. Faptul că 

atrag atenția asupra unui lucru este, de altfel, și scopul în sine pentru care sunt promovate sau ies la 

lumină aceste valori. Înțelegem acest lucru doar prin corelațiile care se construiesc în această prima 

decadă a lunii iulie. Corelațiile pozitive ne arată că dacă nu avem baze solide, dacă o informație 

nouă care poate fi tendențioasă sau stânjenitoare, nu ne zdruncinată de mult și nu ne întoarce din 

drum, atunci cu siguranță demersurile acestea, oricât de apăsătoare sau de enervante sunt, nu ne 

distrug, nu sunt atât de periculoase, ci doar generoase în probleme. Totul își menține această notă 

grea, această deplasare lentă sau apăsătoare, însă greutatea acestora nu distruge edificiul și, prin 

încercări, individul să devină și mai sigur, și mai puternic, dar și mai înțelept.  

 
 

În sfera individuală lucrurile acestea fac trimitere mai curând la deviație. Ceea ce se 

încadrează în schema generală poate deveni plictisitor, poate oferi o acută senzație de insatisfacție 

din care omul obișnuit să înțeleagă că nu face tot ce trebuie pentru a-și rezolva problemele, nu s-a 
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asociat cu cine trebuie sau nu are toate cunoștințele necesare ori instrumentele utile pentru a-și 

rezolva de unul singur problemele cu care se confruntă. În felul acesta, se uită în jur, să interesează 

mai mult de viețile celorlalți, iese din cadru intim, se deplasează către ceea ce până în momentul 

acesta se situa în domeniul celuilalt, cere ajutorul sau îl pretinde și, procedând în felul acesta, 

deviază de la traseul clasic, de la schema originală. 

Direcțiile acestea care se conturează în preajma zilei de 4 iunie ni se vor părea dominate de 

o atitudine antisocială. Sfidând o regulă care este pe punctul de a deveni obișnuință, ieșim din 

cadrul vieții personale așa după cum a fost ea construită până acum, devenind vulnerabili pentru că, 

am văzut după ecuația astrală acestei perioade, nu suntem încă pregătiți să înfruntăm elementele 

noi, pentru că acestea sunt marcate de resentiment deci se află în zona războiului, cel despre care 

este susținut de relația Uranus-Pluton. Nefiind pregătiți pentru confruntări de genul acesta ajungem 

inevitabil la conflict deși scopul pentru care se deviază de la aceste reguli cere soluționare urgentă. 

De aceea ieșirea din ritm poartă acum denumirea generică de deviație, din cauza aceasta 

curiozitatea poate fi înțeleasă greșit și pedepsită pe nedrept. De altfel, nu se știe dacă, din punct de 

vedere social, cel care este pedepsit acum nu cumva primește o sancțiune corectă. Se știe însă, 

pentru că parcurgem un careu perfect între Soare și Jupiter, că după percepția individului, el va 

considera că este nedreptățit, acuzat în mod abuziv, umilit sau marginalizat în situația în care ar 

trebui să i se aplice un alt tratament. 

 
Comportare diferențiată cu obiecte reale sau imaginare recomandată în „Arta actorului”, 
apăruta la Editura didactică și Pedagogică, București, 1972 

1. Stai pe bancă; citești (cu ajutorul imaginației poți crea atmosfera); cineva se așază 
alături (ce faci, cum reacționezi: te dai la o parte, te ferești, te ridici și pleci sau dimpotrivă? 
Etc. Exercițiul poate fi continuat prin dezvoltarea relațiilor între parteneri: un student — o 
fată; sau un măr și un bătrân; un student în ajun de examen, o mamă cu copilul etc.). 
2. Ești la poștă sau la un oficiu CEC. Vrei să scrii, n-ai cerneală în stilou. Cineva ți-l oferă pe 
al lui; primești sau nu primești (se stabilesc și se dezvoltă relațiile între cei doi parteneri).  
3. Mergi pe stradă. Începe să plouă. Deschizi umbrela. Plouă mai tare. Trece un cunoscut. Îl 
strigi și-i oferi un loc sub umbrelă. 
4. Ești într-un restaurant sau într-o cofetărie. Consulți lista. Te adresezi ospătarului. 
5. Diverse saluturi între doi parteneri (diferitele relații care pot exista: indiferență, simpatie, 
mânie, indolență etc.). 
6. Vrei să fumezi. Nu se aprinde bricheta. Cineva ți-o oferă pe-a lui. 

7. Intri în cameră. Spui: «Bună ziua!» (Unde? Cui? Pentru ce ai venit?). 
 

Lucrurile se vor schimba considerabil începând cu 5 iunie când Luna nouă, ce se împlinește 

în dimineața acestei zile, accentuează vulnerabilitatea și aduce o concentrare a atenției pe lucruri 

ciudate, periculoase, pe demonstrații neobișnuite sau pe nevoia de a ieși în evidență prin ceea ce nu 

este corect sau de viitor. Aproape că nu va mai conta ce am făcut până acum, care sunt achizițiile 

din ultima perioadă pentru că dintr-odată ni se pare mult mai interesant să vorbim mult, să spunem 

ciudățenii, să ne arătăm indiferența față de achizițiile celorlalți ori să ne comportăm fără de respect 

față de calitatea rezultatelor muncii lor. Prin această Lună nouă se accentuează crucea cosmica pe 

semne mutabile și rezultatul este lesne de dedus: încurajarea instabilității. Maniera aceasta prin care 

oamenii se vor exprima, modul în care aleg să se apropie unul de celălalt ne va îndrepta atenția către 

defectele explorate la începutul lunii martie. Atunci, când Marte se pregătea să treacă din Scorpion 

în Săgetător, a dorit să-și regleze conturile, să pună punctul pe “i”, să arate superioritatea în fața 

celor care evoluează, învață, se dezvoltă și alege să facă lucrul acesta într-un mod mai puțin corect, 

poate chiar abuziv.  

Momentul acesta aduce acelor persoane nostalgia lucrurilor care nu s-au împlinit așa cum au 

dorit atunci și, în plus față de perioada aceea, acum, aceștia, se vor dovedi neserioși. Prin faptul că 

în acest interval Junon va trece din Scorpion în Balanță, individul activ va abandona domeniul care 

a fost folosit la începutul lunii martie, zona spre care se îndreaptă acum corelațiile negative, arătând 

că schimbarea ce se produce în momentul acesta reprezintă, în primul rând, un semnal puternic 

asupra faptului că trebuie să ne schimbăm. Avem nevoie să lăsăm în urmă o stare de nervi, o 
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tensiune sau senzația că ne aflăm în fața unui ghinion, că nu putem coordona lucrurile după cum 

gândim, că greutățile sunt escaladate cu atât mai mult cu cât cerem împliniri practice, concrete, de 

la viață. 

În această zi, când se împlinește Luna nouă, se va împlinii și relația proastă dintre Venus și 

Jupiter, semn că norocul este încercat ori că va lipsi cu desăvârșire, nu pentru că am rămas fără el, 

nu pentru că dintr-o dată cineva ne-a deposedat de ceea ce era mai important, ci pentru că 

instabilitatea psihică, obsesia noului, lipsa de scrupule sau de interes față de valorile celorlalți se 

întoarce imediat cu genul acesta de răspuns, cu o sancțiune, o avertizare, o modificare de registru 

sau cu decizii categorice ca și cum faptele pe care le-am iubit atât de mult la începutul lunii martie 

nu mai pot fi duse mai departe în maniera aceasta. Cu alte cuvinte, ceea ce la începutul lunii martie 

era inițiativă și succes poate chiar abordat în mod abuziv, acum devine sancțiune, ghinion, pe ideea: 

"Ulciorul nu merge de multe ori la apă!". 

Cu alte cuvinte, ecuația astrală a momentului se adresează cu precădere seriozității. Pentru 

că nici Jupiter nu se simte bine în zodia Fecioară, nici Venus în zodia Gemeni, momentul acesta de 

început indicat de Luna nouă, arată că privim spre viitor cu grijă, cu teamă, cu reținerea că acțiunile 

care se bazează pe susținerea celorlalți sau poate chiar pe noroc, pe transformări pozitive pe care 

acum nu le putem anticipa, devin din ce în ce mai complicate. Nu este cazul însă să fim atât de 

pesimiști. Frica de acum nu arată altceva decât dragostea pe care am arătat-o față de abuzuri sau 

interesul pentru dezbinare practicat la începutul lunii martie, atunci când am învățat, pas cu pas, 

cum să folosim puterea. Până la urmă, este un lucru bun că greșelile din trecut sunt sancționate într-

un mod atât de directe și de vizibil. Prin aceasta, învățăm ce nu ar trebui să facem pe viitor. Deci nu 

avem de ce să fim îngrijorați că viitorul se complică. El se va simplifica prin desprinderea de aceste 

comportamente mai puțin corecte. 

 
„Amerindienii din statul Virginia țin la mare cinste o plantă pe care o numesc, din cauza 

rizomului său de un roșu viu, rădăcina sângerie (Sanguinaria canadensis). Vrăjitorii triburilor o 
folosesc ca fortifiant general, iar pe baza principiului signaturii, culoarea rizomului o recomandă 
ca pe un leac antihemoragic. O ciudățenie legată de această plantă a fost semnalată de biologul 
american Daniel E. Moerman care a  studiind-o a remarcat că planta nu se lasă fotografiată în 
culoarea ei reală. În natură are flori aproape albe cu nuanțe roz iar frunzele sunt de un verde 
deschis. După numeroase fotografii în culori, fie la lumina solară, fie la lumina artificială, toate 
clișeele au ieșit supraexpuse, florile de un alb-transparent, iar frunzele cu nuanțe intens verzi, 
până la brun. De aici, savantul Daniel E. Moerman a ajuns la concluzia că această plantă conține 
substanțe fluorescente care denaturează culorile, împiedicând astfel pelicula fotografică să le 
înregistreze corect.”[2] 

 

Prin trecerea Lunii în zodia Rac lucrurile ar trebui să se limpezească puțin. Intrăm într-un 

con favorabil pentru că vom privi evenimentele sociale cu mai multă deschidere sau cu un anumit 

romantism, acela care ne permite să ascultăm cu mai multă atenție părerile celorlalți, să fim 

indulgenți atunci când aceștia greșesc și să nu considerăm că informațiile pe care le deținem sunt 

cele mai importante. Prin acest gen de abordare se simplifică lucrurile însă, din nefericire, atingem 

un vârf dureros, acela dat de nemulțumirea față de propria persoană sau propriile demersuri. Dacă 

până acum puneam pe seama celorlalți toate întârzierile care ne complică relațiile sau ne aduceau în 

fața unui ghinion, acum avem impresia că vedem foarte clar cât de disproporționate sunt valorile, în 

ce direcție se îndreaptă prietenia și cât de sinceri sunt oamenii. Pe baza acestor percepții care, în 

plus, sunt și subiective sau puțin cam limitate, vom fi nesiguri pe acele demersuri care ne lasă 

impresia că se rezolvă foarte ușor. Este adevărat, trecerea Lunii în zodia Rac diminuează puțin 

teama de evenimente neprevăzute, ne face viitorul puțin mai sigur însă această suspiciune va trece 

de pe evenimente, pe calitatea relațiilor, pe oameni. Cu alte cuvinte, scăpăm de tensiunea lucrurilor 

clare și dăm de bucuria incertitudinii. 

Un eveniment interesant care se va prefigura începând cu 6 iunie, unul care este legat de 

acceptarea unui compromis sau de asocieri cu oameni de proastă factură, vizează modificarea unor 

comportamente de bază. Nu este acum momentul potrivit să ne orientăm profesional, să facem 
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modificări de natură administrativă, să fim pesimiști în privința unor colaborări care nu au ajuns 

încă în stadiul practic, acestea sunt doar creionate, doar în stadiul de discuție. De asemenea, nu este 

cazul să ne comportăm acum ca și cum anumite lucruri s-au consumat deja, doar pentru că reușim, 

mai repede decât alții, să ne construim în minte toate etapele viitoare. Dacă ne comportăm ca și cum 

lucrurile acestea s-au întâmplat deja pentru că nu mai avem răbdare sau pentru că știm concret cum 

va fi, pierdem din vedere tot farmecul, scăpăm printre degete acele lecții importante de viață pe care 

le vom înțelege mai clar începând cu 7 iunie, când Soarele se va afla în conjuncție cu Venus și într-

o relație proastă cu Axa Dragonului. Deocamdată avem o reacție ciudată față de lucruri importante 

ca și cum vrem să le grăbim finalitatea, dorim să punem o mare presiune pe comunitate pentru ca 

lucrurile să se consume așa cum vedem sau cum ne dorim. De aici survine și o rigiditate stranie, 

ciudată care nu se bazează pe flexibilitate, pe viteză de reacție, așa cum ne spune modul vibratorul 

cardinal al zodiei Rac, ci prin flexibilitate, neputința de a ne adapta emoțiile la un cadru general sau, 

mai direct, din cauza fricii de schimbare. Pe acest fond, bucuria de a fi, de a comunica sau de a ne 

afla în permanență în legătură cu oameni care simt și gândesc la fel, devine o mare greutate și va fi 

abordată doar prin regulă, prin sarcini suplimentare sau prin nesiguranța. Cu cât se vor implica mai 

mult în acțiuni de genul acesta cu atât oamenii vor avea impresia că partenerul de dialog ascunde 

ceva, își urmărește doar interesul propriu și foarte curând va fi expulzat din ceea ce se numește 

“proiect de grup”. 

 
„Până la izbucnirea războiului germano-danez, în 1864, majoritatea produselor agricole daneze  
luau drumul piețelor germane. Pierderea acestor piețe de desfacere i-a forțat pe economiști să 
introducă reforme: economia a fost radical 
modernizată, iar Marca Britanic a devenit 
noua piață de desfacere. 
După al Doilea Război Mondial. Danemarca 
și vecinele sale nordice -Suedia și Norvegia - 
au adoptat un sistem de protecție socială la o 
seară încă recunoscută până atunci. Doar 
crizele economice din anii ‘70 și ’80 au 
determinat slăbirea sistemului de asistență 
socială. 
Danemarca și-a concentrat atenția de 
timpuriu asupra nivelului ridicat al educației 
și asupra rolului cercetării științifice. In 
prezent, ea este printre primele state din 
lume din punctul de vedere al utilizării 
surselor de energic alternativă. Și toate 
acestea datorită crizei mondiale a petrolului 
din 1973: Danemarca a devenit interesată de 
metodele de exploatare a energiei coliere și 
biologice, repurtând remarcabile succese la 
export in aceste sectoare. 
In ciuda ponderii semnificative a sectorului 
de stat, economia Danemarcei sc prezintă in 
continuare foarte bine: de mulți ani creșterea 
economică atinge aproximativ 3% anual, iar 
rata șomajului a scăzut la 5%. 
In anii '90. Danemarca avea cele mai ridicate 
impozite și cel mai dezvoltat sistem de 
asistență socială din Europa. Datorită 
nivelului ridicat al salariilor și datorită 
costurilor cerute de funcționarea ..statului bunăstării". Danemarca a pus accentul pe calitate și 
pe perfecționarea produselor sale. Având o piață internă de dimensiuni foarte reduse, țara s-a 
orientat în mare măsuri către o economie de export, in afară de câteva câmpuri de ga/e naturale 
din largul Mării Nordului. Danemarca nu dispune de bogății naturale semnificative și a fost 
nevoită să sc bazeze pe prefabricarea materiilor prime importate. 
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In șantierele navale din Copenhaga, Nakskov și Odense se construiesc toate tipurile de vase, de la 
cargo ridurile de mici dimensiuni până la uriașele vase petroliere. Industria mobilei și atelierele 
de artizanat au dobândit și ele o poziție sigură pe piețele internaționale. 
În mod tradițional, pescuitul joacă un rol important in economia daneză: 90% din cantitatea 
pescuită este destinată exportului, ceea ce aprovizionează 35 de milioane de oameni anual cu 
produse din pește. Veniturile din produsele din pește sunt la fel de ridicate ca și cele provenite din 
vânzarea peștelui proaspăt. 
In sectorul agricol, condițiile de climă au forțat Danemarca să sc orienteze în principal spre 
creșterea animalelor (avicultură. creșterea vitelor) și spre industria laptelui. 
Carnea, brânzeturile șt untul sunt exportate în 150 de țări și furnizează 1/6 din produsul intern 
brut. 

Faimoasele fabrici de bere Tuhorg și Carlsberg din Copenhaga sunt în continuare printre 
primele firme exportatoare din Danemarca. Berea locală, vândută mai ales la cutie, este foarte 
populară in lumea întreagă: din Thailanda până în Argentina.”[4] 

 

Momentul zilei de 7 iunie accentuează atitudinile complexe ori sentimentele de inferioritate 

în fața unor lucruri care nu și-au atins încă finalitatea. Cu alte cuvinte, se menține încă nota aceea 

agresivă, precipitarea sau tendința de a cere mai multe de la viață decât să oferim, de a pretinde 

celorlalți acțiuni perfecte, fără greșeală, fără să fim în stare să oferim același lucru. Relația proastă a 

lui Venus cu Axa Dragonului susține ideea că un aliat puternic trădează pentru că i s-a permis ori 

pentru că nu a fost privit cu suspiciune și i s-a tolerat toată gama acțiunilor pe care le-a preferat și 

care l-au dus în punctul acesta. Momentul de față este, așadar, încărcat de tensiune, de pedeapsă, de 

grija că viitorul este nesigur. 

Spre deosebire de ceea ce s-a consumat până acum, momentul zilei de 7 iunie își găsește 

echilibrul prin apel la gândurile superioare, la puterea care a fost adjudecată în primele luni ale 

anului, dar cu precădere în mijlocul lunii februarie când am fost capabili de sinteze și am înțeles că 

anumite sensuri trebuie reformulate, cu toate că drumul lor trece prin criză. 

Relația proastă pe care Soarele o are împreună cu Venus cu Axa Dragonului este, cumva, 

încadrată într-o schemă mai mare, într-o problemă mai mare, aceea despre care ne vorbește crucea 

cosmica pe semne mobile. Cu alte cuvinte, indecența pe care o arată individul într-o problemă 

punctuală va fi transpusă în zona publică printr-un curent pe care îl vedem cu precădere în cazul 

celor care lucrează în echipă. 

Elementele individuale, prin această relație proastă a Soarelui și a lui Venus cu Axa 

Dragonului, poartă această amprentă am lipsei de dreptate doar în raport cu elemente sociale și 

pentru a găsi o soluție la toate aceste probleme oamenii consideră că trebuie să se implice în relații 

complicate care ar putea, la un moment dat, să arate că traseul trece printr-o zonă periculoasă. 

Această complicație care vine spre noi în preajma zilei de 7 iunie, ar trebui să ne ajute să 

vedem mai departe, să privim dincolo de nemulțumirile personale sau chiar dincolo de aceste 

construcții sociale care ni se prezintă acum sub forma unor erori. Pentru faptul că întâlnirea Soarelui 

cu Venus într-o conjuncție se consumă în noaptea de 6 spre 7 iunie arată că structurile subtile, 

acelea care lucrează mult mai bine în timpul somnului, puterea subconștientului sau gândul cel bun 

al individului poate deveni acum atât de puternic, atât de viu și atât de eficient încât nu trebuie decât 

să privim spre aceste episoade sociale cu atitudinea omului înțelept care are nevoie de multe dovezi 

pentru a accepta un lucru pentru ca multe din cele bune să se și întâmple. Ceea ce strigă foarte tare, 

ceea ce strălucește prea tare sau deranjează, ori enervează ar putea să fie doar un rău construit 

pentru a distrage atenția, un rău fals unul care se va dizolva imediat ce Junon va intra în Balanță, 

adică din 8 iunie. 

Pentru a face față acestor situații, pentru a nu fi depășiți de lucrurile rele trebuie să ne 

gândim că simplitatea personală nu va găsi echivalențe în planul social, adică nimic din exterior nu 

va susține această simplitate pentru că răul sau factorul care distruge se complică, dorește să umple 

golurile, să pună acolo tot felul de elemente false care n-au nimic de-a face cu realitatea. Cu alte 

cuvinte, ceea ce simțim că este periculos ne depărtează de cauza reală a problemelor, ceea ce doar 

gândim că este, ne informează asupra unor evenimente viitoare care se pot transforma în realitate 

dacă lucrăm asupra lor. 
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„Intervalul orar al splinei  și  al pancreasului (9:00 - 11:00) 
Cum aceste ore corespund splinei și pancreasului orice aliment dulce consumat va crește și va 
scădea brusc nivelul glicemiei, iar ridicarea sa ulterioară va fi combătută în mod artificial cu 
stimulente (cafea). Deși este un obicei greșit, foarte puțini dintre noi se abțin să bea o cafea la 
pauza de masă de la lucru. Este greu acum să convingi un copil că nu e bine să mănânce în acest 
interval ciocolată, pentru a avea, la școală, un randament ridicat. Schimbarea educației este 
destul de dificil de realizat, mai ales atunci când aceste greșeli au devenit automatisme.  
Încercați să fiți atenți la tendințele pe care le aveți și veți observa că dulciurile, sau alimentele cu 
un mare conținut în zahăr, au acum prioritate pe lista preferințelor dumneavoastră. Cine poate fi 
de vină pentru o asemenea greșeală? 

O nemulțumire trăită în intervalul orar al stomacului, va crea un stres care va fi 
combătut artificial fie prin cafea, fie prin dulciuri, în ora splinei și pancreasului. Nevoia de 
aventură, de senzualitate, dorința de a ieși din monotonie, sunt doar câteva din motivațiile care 
stau la baza consumului de dulciuri și cafea între aceste ore.” [12] 

 

Trecerea asteroidul lui Junon în Balanță, prin retrogradare, ne lansează o invitație către a 

privi lucrurile esențiale și, de la prima imagine, să le selectăm pe motiv că nu mai avem timp ori nu 

mai este cazul să ne bazăm prea mult pe promisiunile celorlalți sau pe puterea lor de selecție. Este 

oportun acum să adoptăm o decizie personală menită să aducă o schimbare esențială, nu doar una de 

confort, în așa fel încât să atingem mult mai clar și mai frumos sentimentul de protecție. Prin 

trecerea lui Junon din Scorpion în Balanță oamenii se așteaptă să fie protejați de faptele lor, de 

cunoștințele pe care le au ori de statutul pe care l-au obținut recent. 

Procedând așa, pierd din vedere că asteroidul Junon ajunge în Balanță prin retrogradare, deci 

această nevoie de securitate este un element de regres, ca și cum ne întoarcem la ipostaze mai vechi 

când am conștientizat că nu suntem înconjurați de ființele pe care ni le dorim ori nu am atins nivelul 

social adecvat. Asta s-a întâmplat în anul anterior, în intervalul 17 septembrie - 10 decembrie, cât 

timp Junon s-a aflat în Balanță. Din 10 decembrie 2015, lucrurile au lăsat impresia că se rezolvă, că 

ne aflăm într-un crescendo interesant și că putem soluționa problemele personale prin acțiune 

directă, prin spirit practic ori prin stabilitate socială. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta de intrare a lui Junon în Balanță prin retrogradare, pe 

lângă relațiile pozitive și negative pe care le va solicita, pe lângă apelul la un element de echilibru, 

la un martor, așa cum sunt repartizate acestea pe decada în curs, ne duce cu gândul la anumite 

episoade care s-au consumat la începutul lunii decembrie 2015. 

Întoarcere aceasta din drum ne permite accesul la anumite informații pe care le-am ignorat 

în anul anterior ori pe care nu le-am luat în considerare pe bună dreptate pentru că nu ne priveau sau 

nu era util. Acum dintr-odată reziduurile de altădată sunt elogiate, lucrurile lipsită de importanță 

sunt ridicate la rang de etalon și relațiile, din această cauză, devin periculoase. Revendicarea este 

elementul cel mai dificil al acestui moment și prin intermediul acestor pretenții fără rost, prin aceste 

revendicări absurde, confortul personal se va zdruncina, oamenii devenind pesimiști, nefericiți sau 

temători în fața blândeții. De altfel, blândețea va fi pedepsită tocmai pentru că aceste revendicări 

arată că oamenii nu sunt în stare să-și înțeleagă sentimentele. Cea mai mare parte din această zi, 

marcată de trecerea lui Junon în Balanță, va fi dominată și de trecerea Lunii prin zodia Leu. Totuși, 

evenimentul acesta, generat de tranzitul lui Junon, se consumă cu Luna în Rac, tocmai de aceea 

mulți vor avea impresia că știu foarte bine ceea ce fac, își vor argumenta toate aceste lucruri sociale 

pe baza unor decizii personale, pe baza unor mânii absurde, pe baza unor resentimente pe care nu 

sunt în stare să le încadreze pentru a le rezolva, ci doar pentru a le exprimam la un nivel. De aceea 

revendicările devin aspre pentru că ele vor fi în contrast, vor lupta unele împotriva altora și, prin 

intermediul lor, și oamenii. Se face, așadar, un pas înapoi tocmai pentru că lucrurile care ar fi trebuit 

să rămână în trecut ori spre care să ne uităm doar ca să ne informăm dau prea mare importanță 

accidentelor, unor etape de evoluție depășite ca structură personală sau ca ipostază socială, 

amestecând valorile în așa fel încât oamenii să nu mai înțeleagă nimic. Mersul înainte devine de 

fapt un mers înapoi și de aici toată confuzia. 
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Lauda suferinței 
                                 de Lucian Blaga 
 
Atâția dintre semeni nu prea știu 
Ce să înceapă-n zori cu suferința. 
Ei nu-și dau seama nici spre seară de prilejul 
Chemat să-nalțe mersul, cunoștința. 
 
Suferința poate fi întuneric, tăciune în inimă, 
Pe frunți albastru ger, 
Pe coapsă ea poate fi pecete arsă cu fier, 
În bulgăre de țărână 
O lacrimă sau sâmbure de cer. 
 
Nu mai calcă pe pământ 
Cine calcă-n suferință. 
Ea schimbă la față argila, o schimbă în duh 
Ce poate fi pipăit, duios, cu știința. 
 
Tată, carele ești și vei fi, 
Nu ne despoia, nu ne sărăci, 
Nu alunga de pe tărâmuri orice suferință. 
Alungă pe aceea doar care destramă, 
Dar nu pe-aceea care întărește 
Ființa-ntru ființă. 
 
Fă că semenii noștri, 
De la oameni la albine, 
De la-nvingători la biruiți, 
De la-ncoronați la răstigniți, să ia aminte 
Că există pretutindeni și această suferință, 
Până astăzi și de-acum înainte 
Singura legătură între noi și tine. 

 

Cu cât ne apropiem de finalul acestei decade cu atât mai clare ne vor fi aceste reguli ale 

contrastului. În 9 iunie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Chiron și într-o relație proastă 

cu Marte, adică transformând acest asteroid într-un mediator al problemelor personale, oamenii sunt 

dispuși să înțeleagă mult mai clar care este rolul acestor forțe antagonice, cum valorile trec de la o 

extremă la cealaltă și de ce reacționăm diferit atunci când stimulii sunt asemănători, dar se schimbă 

situațiile. 

Această zi de 9 iunie ne schimbă percepția asupra vieții și ne îndeamnă să extragem din tot 

ceea ce vine spre noi un înțeles aparte. Nu este prima dată când facem lucrul acesta, am văzut că de-

a lungul unui an, prin analizele pe care le facem aici, ne-am întâlnit cu multe situații în care suntem 

invitați să extragem un înțeles aparte din tot ceea ce vine spre noi cu scopul de a putea, pe baza 

acestor informații, să privim mai departe, să fim mai buni sau mai înțelepți. 

Valorile speciale ale contrastului vin spre noi acum cu tendința de a ne învăța cât de 

importantă este singurătatea sau dacă are vreun rol. Mulți oameni descoperă în acest moment că au 

luat-o pe un drum greșit, că au fluturi la cap, că sunt rătăciți sau că opun rezistență în mod gratuit 

unor idei despre care nu știu prea multe sau poate nimic. Încercând să se mențină pe acest traseu, să 

își mențină atitudinea, se trezesc dintr-o dată că își consumă prea multe din rezerve, că insistă prea 

mult pe anumite idei sau pe anumite demersuri, iar soluțiile pe care doresc să le pună în aplicare 

acum sunt de fapt străine de realitate.  

Acest joc al contrastului este frumos pentru o persoană care este implicată într-un proces de 

evoluție accelerată. Acești oameni nu au atașamente sau, dacă au, urmăresc să le elimine, tocmai de 

aceea balansul acesta între două extreme, între două valori care sunt situate în domenii diferite, cu 
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toate că le consumă din rezervele, îi înnobilează și arată că de fiecare dată când s-au consultat, când 

au ascultat vocea conștiinței, părerile celorlalți, când au citit răspunsul vieții, al destinului sau al 

universului prin semnele din jur, le-a fost mai bine. 

În egală măsură, momentul acesta, tocmai pentru că asteroidul Chiron mediază opoziția 

dintre Mercur și Marte, poate fi și un semn de înțelepciune. Înțelegem unde am ridicat tonul, unde 

am spus prea ușor nu, cui i-am opus rezistență gratuită sau ce nu am luat în considerare și, 

înțelegând sau integrând aceste noi elemente în structura personală, să obținem o vindecare. S-ar 

putea ca vindecarea aceasta să nu fie de durată ori să se adreseze în mod special comunității, nu atât 

individului pentru că ar putea să nu rezolve o problemă personală, cât una de relaționare, una legată 

de grup, însă în toate cazurile se va pune problema eliminării unui obstacol. Indiferent ca acesta este 

localizat doar în viața personală sau îl găsim doar în zona publică, îndepărtarea lui duce la un 

rezultat pozitiv. 

S-ar putea să descoperim în această zi că nu contează atât de mult termenul, cuvântul, 

informația pe care o transferăm, ci faptul că noi facem lucrul acesta. Farmecul personal, carisma, 

aportul personal sau emanația personală poate deveni o bază de netăgăduit pe care să ridicăm un 

edificiu împreună cu oamenii care ne sunt cei mai dragi. Luna din Leu le vorbește acum oamenilor 

și despre curajul de a porni pe un traseu personal, de a insista pe un punct de vedere propriu, de a ne 

sacrifica pentru idealul propriu, fără a urmări un avantaj imediat, fără a extrage din toate acestea un 

rezultat practic folositor doar celui care acționează. Cu alte cuvinte, ne referim aici la idealizare, la 

depășirea unor obstacole de natură materială și consultarea, schimbul de experiență sau toleranța să 

aibă aici un cuvânt important de spus. 

Cine preferă să-și blocheze percepția pe regret, cine nu poate depăși această neputință sau 

drama, observă că obstacolului fragmentează, sperie și mai mult ori le suprimă drepturile în a 

acționa la o scară mult mai mare. În fața acestor evenimente se văd fără putere, fără forță sau fără 

perspectivă. Deviza acestui moment nu urmărește să îi înglobeze și mai mult în aceste stări 

negative, ci să-i ajute să descopere că reprezintă mai mult decât au crezut până în acest moment. 

 
„Iosif Vulcan  
(31.03.1841, Holod, jud. Bihor – 8.12.1907, Oradea) 

Scriitor. Greco-catolic. Din familia lui Samuil Vulcan. A absolvit gimnaziul la Oradea, 
Dreptul la Pesta. În iunie 1865 pune temeliile unei reviste, cu numele Familia, al cărei program 
era de a răspândi cultura română în Transilvania. Acolo a debutat Mihai Eminescu, elev din 
Cernăuți, în februarie 1866, cu poezia „De-aș avea”. A fost animator de seamă al vieții literare și 
culturale din Transilvania. Întemeietor al teatrului din Brașov și al Societății Române de Teatru 
de la Budapesta (1869). A scris versuri: „Lira mea”, 1883; teatru: „Ștefan Vodă cel Tânăr”, 1893; 
și proză: „Panteonul român”, 1869; „Novele”, 1872–1874; „Ranele națiunii”, 3 vol., 1887. 
Eminescu i-a tipărit la Cernăuți „Lepturariul românesc”. A tradus din Al. Dumas tatăl și din Jules 
Verne. Membru al Academiei Române (1893).”[8] 

 

În ultima zi a acestei decade vom avea impresia că evenimentele sunt construite special 

pentru a ne bucura sau pentru a ne enerva. Asta înseamnă că din anumite puncte de vedere ne 

păstrăm în nota specifică finalului de decadă, aceea care ne spune că extremele ne învață mai mult 

decât altădată ceea ce este important sau cum anume să ne rezolvăm rapid și practic problemele cele 

mai importante ale momentului. Acum Luna se află pe final de tranzit prin zodia Leu și se va 

împrieteni cu Uranus și cu Junon, cele care se pregătesc din nou să reinventeze opoziția de pe axa 

Berbec-Balanță, adică tensiunea pe relații, și se ceartă cu Marte și Mercur. După ce va trece în 

Fecioară, adică în a doua parte a zilei de 10 iunie, se va împrieteni cu Luna neagră însă va menține 

aspectul negativ marcat de dificultatea în exprimare, mândrie, aroganță sau atracție către vulgaritate 

ce au fost vizibile în prima parte a acestei zile. Lucrurile rele ale momentului se amplifică prin 

plăcerea de a căuta laude, aprecieri gratuite sau de a nu ține cont de sentimentele celorlalți. O parte 

a problemelor momentului se rezolvă prin forță și mulți vor reuși să-și construiască imaginea de 

profitori, oameni care aleargă după avere sau după avantaje pe care să le obțină fără muncă. 
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În mare parte direcțiile acestei zile sunt constructive, chiar dacă sunt enervante, neplăcute 

caustice. Subiectivismul momentului are și darul de a ne trezi interesul pentru ceea ce ne face 

plăcere să primim sau o să facem, pentru activități deconectante ori pentru a ne rezerva o mare parte 

din această zi pentru liniște. Mândria însă nu ne dă pace și oricât de mult am încerca să practicam 

anumite lucruri departe de privirile celorlalți ne vom trezi la un moment dat că mintea o ia razna și 

transformă toate lucrurile simple în demersuri complicate, apăsătoare sau enervante. Atunci când 

amestecăm dorințele cu eșecurile, când credem că a ne orienta pe o direcție înseamnă și a observa 

tot ceea ce se afla acolo ajungem în mod sigur la concluzii eronate și pe baza acestora acum să 

devenim rigizi sau intransigenți față de opiniile celorlalți. 

Atunci când ne extragem atenția din cadrul acesta limitat, când ne interesăm și de ceea ce se 

întâmplă cu ceilalți, nu pentru a aduna informații compromițătoare despre ei, nu din bârfă sau din 

lipsă de respect, atunci observăm că primim din partea celorlalți exemple corecte, de bună practică, 

de înțelepciune, de respect adică un mod de comportare pe care putem foarte simplu să îl integrăm 

în structura proprie și să devină mai târziu parte integrantă a istoriei personale. În felul acesta, 

oamenii ar putea să-și arate simpatia pe care o au față de muncă, față de respectul pe care ar trebui 

să și-l împartă unii altora fără a căuta laude sau foloase imediate. 

 
„Potrivit celor mai recente informații, primii care și-au făcut apariția in Arhipelagul Comore au 
fost perșii, in preajma anului 975. Timp de secole după aceea, insulele s-au aflat sub influență 
persană și arabă. Portughezii, olandezii și francezii, care au deschis factorii in insule in secolul 
XVI, nu au putut schimba această stare de fapt. Coastele insulelor au fost ocupate de sultanii 
arabi iar țăranii localnici au fost nevoiți să se retragă spre munți. Comorele au devenit centrul 
comerțului est-african cu sclavi, care a sporit considerabil averea sultanilor. Bogăția insulelor nu 
a rămas mult timp un secret pentru vecini. 

Permanentele incursiuni care aveau drept scop jaful și veneau mai ales dinspre 
Madagascar, au determinat autoritățile din Comore să solicite ajutorul Franței. Aceasta a 
intervenit cu plăcere iar in anul 1886 a transformat Comorele in protectorat francez. Franța a 
fost de acord să recunoască independența insulelor proclamată în 1975. eu condiția ca fiecare 
insulă să-și exprime individual opțiunea. Rezultatul referendumului a fost neașteptat: Mayotte a 
decis să rămână alături de Franța. Până în momentul de față, locuitorii insulei au statut de 
cetățeni francezi din departamentele externe.”[4] 

 

Așa după cum se poate constata, prima decadă a lunii iunie ne oferă din nou accesul la 

putere însă cu scopul de a face construcțiile prezentului mult mai accesibile celor cu care colaborăm 

sau mult mai accesibile viitorilor parteneri. În momentul acesta în care luăm contact cu un vis 

personal, când ne creionăm un traseu, ne simțim îndemnați să pornim pe un drum pe care nu-l 

cunoaștem sau din parcurgerea căruia să atingem elemente noi pe care nu le-am mai întâlnit până 

acum niciodată de-a lungul vieții. Semnalele care ne vin de-acolo sunt puternice și numai prin 

gândire corectă, numai prin echidistanță, prin interes pentru a trăi armonios sau pentru a înțelege 

ceea ce trăim se poate evita o fragmentare. Prima decadă a lunii iunie ne lansează aceste semnale 

puternice cu care n-am mai întâlnit și în anul anterior, de pe finalul lunii septembrie până la 

începutul lunii decembrie, elemente care ne aduc acum aminte de crizele din relații, de teama de 

despărțire, de singurătate sau de anumite semne de întrebare pe care le avem față de parteneri. 

Lucrurile acestea pe care ni le amintim din trecut nu mai sunt de actualitate însă înțelesul lor ne 

ajută foarte mult în a consolida traseul pe care am pornit. 
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Decada a II-a (11 – 20 iunie) 
Acces la puteri noi. Semnalele vin de peste tot. Sinergii. 
Disconfort cauzat de binele altora. Aduceri aminte utile. 

DECADA NR. 17  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   19 1-10 iulie 

Corelația negativă 36 21-31 decembrie 

Zona martor 18 21-30  iunie 

 

Comportamente indecente. Vibrații care combat plictiseala. Uitarea poate fi considerată o 

soluție. Credem într-un teren fertil. Visăm la tărâmul făgăduinței. Iubirea doare. Se acceptat o 

provocare. Neîncrederea este combătută prin acumulările din ultima perioadă. S-a descoperit o 

nouă putere de a supraviețui. Suntem împotriva puterii celorlalți. Neliniște. Brutalitate prin ton. 

Se vorbește ușor. Banii sunt evaluați mult mai bine. Înțelegem mai ușor. Ne întoarcem împotriva 

unor factori sociali care provoacă o suferință. Critica este nejustificată. Indiferența este 

demonstrată. Izolare. Sarcini suplimentare. Abundența are o limită. Rafinamentul este foarte 

aproape de succes. Societatea suferă de o nouă boală. Compromis. Durere exprimată în public. 

Se acceptă prea ușor o provocare. Avem nevoie să se îndeplinească o dorință fizică fără efort. 

Greutățile sunt ridicate prin verticalitate morală. Nu suntem abandonați. Viața se orientează 

către bine. Vedem la distanță proiecte îndrăznețe ce se aproprie de etapa finală. Surprindere. 

Adevărurile mari se construiesc mult mai clar. Refuzăm în sfat. Inspirația personală ce este 

susținută foarte greu. Problemele sociale se rezolvă tot cu soluții sociale. Complicații prin 

cuvinte. Refuzul binelui obiectiv. Îmbrățișarea binelui subiectiv. Revoltă gratuită. Se discută 

despre avere. Relațiile trebuie să înnobileze patrimoniul personal. Prea multă instabilitate. 

Asocieri pe motive materiale. Se minte ușor. Imposibilitatea de a pune în practică un proiect 

îndrăzneț. Soluțiile nu au viitor. Mare transformare. Durerile corozive sunt abandonate. 

Nemulțumirile sunt aruncate în afara vieții personale împreună cu persoanele care le-au 

provocat. Prezentul devine foarte important. Viitorul este misterios. Deformarea 

comportamentului prin tulburări neînțelese. Tristețile se consumă într-un plan al iluziilor. Nevoie 

de atenție, de dragoste, de înțelegere. Evenimentele sociale sunt scăpate de sub control. Investiție 

într-o zonă inutilă. Dogmă. Modificarea elementelor de comportament generează un eșec. Alegeri 

proaste. Conflicte, greutăți, deposedare. Se amplifică o suferință. Îndoiala poate fi transformată 

în experiență de viață. Sarcini suplimentare. Mintea, corpul și sufletul sunt invadate de îndoieli. 

Rezistență șubredă. Erori de gândire. Se modifică substanțial calitatea unui mediator. Se poate 

mai mult, dar se vrea mai puțin. Impresiile greșite sunt la îndemâna oricui. Se tulbură un drept. 

Magnetismul vieții personale generează evenimente ample, de durată. Nemulțumirea și 

agresivitatea vin din înțelegerea greșită a unor termeni. Opoziția creează mari semne de 

întrebare. Viața socială se schimbă. Percepțiile sunt modificate. Se vorbește mult despre lipsa 

atașamentului, dar se face demonstrație gratuită de abuz și imixtiune. Iluzia libertății. 

Cunoașterea este pusă în dificultate. Referințele se împlinesc. Succes complicat. 

 

A doua decadă a lunii iunie intervine în forță. În acest interval se va vorbi din nou despre 

putere și ne punem din nou problema dacă această putere este capabilă să consolideze construcțiile 

pe care le ridicăm cu efort propriu și nu oricum, ci pentru a fi accesibile tuturor. Rămânem în 

continuare în sfera de influență a devizei generale aplicată acestei luni care se adresează visului 

construit în așa fel încât să nu-i ofere individului posibilități și avantaje substanțiale. 

Din nefericire, schema aceasta de repartizare a influxurilor astrale aferente decadelor, 

urmărește în mijlocul lunii iunie să ne spună că cele mai importante corelații pozitive pentru 

momentul acesta sunt date de evenimentele programate pentru începutul lunii iulie. Corelațiile 

negative fac trimitere la finalul anului 2016, când Jupiter și Uranus se întâlnesc într-o opoziție cu 
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Uranus retrograd. Punctul de echilibru pentru ceea ce avem de traversat în acest interval este 

localizat în decada următoare. De aici înțelegem că în luna iunie nu se va întâmpla așa cum s-a 

întâmplat acum o lună de zile, în mijlocul lunii mai, când perspectiva următoarelor 10 zile pentru 

momentul acela aveau doar conotații negative, fiind îndemnați să facem lucruri ciudate, să amânăm 

doar pentru că nu suntem în stare să rezolvăm pe moment sau nu ne interesa soluția primită. De 

această dată lucrurile care sunt eșalonate pe o perioadă mai mare de timp decât ni se spune aici, un 

interval mult mai permisiv, poate chiar evenimente aparent banale care ne duc spre finalul lunii 

iunie, arată că aducerile aminte sau schemele trecute sunt cu adevărat utile. În felul acesta, apar 

înțelegeri speciale, înțelegeri puternice, deschideri interesante pe care oamenii le abordează 

bazându-se pe faptul că fiecare partener de dialog va dori să se facă util și, mai ales, ceea ce spune 

că va face, va împlini și va fi foarte bine. 

De asemenea, tocmai pentru că lucrurile în acest interval încearcă să fie mult mai permisive 

se pune problema demnității și a interesului pe care individul este acum dispus să-l arate valorilor 

celorlalți. Nu vorbim încă de transfer de putere, nici de autoritate, ci vorbim de înțelegeri speciale, 

de sinergie, de forțe care își dau mâna pentru a face edificiul personal mult mai puternic și mai 

valoros. 

În mod normal, această decadă ar trebui să le vorbească oamenilor despre decență, despre 

deschidere, despre armonie și înțelegere. Nu se va întâmpla lucrul acesta pentru că orice proiect pe 

termen lung îi încurajează pe aceștia să acționeze în mare viteză ca și cum se află acum într-o 

fereastră a destinului și dacă nu acționează acum așa nu vor mai avea niciodată ocazia. De aici și 

marea confuzie care îi îndeamnă pe oameni să acționeze rapid, în special în proiectele pe termen 

lung, deși acestea, prin însăși denumirea lor de proiecte pe termen lung, arată că au suficient timp la 

dispoziție și nu este nevoie de acțiuni precipitate. Această inversiune va deveni un element 

definitoriu al primei zile, scoțând în evidență comportamente indecente, nevoia de a distruge o 

protecție printr-o răzbunare, adică să facă manevre de culisă, se distrugă o protecție și asta doar 

pentru a redefini normalitatea. Mulți se consideră protejați de lucrurile acestea pe care le fac și nu 

au nici cel mai mic dubiu că greșesc sau că distrug visele celorlalți cu o ușurință ieșită din comun. 

Din punct de vedere astral, faptul că Luna se află acum într-o relație negativă cu Saturn, într-

o dispunere neutră cu Jupiter și într-o opoziție perfectă cu Neptun arată că aceste etaloane ale 

normalității, aceste noi reguli la care facem acum apel sau pe care dorim să le construim cu scopul 

de a ne asigura un viitor mai bun, sunt marcate de traume, de nemulțumiri sau de durere. Deciziile 

momentului devin astfel expresii ale unor idei mai vechi, marcate de agresivitate sau de dorința de a 

schimba ceva în mediul de apartenență, fără a se ține cont dacă această schimbare este utilă și 

celorlalți. Valorile intelectuale sunt acum apreciate însă fără a fi raportate la un sistem de referință. 

Se schimbă doar pentru că s-a considerat la un moment dat că această schimbare ar fi mai utilă 

momentului prezent, decât valorile pe care le deținem deja. Nu se mai interesează nimeni dacă 

prezentul are un cuvânt de spus, dacă este sau nu utilă această schimbare. De aceea, prin faptele de 

acum, mersul lucrurilor se complică și normalitatea nu creează un teren fertil, ci, dimpotrivă, îl 

distruge pe acela care este deja. 

Pentru că Saturn devine planetă focar într-o configurație numită careu în T pe semne 

mutabile, el fiind retrograd în Săgetător, se poate vorbi aici și despre o căutare, o cercetare sau 

întrebări legate de scopul vieții, redobândirea stării de confort sau împlinire socială. Ideile 

existențiale, cele legate de scopul vieții, rostul pentru care unii oameni trăiesc pe această planetă, 

scopul pentru care suntem implicați în relațiile prezentului, ne captează atenția și încearcă să ne 

convingă că suntem în căutarea fericirii. Fericirea pe care o căutăm acum nu este însă altceva decât 

o altă formă de dreptate pe care o invocăm cu precădere în situațiile în care am gustat din 

nedreptate. Dacă răspunsurile nu vin rapid, dacă nu găsim în jur oamenii care să medieze prin 

resursele proprii situația prezentă, fie și printr-o trezire bruscă la realitate, atunci totul se transformă 

într-o mare minciună pe care individul și-o va spune lui însuși. 

 
MISIUNEA PASTORALĂ. În sfârșit, în Ioan 21,15-19, Iisus îl confirmă pe Petru în misiunea lui 
pastorală. Așa și fusese prezentat, însă într-un mod mai puțin lămurit, la începutul Evangheliei, 
în povestirea despre chemarea sa (În 1, 40-42). În Ioan 21, 15 și urm., după ce a răspuns 
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afirmativ la cele trei întrebări ale lui Iisus, Petru se vede în situația de a i se încredința rangul de 
a păstori turma, imagine pastorală pe care o putem apropia de cea a păstorului din Ioan 10. 
După tripla lepădare, această scenă este considerată un fel de reabilitare a lui Petru. Nota de 
autoritate conferită lui Petru este limpede în acest pasaj; ea este legată Și de cea a îndatoririlor 
păstorului față de oile sale. Acesta va trebui să-și dea viața pentru turma lui; prin urmare, 
continuarea povestirii evocă martiriul lui Petru, căruia Iisus îi reamintește că trebuie să-l 
urmeze, în vreme ce lasă de presupus un alt sfârșit pentru celălalt ucenic, care va mărturisi după 
adevăr. 
Astfel, în Ioan 21, impetuosului Petru, care ia inițiativa pescuitului la țărmul lacului, i se 
încredințează să aibă grijă de turmă, în timp ce ucenicul celălalt, care înțelege grabnic tâlcul 
pescuirii, este cel chemat să mărturisească. 

Evanghelia după Ioan a păstrat amintirea unui Petru impulsiv și impetuos, așa cum îl 
lasă să apară Evangheliile sinoptice. Din capul locului, începând cu chemarea lui, îi este 
încredințat un rol precumpănitor care îi va fi consfințit în Ioan 21 și pe care îl păstrează pe 
întregul parcurs al cărții. Spre deosebire de sinoptice însă, acestui rol îi este opus cel al ucenicului 
preaiubit, care îl întovărășește pe Iisus până la moarte și primul care crede în învierea lui. 
Evanghelia după Ioan este mărturia acestui ucenic, destinată unei comunități care i-a acordat un 
interes special; pentru aceasta, el reprezenta sursa la care se raporta atunci când vorbea despre 
Iisus.[1] 

 

Forma aceasta de nedreptate pe care dorim să o punem în aplicare și care ne va construi o 

idee falsă despre sine sau despre viață, va vedea primele rezultate în preajma zilei de 12 iunie. 

Acum, prin relația dintre Marte retrograd și Chiron, se descoperă atât putere, cât și motivul principal 

care ne va atrage atenția asupra acestei puteri fac referire la supraviețuire. Adică puterea ni se va 

părea interesantă pentru că ne ajută să supraviețuim. De aici și tendința de a considera că trăim într-

un mediu agresiv și trebuie să ne apărăm de cei din jur, chiar și atunci când aceștia se exprimă, nu 

neapărat dezvoltă o forță împotriva celorlalți. 

Din fericire, în momentul în care Marte se află într-o relație bună cu Chiron, se împlinește și 

relația bună dintre Venus și Uranus, ceea ce va duce la o îmbogățire a patrimoniului personal, 

flexibilizarea relațiilor, o mai mare mobilitate în a nu ne exprima sau în a accepta părerile celorlalți. 

Combinația aceasta dintre agresivitatea cu care ne prezentăm și tendința de a accepta părerile 

celorlalți, metodele lor de lucru, pentru că ni se par interesante, ne duc într-un punct periculos. 

Acolo unde nu există o experiență solidă la bază, vom ajunge să imităm rezultatele celorlalți 

pornind de la admirație, pornind de la o apreciere sinceră. 

Lucrurile acestea pot avea un rezultat bun dacă se combate viciul prin libertatea de a alege 

un etalon al frumosului. Nu mai contează dacă ne însușim beneficiile celorlalți, dacă acestea sunt 

atrase în forul personal, nu va mai conta nici dacă se face lucrul acesta încălcând o regulă morală. 

Dacă se combate viciul, dacă se promovează pe mai departe cu valoarea binelui, a studiului, a 

dorinței de educație, cultură, cunoaștere, atunci beneficiul va fi al tuturor. Prin aceasta se va rezolva 

o problemă de autoritate și se va atinge un punct al succesului, al integrării și ale exprimării 

pozitive. Faptul că vom rezolva anumite erori va fi mai puțin important pentru forul personal, 

pentru nevoile individului, cât de important va fi pentru comunitate. Promovarea faptelor bune 

reduce dorința de răzbunare și transformă conflictele într-o contradicție utilă comunității. 

Dar, pentru că Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Fecioară, experiența 

conjuncțiilor cu Jupiter, ce s-a consumat în prima zi a acestei decade, și cu Capul Dragonului ce se 

consumă în această zi, arată că această dorință de promovare a binelui, această plăcere de a lucra cu 

puterea personală sau cu misterul, cu regenerarea, ne poate duce și către modificarea 

comportamentelor celorlalți. Unii, în acest proces, s-ar putea să ridice tonul, să fie brutali, să 

vorbească urât, să oscileze, să bruscheze intimitatea celorlalți și să-i întârzie în anumite proiecte, 

arătându-le că, de fapt, trebuie să se ocupe de altceva. S-ar putea ca aceste atitudini să fie expresia 

unor vicii personale și să nu promoveze valorile pozitive, ci să îngrădească libertatea de alegere a 

celorlalți. Asta se întâmplă pentru că mecanismul destinului este unul foarte complex și, dacă avem 

încredere în procesele sale, atunci ne vom gândi și la faptul că, prin oprirea acestor indivizi, s-ar 

putea să se evite un rău mai mare pe care aceștia ar fi putut să-l facă în viitor. Cu alte cuvinte, 
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această combinație interesantă între relațiile bune, ce se construiesc, pe de-o parte, între Marte și 

Chiron, dar și, de parte cealaltă, între Venus și Uranus, se adresează unui mecanism mult mai mare 

ce lucrează cu evenimente de durată sau cu transformări profunde. Evident, există un mare risc din 

implementarea acestui nou sistem. Pentru că el se ocupă de proiecte pe termen lung s-ar putea să i 

se acorde acesteia o mai mare importanță prin corelații negative. Adică oamenii să aibă satisfacții 

mai mult din aceste evenimente negative, din faptul că-și văd adversarii învinși sau alte persoane 

date la o parte din calea lor, și mai puțin din beneficiile care se răsfrâng asupra întregii comunități. 

Aceasta este, în ultimă instanță, o problemă de viziune, de optică, ce poate fi rezolvată dacă se face 

trimitere la un etalon corect. Moralitatea este cea care ne salvează în momente de genul acesta. 

 
„Constantin Manolesco,  
(~ 1800, Mehadia, jud. Caraș Severin – ?, Pesta) 

Botanist și zoolog. A studiat probabil științele naturii la Pesta. A fost conservator al 
Muzeului Național din Budapesta. În 1833 a fost trimis în expediție în Munții Rodopi și Peninsula 
Balcanică până la Muntele Athos inclusiv spre a colecționa specii noi de plante. Expediția a durat 
între 1833 și 1836, ambii săi însoțitori – Andrei Fiile, aromân, și Carol Finke, austriac – au 
decedat în cursul expediției din cauza condițiilor precare de călătorie (epidemii, inundații, 
atacuri banditești). A identificat, conservat și trimis la Muzeul Național 1900 de specii de plante 
și 2 000 de specii de insecte, lucru cu atât mai meritoriu cu cât clasificările timpului său nu erau 
atât de științific delimitate ca acum. Deși numele lui nu figurează pe preparate, iar lucrarea a 
fost publicată de vice-custodele muzeului, Emeric Frivaldszky, totuși a reușit să publice, înainte 
de apariția respectivei lucrări, în revista Flora din Regensburg, împreună cu C. Hinke, rezultatul 
cercetărilor de teren de până în 1835 sub nume de autor.”[8] 

 

Trecerea planetei Mercur în zodia Gemeni care este programată pentru ziua de 13 iunie arată 

că ne aflăm pe hotar, pe linia dintre normal și patologic, pe linia de delimitare dintre bine și rău, 

într-un alt mod decât am văzut în preajma zilei de 12 iunie. Acum ne preocupăm de valorile 

concrete, despre cum ne putem evalua mai bine rezultatele muncii sau vinde mult mai eficient ceea 

ce avem. Prin faptul că Mercur iese din zodia Taur și intră în zodia Gemeni arată că simțul 

răspunderii, puterea de a muncii, poate chiar în condiții grele, interesul pentru seriozitate și 

stabilitate sunt înlocuite de o mai mare mobilitate a valorilor, abordată chiar cu riscul de a atinge 

anumite derapaje verbale sau o agresivitate a termenilor sau cuvântului. Rezultatul cel mai rapid 

este o izolare. Oamenii care vorbesc mult obosesc, sunt marginalizați de cei din jur pentru că, o fi 

trecând Mercur pe zodia Gemeni și toți suntem interesați de conversații, dar obiceiul vechi, cel care 

e acum obosit, nu poate fi spălat atât de ușor. Caracterul complicat al zilei de 13 iunie vine și din 

faptul că Neptun va intra acum în mers retrograd și se modifica un criteriu de selecție. Este simplu 

să trecem printr-o modificare de statut, de vibrație, de orientare într-un timp atât de scurt. Mulți vor 

avea impresia că această mobilitate, această invitație la a ne deplasa foarte repede, la lucra foarte 

rapid, la a îndeplini multe sarcini într-un timp foarte scurt reprezintă modul în care sunt invadați de 

întuneric. Asta arată că există un mare interes pentru boală, pentru eșec, pentru lucruri care nu au 

funcționat cum trebuie sub pretextul că ne ocupăm de remedierea acestora. Remedierea lor întârzie 

să apară și, pentru că Neptun va intra în mers retrograd, nu vom mai avea timp ca soluțiile pe care le 

gândim să ne ducă mai departe, ci ele ne vor spune cum să acționăm și abia prin această 

recomandare ne vor ține prizonieri în întunericul de care ne temem. Iată un cerc vicios! 

Pentru că Luna intră în zodia Balanță oamenii vor fi mai puțin sensibili față de consecințele 

faptelor lor și vor motiva că, de această dată, au nevoie să facă o schimbare importantă în 

dimensiunea personală a vieții lor, să respecte mai mult normele sociale, să nu se mai lase în voia 

unor confuzii și să se apropie mai mult de credință sau de valorile morale. Acesta este însă un joc 

periculos pentru că moralitatea, credința sau ceea ce considerăm despre ele sunt folosite doar pentru 

a argumenta stadiul dramatic în care ne aflăm sau durerile pe care nu le putem lăsa în urmă. Apare, 

așadar, o izolare nejustificată și abordarea mobilității, care ne vine din noua poziție a lui Mercur în 

această izolare, ne duce la acumulări suplimentare, la o tensiune sau la fapte necugetate cu scopul 

de a depresurizata o anumită zona ființei. Unii se vor apuca de sport, alții vor mânca mai mult, unii 

vor aborda aceasta extremă prin renunțarea la bucuriile sau plăcerile preferate până acum. Toate 
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acestea fac parte din ceea ce numim generic dragostea de suferință. Pentru că Mercur în Gemeni ne 

aduce în fața unei mari diversități de idei, însă acestea nefiind procesate, avem neapărată nevoie de 

un etalon, de repere importante, de exemple de bune practici sau de recomandări de bun simț 

desprinse din marile biografii pentru a nu ne compromite viața, pentru a nu distruge un demers sau a 

nu face și mai mult rău. Vom vedea că de această dată curiozitatea nu este un avantaj. 

 
“Francezii, care au trasat granițele statului Ciad la începutul secolului XX, nu au urmat niciun 
criteriu logic. Consecințele acestui fapt sunt conflictele etnice perpetuate până în momentul de  
față între nordul arab și sudul dominat de locuitorii de culoare. 
La sfârșitul secolului XIX, statele arabe sub stăpânirea cărora se alia Ciadul de peste un mileniu 
s-au destrămat. Profitând de ocazie, francezii au anexat acest teritoriu Africii Centrale, pe care o 
controlau deja. Ciad a rămas parte integrantă a 
coloniei franceze până la dobândirea 
independenței, in 1960. Țara era dominată de 
tribul Sara. atât din punct de vedere economic, cât 
și din punct de vedere politic. Regiunile nordice 
ale statului erau ocupate de arabi. La numai doi 
am după câștigarea independenței, și-au tăcut 
apariția conflictele sociale pe fond cinic, in 1963. 
au avui loc primele acțiuni antiguvernamentale. 
Rebelii musulmani nu au reușit să răstoarne 
guvernul președintelui Tombalbaye. Cu ajutorul 
Parisului, acesta s-a menținut la putere pană în 
1975, când a avut loc o lovitură de stat militară, 
urmată de un război deschis intre Frontul de 
Eliberare Națională a Ciadului (Frolinat). 
reprezentantul nordului musulman, și sudul 
creștin-animist care dominase in trecut țara. 
In 1978. după multe runde de negociere a fost 
creat un guvern provizoriu. Sarcina acestuia era 
calmarea conflictelor tribale și obținerea unității 
naționale. La conducerea noului cabinet s-au aflat 
doi dintre liderii Frolinat - Hissene Habré și 
Goukoum Oueddei. Rivalitatea dintre aceștia a condus la destrămarea Frontului și la căderea 
guvernului. Libia s-a amestecat și ea in conflict, de partea lui Oueddei. Kaddafi conta pe victorie 
și urmărea unirea teritoriilor Ciadului și Libiei sub conducerea sa. Oueddei a refuzat însă să 
colaboreze. Habré a folosit conflictul în folosul său. Cu ajutor militar din partea SUA și a Franței, 
el a intrat în capitală, in iunie 1982 și s-a proclamat președinte. Anii '80 au decurs sub semnul 
conflictelor interne și internaționale. In 1994, armele au fost, într-un final, predate. 

Războiul civil îndelungat, seceta urmată de inundații și, în final, invazia lăcustelor au 
aruncat populația Ciadului într-o sărăcie lucie și au făcut țara dependentă de ajutorul extern.”[4] 

 

Prin relația proastă ce se construiește acum între Venus și Chiron oamenii primesc 

confirmări negative. Se vorbește acum despre valori neobișnuite, despre lucruri ciudate sau despre 

încălcarea unor drepturi și se impune, ca o consecință firească, declanșarea unor demersuri 

revendicative. Se va vorbi acum și despre independență, dar nu la modul obișnuit, clasic, ci prin 

abordarea unor soluții miraculoase la probleme dureroase ce ne-au împiedicat până acum să 

atingem succesul. Relația aceasta bună dintre Soare și Uranus nu poate media raportul negativ pe 

care Uranus îl construiește cu planetele din Balanță, nu poate deci găsi o soluție la toată această 

tendință anarhică, antisocială sau tulburătoare prin care individul analizează evenimentele sociale. 

Poate însă să constate, să observe și să analizeze, însă rezultatul îl va ține doar pentru sine pentru că 

nu va putea să-l pună în aplicare, fie că nu are puterea necesară fie că vede și acceptă lucrul acesta 

că anturajul este mult prea puternic și nu va putea fi modificat. 

Combinația aceasta dintre bine și rău, dintre valori pozitive și valori negative accentuează 

una din trăsăturile specifice decadei în curs. Este vorba despre disconfortul cauzat de binele 

celorlalți iar acum, în preajma zilei de 14 iunie, lucrul acesta va fi cu atât mai dureros cu cât 
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îndemnul de acum ne atrage atenția asupra necesității coabitării. Nu ne face plăcere să coabităm cu 

ceea ce vedem în preajmă, cu ceea ce avem în jur pentru că avem clar senzația că ceea ce vom 

descoperi nu ne va fi util pe viitor. În felul acesta, mulți vor privi perspectivă negativă a 

evenimentelor ca pe o dovadă de înțelepciune. Cu cât descoperă mai multe greșeli, cu cât critică mai 

mult, cu atât se cred mai inteligenți sau mai utili societății. Metodele acestea pot fi demontate foarte 

ușor prin faptul că ele nu îndeamnă decât la dezbinare. Distrug și nu pun ceva bun în loc, ci doar 

distrug. De aici și caracterul contorsionat al independenței. De aici și tensiunea teribilă sau durerea 

acidă care ne vine din observațiile pe care le facem asupra vieții, asupra societății sau asupra 

anumitor relații indicate punctual. 

De partea cealaltă sunt forțele pozitive ce urmăresc prin acțiunile lor să contrabalanseze 

această tendință și să-i vorbească omului despre libertate într-un alt mod. Și aici există un risc, acela 

de a refuza împărtășirea informațiilor profunde pe motiv că nu a sosit încă timpul și aceste valori 

trebuie abordate gradat. Relația bună dintre Soare și Uranus poate acum să treacă dincolo de 

limitele, să depășească un disconfort, să confere succes și avantaj chiar dacă procesul i-a 

suprasolicitat. Deci persoanele care sunt bine intenționate nu au motive de griji, nu trebuie să pună 

la îndoială receptivitatea celorlalți nici chiar puterea lor de înțelegere. Dacă, în general, lucrul acesta 

poate fi util și are o justificare, acum, când Soarele și Uranus se află într-o relație minunată, când 

Luna, din zodia Balanță, reproduce același tip de unghi cu Saturn, gândirea omului marginalizat sau 

care nu a fost băgat în seamă până acum este înnobilată și puterea sa de cuprindere îl transformă pe 

acesta într-un imens burete ce poate primi absorbi sau reține tot ce aceste bun în jurul său. Cu alte 

cuvinte, a desconsidera un element minor doar pentru că schemele pe care le cunoaștem ne spun că 

acesta n-are nicio șansă să se evidențieze pe termen lung, nu arată decât că trăim pentru a da viață 

corelațiilor negative, că citim semnale negative de peste tot și să credem că aceasta este realitatea. A 

observa un element negativ nu înseamnă a trăi prin el, ci înseamnă a vedea ce este dincolo de el sau 

ce ar trebui făcut pentru ca puterea acestuia să nu fie atât de mare, a constata obstacolul și a 

dezvolta o putere suficient de mare, nu pentru a crede în puterea lui, ci a trece de el. La modul 

acesta se poate construi și posibila comparație între un om foarte realist, care vede și înțelege drama 

sa și a celorlalți, și un depresiv care transformă totul în motiv negativ. 

 
“Deșertul Nubiei. Cele mai vechi texte ale Egiptului antic amintesc deja de Deșertul Nubiei. in 
mileniul al patrulea î.Ch., acesta a fost cucerit de Egipt, fiind o regiune foarte atrăgătoare 
datorită bogățiilor sale naturale (în special aur) și datorită situării sale. Pe aici trecea drumul 
comercial care înainta adânc în inima Africii. Lemnul din pădurile tropicale, fildeșul și pieile de 
animale dinspre sud traversau aceste regiuni în drumul lor spre porturile din nord. In preajma 
anului 3000 î.Ch.. regatele de aici au început să se unească, formând în final un regat care a 
dăinuit aproape o mie de ani. Mai târziu. însă, popoarele africane au invadat Nubia Inferioară 
dinspre sud. Obiceiurile și ritualurile aduse de acestea s-au amestecat cu influențele egiptene și au 
format specificul culturii nubiene. 
În secolele XIX - XVIII Î.Ch., egiptenii au reușit, după câteva încercări nereușite, să recucerească 
Nubia Inferioară. în timpul celei de a douăsprezecea dinastii. La mijlocul secolului XV î.Ch., 
Totmes al II Nea a cucerit și Nubia Superioară, stabilind granița țării în dreptul Napatci.  
În anul 1100 î.Ch., Nubia și-a redobândit suveranitatea politică. A luat naștere regatul cușit care. 
în secolul VIII î.Ch., a reușit să cucerească, pentru o scurtă perioadă, întregul Egipt Când 
asirienii și-au făcut apariția dinspre nord, nubienii s-au retras în patria lor mamă, în preajma 
Deșertului Nubiei. După cucerirea văii Nilului de către romani și, apoi, după invazia arabilor, 
cultura nubiană a intrat in declin, iar țara a fost islamizată. Numeroasele temple ridicate pe 
malul Nilului depun mărturie până astăzi despre bogăția vechii civilizații. Cel mai cunoscut 
dintre acestea este Abu Simbol, pe malul Lacului Naser, construit pe vremea faraonului Ramses 
al II-lea (1290-1224 Î.Ch.).  
Deșertul Nubiei își datorează numele nubienilor, popor care a creat una dintre cele mai minunate 
culturi ale antichității. In Evul Mediu, acesta a înființat un regat creștin. în Africa. La granița 
dintre secolele VII și VII. a luat naștere Regatul Nubia. Expansiunea arabilor. în secolul VII. a 
condus la arabi zarea nubienilor sub aspectele lingvistic, etnic, cultural și religios. Această grupă 
etnică numără în prezent doar 800.000 de reprezentanți. Numele de Nubia desemnează. în 
momentul de față.   
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Țara istorică situată pe teritoriul dintre prima și a patra cataractă  Nilului. Nubia 
Inferioară, care aparține Egiptului și își are capitala la  suan. se întinde într prim și a doua 
cataractă. Aceasta mai cuprinde și terenurile din jurul lacului artificial Nasser. Aici se află 
temple celebre, ca Abu Simbel și Philae. A doua regiune, mai întinsă, este Nubia Superioară, 
aflată pe teritoriul Sudanului. între a treia și a patra cataractă a Nilului. De aceasta aparțin 
întinderile nesfârșite ale Deșertului Nubiei, înconjurate de meandrele fluviului Nil și întinzându-
se de la Wadi Hal fa până la Kuryma.”[4] 

 

Mijlocul lunii iunie ne vorbește despre oameni curajoși. Acum, când Luna se află pe ultimul 

segment al zodiei Balanță și primul segment al zodiei Scorpion, valorile personale sunt 

redimensionate, puterile cresc și ne aducem aminte de lucruri bune, de ceea ce ne-a ajutat să 

combatem un stres ori să depășim un obstacol. Luna se află acum într-o relație negativă cu Uranus 

și lucrurile nu sunt ușor de transformat, efortul acesta va fi real, perceput așa cum este el, pe alocuri 

foarte intens și penibil, însă vom avea tot timpul în centrul atenției rezultatul. De aceea mulți vor fi 

inspirați, vor dori să pună în aplicare un plan interesant și vor accepta cu mare deschidere colaborări 

interesante. Lucrurile acestea mari în care ne implicăm acum vor fi de asemenea supuse unui mare 

risc dacă se întind pe o perioadă mai mare de timp. În mod normal, intensitatea acestor evenimente 

nu ar trebui să depășească prima decadă a lunii iulie. Atunci când acestea merg mult mai departe în 

timp, eventual când ating finalul anului 2016, schimbările pe care le anunță vor avea nevoie de 

etape suplimentare, vor trebui să treacă prin modificări de structură sau chiar prin înlocuirea unor 

obiective despre care credem acum că sunt suficiente.  

Cei care până acum nu au dat dovadă de flexibilitate sau nu au mai lucrat în echipă în modul 

acesta se vor speria de tot acest tablou și vor considera că nu învață lucruri noi, ci le sunt impuse 

convingeri de celorlalți, de argumentele lor sau chiar de demersurile care se dovedesc mai bune și 

mult mai susținute de ceilalți. Dacă sunt și puternic lezați în convingerile lor, dacă au mai 

experimentat până acum dezamăgiri sau au mai trecut prin evenimente de genul acesta cu mania 

persecuției, vor fi și mai zdruncinați în convingerile lor și singurele elemente pozitive care le revin 

din toată această ecuație va fi un proces de autoanaliză, de investigare a propriei persoane, rezultat 

care va fi de referință pentru ceea ce vor avea de traversat de acum încolo până la finalul anului. 

Convingerile negative de acum vor avea o remanență puternică și vor coabita frumos, elegant și 

eficient cu alte convingeri negative. Pentru a lăsa în urmă aceste elemente periculoase, pentru a ne 

orienta pozitiv avem nevoie să ne preocupăm acum doar de lucrurile care se împlinesc repede, de 

aprecieri pe termen scurt sau cel mult acelea care în derularea lor nu vor depăși prima decadă a lunii 

următoare.  

Pentru că destinul ne pune acum în situații de genul acesta, nu trebuie să ajungem la 

concluzia că unii sunt avantajați și alții nu. Faptul că zmeul unora se ridică mai sus arată că aceasta 

este destinația acțiunilor de acum. Important este să privim în adâncul sufletului și să vedem cât de 

departe trebuie să ridicăm propriul zmeu pentru ca și în cazul nostru calitatea acțiunilor să fie atinsă 

conform obiectivelor stabilite. Aceasta este realizarea de acum și prin intermediul ie reușim să ne 

redobândim liniștea și echilibrul. Dacă privim prea mult în ograda celuilalt atunci vom face o 

selecție negativă și atenția se va bloca pe greutăți, simțindu-ne în continuare abandonați și 

marginalizați. Nu acesta este scopul pentru care destinul ne-a pus să împlinim acțiuni de genul 

acesta. Dacă în tot acest demers ne lăsăm consumați de atitudini revendicative arată că deja, prin 

voință proprie, am dorit să mergem mai departe, poate chiar cu forță, cu încrâncenare și cu ambiție 

fără margini și ne-am pierdut de cărare. În cazul acesta soluția este să oprim toate aceste demersuri, 

să amânăm toate programările, tot ceea ce ne-am stabilit pentru că drumul acesta este greșit. 

 
„Dimitrie Cantemir  
(26.10.1673, Fălciu -21.08.1723, zona caspica, Rusia) 
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Savant umanist. Domn al Moldova (1693, 1711). A studiat la Academia Patriarhiei din  
Constantinopol, fiind mare maestru al muzicii otomane (drept care a fost singurul domn român 
ridicat la rangul de pașă cu trei tuiuri), după ce studiase în copilărie la Iași cu învățatul grec 
Ieremia Cacavela, absolvent al Oxfordului. Cronicarul Ion Neculce (unchi) a fost hatmanul oastei 
sale. Prima soție, Casandra (m. 1713), a fost fiica stolnicului Constantin Cantacuzino. Refugiat în 
Rusia în 1711, a avut o evoluție pozitivă în raport cu Petru I, mai ales după căsătoria a doua cu 
fiica ambasadorului rus în Suedia (unde domnea Carol al XII-lea, cu care Rusia era în conflict), 
contele Aleksandr Tolstoi. A avut cu aceasta o fiică, 
Anastasia. A devenit sfetnic al împăratului pe probleme 
orientale, a făcut prima tipografie mobilă cu caractere 
persane din Rusia (aflată astăzi la Oxford) și - în cadrul 
planului de cartografiere a Rusiei - a făcut hărțile zonei 
Mării Caspice (Baku de azi), cucerite de Petru I de la 
otomani în războiul din 1722-1723 (originalele în 
Cabinetul lui Petru I de la Petersburg). Cantemir a lăsat 
lucrări de muzicologie turcă (primul sistem scris de 
notație a semnelor muzicale, cuprinzând 33 de moduri. 
Era, de altfel, contemporan cu J.S. Bach), cântece, o teorie 
a evoluției limbilor din trunchiul indo-european, prima 
hartă a Moldovei (în sistem Mercator, 1714, cu 800 de 
toponime scrise cu alfabet latin), primul dicționar 
comparat al limbilor rusă-română-latină. A debutat în 
1698 la Iași cu Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu 
lumea, scrisă în românește și grecește, influențată de 
filosofia creștină deprinsă de la profesorul său, Cacavela. După o perioada dedicată filosofiei 
naturale (în linia belgianului Jean Baptiste van Helmont, cu vaste influențe orientale, până la 
caldeeni) și greco-latine, a scris lucrările: „Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago” 
(Imaginea de nezugrăvit a ştiinţei sacre), 1700; „Compendiolum universae logices institutionis” 
(Mic compendiu de logică generală), 1700; „Monarchiarum phisica examinatio” (Examinarea 
fizică a monarhiilor), 1700. Apoi interesul său a fost canalizat către lucrări de istorie 
(românească și universală, istoria religiilor), centrul de atac fiind Imperiul Otoman: „Istoria 
ieroglifică” (1705); „Descriptio Moldaviae” (Descrierea Moldovei), 1714–1716; „Hronicul a 
vechimei romano-moldovlahilor”, 1719–1722; „Historia incrementorum atque decrementorum 
Aulae Othomanicae” (Istoria creşterii şi descreşterii Curţii Otomane), 1714–1716; „Kratkoe 
skazanie ob izokorenenii Brankovanovoi i Kantakuzinîh familii” (Scurtă povestire despre 
stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor), 1717–1718; „Kniga sistima 
muhamedanskoi relighii” (Cartea sistemului religiei mahomedane), 1722, anul tipăririi ( toate 
celelalte lucrări s-au tipărit postum). „Collectanea Orientalia” (Colecția orientală), 1722-1723, 
cuprinzând texte de investigare arheologică a Zidului Caucazian lăsat de Alexandru Macedon, a 
vestigiilor persane ale zonei Caspice, precum și hărțile zonei caspice (publicată în ediția de Opere 
Dimitrie Cantemir, 8 vol., 1878, editată de Gr. Tocilescu). A fost sfetnic al lui Petru I pentru 
probleme orientale (cu rangul de senator). Documentele acestei părți a activității sale se află 
depuse la Arhivele Marinei din zona Petersburg. În anul 2004 a fost imprimată pe CD muzica 
lăsată de Dimitrie Cantemir, interpretată de Linda Burman, acompaniată de Hali & Lux Musica 
Ihsan Ogzen și comentată de Owen Right, care cuprinde, pe lângă creații proprii (mai ales de 
dragoste) pentru tambur (instrumentul la care cânta) și altele, dedicate dervișilor rotitori, 
prelucrări de folclor românesc: cântece de nuntă, sârbe, primele păstrate în istoria muzicologiei 
românești. Lucrările sale au constituit baza de informare și de referință a corifeilor Școlii 
Ardelene pentru raportarea la spațiul unitar românesc ca fiind al fostei Dacii. A fost membru al 
Academiei din Berlin (1714), iar corespondența sa cu Leibniz atestă faptul că este și inițiator al 
fondării Academiei Ruse (1725).”[8] 

 

Trecerea Soarelui printr-o relație foarte proastă cu Chiron arată că surprizele de acum pot fi 

neplăcute și că ne întâlnim cu o pedeapsă ce reprezintă, de fapt, un element dintr-un șir întreg de 

sancțiuni cu care nu suntem de acord. Nu am fost de acord nici în momentul în care am fost 

pedepsiți pe nedrept și nici acum, când ar trebui să ne întâlnim cu alte efecte ale acestei sancțiuni. 
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Problemele sociale de acum lasă impresia că se rezolvă cu soluții sociale, iar asta înseamnă că 

părerea individului, ceea ce ar putea veni ca urmare a judecății personale, nu este băgată în seamă. 

Cu relația proastă a Soarelui cu Chiron se luptă împotriva unei energii noi, se trag concluzii 

proaste și rezultatul arată că nu reușim să găsim cele mai bune rezolvări pentru a ne armoniza, 

pentru a pune în aplicare o vindecare sau pentru a fi recunoscători unei ființe superioare ce a avut un 

rol foarte important în redobândirea echilibrului social sau, în cazul unui individ, pentru vindecarea 

sa. Apar, astfel, complicații prin intermediul cuvintelor și noi, pentru că studiem astrologia, știm că 

din această relația Soarelui cu Chiron se înțelege că aceste cuvinte nu sunt emanații întâmplătoare, 

ci e rezultatul unui proces intern, ecoul unor frământări interne dominate de refuzul unui bine 

obiectiv. Dacă până acum ne-am gândit că cel mai important este să ne fie nouă bine, să avem tot 

ceea ce ne trebuie, să ne simțim confortabil cu ceea ce avem, în momentul acesta constatăm că acest 

subiectiv a generat o multitudine de reacții în lanț care sunt acum susținute de planetele retrograde 

și transformate în evenimente triste prin procesele de conștiință pe care le întrețin.  Cu alte cuvinte, 

ne iese în cale răul de care ne-am temut, gândul cel întunecat se transformă în eveniment și credem 

că aceasta este principala cauză pentru care evenimentele se orientează în direcția aceasta. Ceea ce 

ni se întâmplă în preajma zilei de 16 iulie nu pornește de la un simplu proces mental, ci se bazează 

mult pe alegeri proaste pe care le-am făcut în lunile anterioare. Dacă există posibilitatea ca prin 

această judecată greșită să ne implicăm în evenimente de lungă durată, cu un gând egoist pe care l-

am avut anterior și care a creat problemele de acum, nu facem decât să alimentăm în continuare 

corelațiile negative ale acestei perioade. 

Pentru că Mercur se află acum în Gemeni, adică în domiciliu, și Soarele cu Venus se apropie 

foarte mult de momentul conjuncție lor, strategiile de acum sunt formulate într-un mod plăcut, 

interesant și flexibil. Dacă luăm în calcul că în preajma zilei de 16 iunie Mercur va fi planetă 

neaspectată, înțelegem de ce gândurile acestea sunt respinse de comunitate. Ele sunt respinse nu 

pentru că nu sunt înțelese, ci pentru că au o structură improprie cerințelor de acum, fie prin 

construcție, fie prin conținut, fie se dovedesc mult prea fanteziste, fie sunt încărcate de resentiment. 

De aici și traversarea unor situații destul de complicate ce pun în dificultate inspirația. Vor reuși să 

depășească aceste momente cei care pot, pentru că au demonstrat-o până acum, să extragă din toate 

aceste evenimente dureroase un înțeles profund. Victoria apare acum numai din asociere deci orice 

element care ne separă de comunitate, de grupul de apartenență ne duce către eșec, indiferent cât de 

profund, credibil sau atractiv este formulat. 

 
„Alfred de Musset (1810-1857) era toxicoman. Prezenta deseori autoscopie internă, lucru pe care 
1-a descris în numeroase poezii, mai ales în Noapte de decembrie. 
George Sand1 a relatat în amintirile sale, una dintre crizele lui Musset. „Culcat pe iarbă, într-o 
viroagă. Lauret (Alfred de Musset) a auzit cum cântă singur ecoul și acest cântec era un refren 
obscen. Apoi, sprijinindu-se în mâini, s-a ridicat puțin pentru a auzi mai bine și atunci a zărit, 
trecând prin fața sa, alergând prin iarbă, un bărbat, palid, cu hainele zdrențuite și părul 
fluturând în vânt. L-am văzut așa de clar, a spus el, că am avut timp să mă gândesc că era 
probabil un trecător întârziat, surprins și urmărit de hoți și chiar mi-am căutat în iarbă bastonul 
pentru a-i sări în ajutor; dar bastonul se pierduse în iarbă și omul se apropia tot mai mult de 
mine. Când a ajuns în preajma mea, l-am văzut că era beat și nu-l urmărea nimeni. A trecut pe 
lângă mine aruncându-mi o privire tâmpă, hidoasă, făcând o strâmbătură de ură și dispreț. în 
acel moment mi-a fost frică și m-am întors repede cu fața la pământ, căci acel om... eram eu". 
Lefebure a studiat îndeaproape hipersensibilitatea lui Musset. Se spune că ar fi prezentat 
fenomene de telepatie și, după Doamna Martellet, ar fi avut, cu prilejul ultimei sale maladii, un 
fenomen de dedublare: a tras de cordonul unei sonerii fără ca măcar să-1 fi atins!. 
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Avea și audiții colorate (fenomen studiat în țara noastră de profesorul Gh. Marinescu). Doamnei 
Joubert i-a relatat într-una din scrisori că a fost foarte supărat, deoarece luând masa cu familia 
sa, a fost obligat să susțină o discuție pentru a demonstra că nota „fa" era galbenă, „sol" roșie, o 
voce de soprana, blondă o voce contraalto, brună. Considera că toate aceste lucruri se subînțeleg 
de la sine . La vârsta de opt sau nouă ani, într-o singură zi, a spart una din oglinzile aflate în 
salon, cu o bilă de fildeș, a tăiat perdelele încă noi cu foarfecile și a lipit un sigiliu mare, roșu pe o  
hartă a Europei. Către zece sau doisprezece ani, a fost fascinat de cadrul aurit al unui vechi 
portret, de care se servea 
pentru a se autohipnotiza. 
„A avut mai multe fetișuri: 
medalionul primei sale 
amante, pieptenele rupt al 
lui George Sand, o monedă 
de cinci franci de la 
Fointainebleau, un fulg 
brodat de sora sa 
Marcelina". Într-o noapte, 
pe când se afla la Veneția, 
menționează George Sand, 
s-a trezit strigând îngrozit: 
visase sau văzuse fantome 
dansând în jurul său. Și 
doamna Martellet (Adele 
Colin) scria: „Starea 
nevrotică a lui Musset atinge 
uneori supranaturalul și m-
am întrebat adeseori dacă 
nu cumva într-adevăr 
posedă darul unui al șaselea 
simț, cum ar fi de pildă o a doua vedere..." 
Doctorul Cabenes2 a studiat cu atenție dipsomania lui Musset și și-a început lucrarea prin citarea 
afirmației hii Charles Maurras: „Nu poți vorbi de Alfred de Musset fără să menționezi mai întâi 
nebunia care 1-a marcat încă din copilăria cea mai fragedă. Născut cu o fire neliniștită, vizionar, 
puțin maniac, a avut crize de epilepsie, devenind alcoolic la vârsta de douăzeci de ani..."   . 

La cafeneaua „Regence", menționează mai departe Cabanes, „cel mai adesea, chelnerul îi 
aducea o farfurioară cu țigări și un groaznic amestec de bere și absint, pe care îl bea dintr-o 
singură înghițitură, cu acea strâmbătură caracteristică de dezgust pe care ți-o provoacă de 
regulă o doctorie neplăcută. Odată aflat sub acțiunea drogului, Alfred de Musset se așeza cât mai 
comod pe canapea, își aprindea o țigară, apoi alta, până ce farfurioara era goală... La ora 11,30, 
chelnerul chema o trăsură, îl lua pe poet de braț și îl instala în cupeu. Se lăsa condus cu docilitate 
acasă; bătrâna sa menajeră îl culca precum un copil".”[3] 

 

Evenimentele astrale ce se consumă în preajma zilei de 17 iunie ne scot gândurile acestea 

din sfera în care s-au format și ne pun în fața unor fapte împlinite. Pluton retrograd se află acum 

într-o relație bună cu Axa Dragonului și reușește prin unghiul acesta perfect cu cele două 

extremități să medieze tendința Nodurilor și să ofere soluții foarte bune pentru viitor. Se discută 

acum despre patrimoniu, despre avere, despre avuția națională, despre monedă sau cum ar trebui 

transformate structurile administrative ori cum ar fi să apară schimbări importante referitor la 

funcțiile de conducere sau sarcinile profesionale în toate departamentele unei instituții. Lucrurile 

acestea deși sunt foarte pozitive vor întâmpina o anume opoziție din partea celor care au lucrat până 

acum după reguli. Prin rezistența acestora, anumite proiecte nu pot fi duse mai departe, nu pot fi 

împlinite și se refuză implementarea unor idei foarte îndrăznețe. Momentul acesta al zilei de 17 

iunie este important și pentru că Venus va ieși din zodia Gemeni și va intra în zodia Rac. Durerile 

de acum ar putea să aibă un efect coroziv și prin această nouă schimbare vom alege să ne aducem 

aminte doar de întâmplările tragice, atunci când am fost abandonați sau marginalizați. Apar griji noi 

față de familie, față de prieteni buni, și ajungem să le atribuim acestora calități aparte tocmai pentru 
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că avem nevoie de certitudinea unor sentimente sau să ni se dovedească, nu doar prin cuvinte, ci 

mai ales prin fapte, prietenia, respectul, atenția. Momentul acesta pare unul de evoluție 

spectaculoasă însă nu trebuie să pierdem din vedere că orice salt foarte departe în timp, spre 

exemplu, până la finalul anului, atrage criticii nejustificate sau scufundă mintea în gânduri mai puțin 

corecte. Ecuația astrală a momentului, nu doar a ceea ce se consumă în ziua de 17 iunie, le vorbește 

oamenilor despre nemulțumiri și despre neputința de a le formula pe acestea într-un mod ușor de 

înțeles pentru comunitate. Prezentul este foarte important însă oamenii au o problemă în a crede în 

suferințele celorlalți. De aceea, momentul acesta în loc să întărească și mai mult sinceritatea 

relațiilor și buna conviețuire ne arată că evoluția trece neapărat prin această ușă îngustă a fricii și a 

deznădejdii. Reversul medaliei este acum curajul și, așa cum ne așteptăm, nu toată lumea va fi în 

stare să dovedească. Viitorul devine, astfel, misterios și vom reuși să-i înțelegem sensurile, vom 

reuși să vedem câteva evenimente rezervate pentru următoarea perioadă doar dacă ne îndreptăm 

atenția spre episoadele programate în următoarele 20 de zile. Dacă ne gândim prea departe în timp 

există posibilitatea să pierdem din vedere informații importante și să hrănim un rău care, dacă ar fi 

fost ignorat, până la sfârșitul anului s-ar fi stins de la sine. 

Evenimentele sociale se bazează mult acum pe asocieri motivate de bani, acumulări 

materiale, patrimoniu sau averi. Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală vor trece dincolo de aceste îndemnuri de factură materialistă și vor folosi 

energia plutoniană pentru a renunța la comunitățile, grupurile, oamenii sau obiectele care le întăresc 

acest atașament față de ceea ce este perisabil. Ideile, prin această desprindere, vor fi mult mai 

puternice, însă nu vor fi lipsite de durere. Realizările momentului sunt, așadar, achiziționate la 

schimb cu durere sau un sacrificiu. Peste timp, nimeni nu se va mai gândi ce anume au plătit, dacă 

prețul a fost corect, dacă nu cumva a fost prea mare, pentru că rămâne în conștiința individuală, dar 

și în cea de grup realizarea. 

 
„Edgar Allan Poe (1809-1849) ingurgita alcool rafinat (spirt alb) astfel: lua paharul cu alcool, 
fără a-l mai dilua cu apă sau îndulci cu zahăr, și-l bea dintr-o înghițitură, fără măcar să-1 fi 
gustat. în scurt timp era cuprins de halucinații, pe care le descria apoi în nuvelele sale. Trăia cu 
imaginația în cavouri, în compania viermilor și a sicrielor, așteptând ca putrefacția să-și facă 
apariția, delectându-se la efectul topirii în neant. O teroare paralizantă se răspândește din toate 
povestirile lui Poe. Mulțimea gândurilor scriitorului devine cu timpul hidoasă și permanentă; el 
nu mai vede, în mijlocul tenebrelor aprinse, cu străluciri roșietice, decât forme monstruoase, 
agitându-se într-un mod fantastic în sunetele unei melodii dezacordate, în timp ce o formă 
hidoasă cuprinsă de un râs sardonic, se aruncă asupra sa. 
„De la Pascal, scrie Barbey d'Aurevilly, nu a existat un geniu mai înspăimântat, mai înclinat spre 
descrierea groazei și a agoniilor decât geniul cuprins de panică al lui Edgar Allan Poe!" 

în studiul lui Emile Lauvriere1 este descrisă pentru prima oară, cu lux de amănunte, 
psihopatia lui Edgar Allan Poe. Degenerescența, menționează autorul, i-a provocat lui Poe, un 
dezechilibru general; fizic și mental, conducându-1 la crearea unei opere în care monstruozitățile 
în mod obișnuit, goale și lipsite de sens, devin concrete, logice și se armonizează între ele. A murit 
nebun, într-o cameră de hotel.”[3] 

 

Realizările acestea pozitive care s-au consumat prin unghiurile aferente momentului de 17 

iunie își vor vedea de grijă pentru că spectrul individual, structura personală cea care are nevoie să 

împlinească anumite lucruri de-a lungul acestui an pentru ca evenimentele anilor ce vor veni din 

2017 încolo să poată fi așezate pe o experiență personală solide asupra căreia să nu mai intervină cu 

modificări de structură, bazale, de-a lungul vieții. Momentul 18 iunie încearcă să simplifice aceste 

lucruri care ne creează impresii greșite. Pe de o parte, avem împlinirea careului perfect dintre Saturn 

și Neptun, eveniment care ne îndeamnă să extragem din jur tot ceea ce până acum a devenit 

obstacol, cu scopul de a o rezolva imediat sau măcar de a dezlega un mister. Apoi, momentul acesta 

face referire la tensiuni legate de aplicarea unei reguli, hotărâre adoptată pe linie administrativă sau 

judecătorească, înființarea unei instituții ori desființarea ei, modificarea unei decizii, eliminarea 

unui competitor sau afectarea independenței cuiva prin impunerea abuzivă a unor reguli nespecifice. 

Există însă o variantă ce trebuie luată în discuție în această perioadă însă aceasta nu va avea o mare 
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perspectivă în timp. Ea vizează întârzierea unei hotărâri cu scopul de a modifica structura unor 

elemente sau de a influența comportamentul cuiva. Cu cât se întârzie mai mult cu atât presiunea 

internă crește și lucrurile acestea nefirești sau abuzive care au fost practicate pe ascuns amplifică și 

mai mult o revoltă ceea ce va face ca la exterior structura evenimentelor să fie cu totul și cu totul 

alta decât a fost gândită în interior. De aici și o oboseala accentuată atunci când vine vorba de 

rezolvarea unor evenimente sociale sau când trebuie să ne ținem de promisiune. Oboseala aceasta se 

risipește imediat ce ne ocupăm de noi înșine, de forul interior, de propria evoluție sau de repararea 

unor greșeli pe care le-am săvârșit față de noi înșine. 

Este de la sine înțeles că ambițiile și aspirațiile referitoare la carieră sunt puternic inserate în 

ecuația momentului. Vorbim aici de bunul simț, de dragostea pe care un om o are față de profesia sa 

sau față de cineva de la locul de muncă, implicarea sentimentală în toată această ecuație vizează cu 

precădere greșeala sincerității. Prin ceea ce se consumă acum oamenii au impresia că au greșit de-a 

lungul timpului fiind prea sinceri, spunând celorlalți ceea ce nu i-a privit sau, pe baza acestei 

autorități afective, să constate că au făcut alegeri proaste cu care trebuie să conviețuiască mult timp 

de acum încolo. Momentul acesta face referire și la o reformă socială, la o transformare în conștiința 

individului însă etapele acestui demers nu se împlinesc liber, ci sunt coordonate din umbră, de un 

factor ce se ascunde privirilor celorlalți ori din interior și nu oricum, ci în mare grabă. Din nou, așa 

cum am văzut și în celelalte zile aferente acestei decade, cu cât perspectiva evenimentelor se întinde 

pe o perioadă mai mare de timp, cu atât riscul eșecului este mai mare. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală vor 

îndrăzni acum să răstoarne lumea. Vor ridica tonul, vor vorbi foarte tare, foarte mult și concentrat și 

nu vor avea nicio problemă în a discuta în public sau de față cu cine nu trebuie secretele celorlalți. 

Soarele se află pe final de tranzit prin zodia Gemeni și cuvintele acum pot fi răstălmăcite ori folosite 

ca elemente de frânare. Mercur din domiciliu este acum obstrucționat de reguli sociale (Saturn 

retrograd din Săgetător), în fața cărora nu poate să se adapteze ori se adaptează cu foarte mare efort 

și dificultate. De aici și puternica rezistență pe care un om inteligent sau capabil o opune unor factor 

de transformare. Nu putem stabili dacă acești factori de transformare sunt tendențioși sau orientați 

împotriva securității individuale. Știm însă că dacă acești factori cer etapizare pe o perioadă mare de 

timp în mod sigur efectul lor este unul coroziv. 

 
Înjurați-mă, prieteni... 
             de Alexandru Macedonski 
 
Înjurați-mă, prieteni, 
Dați-mi cupă cu amar, 
Veți avea destulă vreme 
Să mă plângeți în zadar. 
 
Nu sunt încă, nu sunt încă 
Pe al mortei negru car- 
Înjurați-mă, prieteni, 
Dați-mi cupă cu amar. 
 
Trageți hora de urgie, 
Și rânjiți cu râs amar- 
Veți avea destulă vreme 
Să mă plângeți în zadar. 

 

Dor Zadarnic 
             de Alexandru Macedonski 
 
E umed cimbrul pe colină, 
Măceșii par o florărie, 
Sorgintea râde cristalină, 
Ești tu, ești tu, copilărie! 
 
Din roze ceruri ciocârlia 
Zvonește cântece semețe, 
Domneste-n toate veselia, 
Înapoi venit-ai, tinerețe! 
 
Dar ce e vis, e o nălucă... 
Rămân cu trista mea nevroza, 
Cu dorul meu nespus de ducă, 
Spre râul blond, spre ziua roză. 

 

Explorarea nu este lipsită de pericole. Faptul că Luna în 19 iunie trece printr-o relație 

proastă cu Neptun arată că, de fapt, se interpune în problemele celorlalți, în demersuri de factură 

socială, cele care vizează transformarea conștiinței de grup sau schimbarea unor reguli ce nu mai 

sunt acum utile. Asta, pentru individ înseamnă semnale proaste, greșite, eronate sau mesaje 

tendențioase prin intermediul cărora este invadată intimitatea celui slab și întors din drum. Luna se 
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află acum în continuare pe axa Gemeni-Săgetător și compatibilitate este pusă la îndoială prin 

termen, prin noțiune sau prin educație ori prin absența ei. Rezistența momentului se slăbește în 

momentul în care apare un personaj în jur care, prin termen, reușește să împace cele două părți 

aflate în conflict. Așa cum se spune în popor "vorba dulce mult aduce" substanța momentului este 

modificată prin impresie. De aici și caracterul puternic subiectiv al zilei de 19 iunie prin care putem 

accepta și sarcini suplimentare, și bani puțini, și lipsa de respect dacă, până la urmă, reperele asupra 

cărora lucrăm sunt tangente la obiective îndrăznețe ale vieții ori încărcată de privilegii aparte. 

De partea cealaltă, privilegiile nefirești ne aduc angoasă și insatisfacție. Pentru că Luna se 

află acum pe zodia Săgetător erorile de gândire modifică această substanță cu care oamenii ajung să 

se înțeleagă mai bine și îi îndeamnă pe indivizi să se ocupe de problemele celorlalți, să amplifice 

răul social și să nu aibă mustrări de conștiință pentru erorile acesta. În cazul acestora, mintea, corpul 

și sufletul sunt invadate de îndoieli și conținutul acestora face referire cu precădere la procese de 

conștiință, aspirații nerealiste sau o performanță în care am crezut foarte mult și pe care nu am atins-

o. 

Schema astrală zilei de 19 iulie primește o configurație numită cruce cosmica pe semne 

mobile și din această cauză amprenta personală, părerea personală, atitudinea individului pare să 

aibă un loc în toată această problemă socială. Este adevărat, pentru că evenimentele bune sunt acum 

scurte, prin puterea individului nu se schimbă nimic. Societatea rămâne la fel, avertismentul pe care 

un personaj educat sau flexibil îl lansează este consemnat pe o hârtie și aceasta aruncată undeva 

într-o arhivă peste care se va așeza praful. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare accelerată 

vor privi această contracție, această raportare la problemele celorlalți ca pe o provocare a destinului. 

În primul rând, nu se vor teme, apoi vor căuta să-și reamintească acele elemente de compatibilitate 

cu care au lucrat la începutul anului. Nu își vor mai bloca atenția pe oboseală, pe adevăruri parțiale 

sau pe atitudinile negative cerșind din jur. Vor fi pozitivi și vor căuta să înțeleagă atât cât pot. Nu 

vor fi lacomi pentru că știu din această prezentare sau poate din alte prezentări care analizează 

anumite intervale ale acestui an, că, referitor la ceea ce avem de traversat acum, evenimentele de 

lungă durată sunt riscante. Modestia bine prinde bine oricui și, prin aceasta, exemplele devin 

corecte pentru cei din jur. Dar de aici și până la a deveni mediatori în problemele sociale sau în 

problemele celorlalți nu este decât un pas. Prin această calitate de mediator, individul constată că 

poate înțelege mai bine rolul pe care îl are în societate, dar constată că dispune de calități pe care nu 

le-a folosit până acum, spre exemplu, să-i ajute pe ceilalți să se armonizeze și să-și procure cele 

necesare, ca în viitor să nu mai fie nevoie să le ceară de la alții. 

 
Fior 

   de Nicolae Labiș 
 
Poate-am visat ceva rău și-am uitat, 
Poate-i doar pentru că vișinii s-au înflorat, 
Poate-i doar vântul ce limpede sună, 
Ori pentru că au mușcat astă noapte din lună 
Vârcolacii, ori stele prea multe pe față 
Mi-au picurat o otravă de gheață, 
Ori poate e dimineață. 
 
Cine ești, ori ce ești, 
Abur ori duh străveziu de povești, 
Care-ai pătruns și îmi macini mereu 
Trupul și sufletul meu? 
 
Privesc în oglindă - același mi-i chipul 
Și buzele groase tăiate ca-n lemn. 
Pe pavăza frunții văd bine că nimeni 
N-a scris, încă nu, nici un semn. 
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Dar vorbele-mi murmură: sună-ne. - Ncearcă-ne, 
Sufletu-și pâlpâie albe chemări, 
Ochii îmi ard rotunjiți peste cearcăne, 
Inima-și bate ecoul de zări. 
 
Cine ești, ori ce ești, 
Abur ori duh coborât din povești, 
Undă prelinsă să mă învenine, 
Stea fulgerată în mine? 

 

Ultima zi a acestei decade constituie și o încercare la capitolul înțelegere. Luna se află acum 

pe final de tranzit prin zodia Săgetător și pe început de tranzit prin zodia Capricorn, îndemnându-i 

pe oameni să fie flexibil și curajoși, să nu se acuze unii pe alții pentru că nu sunt la curent cu știrile, 

nu au suficiente informații sau nu sunt bogați. Sărăcia nu este o rușine, la fel cum nici boala nu este 

întotdeauna un semn de pedeapsă. Oamenii au ocazia pe finalul acestei decade să înțeleagă că 

nemulțumirea și agresivitatea ne vin din înțelegerea greșită a unor termeni. Dacă opun rezistență, 

dacă dau acestei Luni pline, ce se consumă pe ultimele grade ale zodiilor Gemeni, respectiv, 

Săgetător, atunci își vor construi propria iluzie pe care o vor alimenta cu informații și se vor depărta  

de ceea ce este important și confortabil pentru sine. Vor renunța la bunele obiceiuri și, de asemenea, 

la educație. Pe baza acestora viața sociala se va schimba și oamenii vor pierde controlul asupra 

demersurilor, situațiilor sau evenimentelor pe care trebuie să le rezolve în această perioadă. 

Multitudinea de evenimente astrale care se consumă în ultima zi a acestei decade ar trebui să 

le reamintească oamenilor cât de importantă este flexibilitatea. Pentru că acum se împlinește o Luna 

plină ce activează ultimele grade ale zodiilor Gemeni și Săgetător, dar și pentru că Mercur atinge 

opoziția perfectă cu 

Saturn și careul perfect 

cu Neptun această idee 

de flexibilitate lucrează 

acum foarte bine cu 

motivația limitelor. 

Nu suntem 

îndemnați acum să 

depășim limite ale 

absurdului, ci să lăsăm 

în urmă repere 

personale absolut false 

sau construite în mod 

tendențios prin care 

ne-am ținut departe de 

reușită sau de succes. 

În felul acesta, modificând o limită, o barieră se va modifica și percepția căreia i-a fost interzis să 

exploreze ce se află dincolo de limită. Astfel, atingem un moment de elevare prin cunoaștere. 

Depășind o limită, constatăm că această cunoaștere, căreia i s-au pus bariere, care a fost pusă în 

dificultate în trecut, acum se plimbă liberă pe alee și poate face ceea ce dorește și după bunul plac. 

Dar noi, pentru că studiem astrologie, știm însă că Luna plină de acum este încărcată de o 

energie grea, reziduală, puternică și că lucrează acum mai curând cu tentația de a explora lucruri 

nefirești decât cu lumina de a repara greșeli ale trecutului. Toată decadă ne-am ocupat de lucruri 

care nu ne privesc sau am fost prea lacomi visând la realizări care să se întindă pe o perioadă mare 

de timp și, în consecință, să ne ofere multe beneficii. Acum se împlinesc toate aceste aspirații 

negative transformându-se în evenimente. Cu alte cuvinte, oamenii lacomi nu se mai pot ascunde și 

se dau de gol. Elementul de bază sau factorul de control prin intermediul cărora se oprește o 

transformare negativă este dat de interesul pe care un individ îl manifestă față de realizările 
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celorlalți. Dacă acest interes nu distruge realizările lor, ci le încurajează să meargă mai departe pe 

acest traseu, atunci avem în față persoane profunde, care nu distrug corola de minuni a lumii, nu 

ucid cu mintea tainele cele întâlnesc, ca în poezia lui Lucian Blaga, ci contribuie la conservarea 

binelui. De partea cealaltă sunt oameni lacomi care alimentează acele relații pe care ar trebui în 

această perioadă să le abordăm cu maximă prudenți. Această tentație a lăcomiei ridică acum la 

suprafață probleme pe care le-am crezut rezolvate la alții doar pentru că aceștia le-au ascuns foarte 

bine. În egală măsură ultima zi acestei decade poate fi și un adevărat reper în a stabili calitatea unor 

raporturi sociale sau calitatea interesului pe care un colaborator îl manifestă față de munca 

celorlalți. 

 
“Papua Noua Guinee este o țară bogată, cu mari perspective de viitor. Problema sa 

principală este fragmentarea etnică și multitudinea de limbi vorbite. 
De aproape 40.000 de ani. acest arhipelag, situat la nord de Australia, este tărâmul nou-

veniților: primele și-au făcut apariția triburile de pigmei din Asia de sud-est, iar 5.000 de ani 
mai târziu, acestea au fost urmate de papuași. Cu vremea, tot mai multe populații din sudul 
Pacificului s-au așezat in aceste insule, în căutarea unei noi patrii. Mlaștinile neprietenoase și 
munții nu au permis triburilor de origine diferită să se amestece și astfel, fiecare grup etnie a rost 
forțat să trăiască în propria sa regiune. In consecință, diversitatea culturală s-a menținut până 
In prezent în Papua Noua Guinee. Numărul limbilor papuașe este estimat la 620. fără a puiv la 
socoteală dialectele. Această stare de fapt nu facilitează consolidarea unui stat modem. în ultimii 
am. au avut loc numeroase confruntări anuale între diferitele grupuri etnice. Spre exemplu. 
populația de pe Insula Bougainville, situată la est de Noua Guinee. își solicită cu încăpățânare 
suveranitatea încă din 1989. Până nu demult, astfel de situații erau folosite fără ezitare de 
puterile străine. După perioada de instabilitate a epocii coloniale, intre anii 1905 și 1973, 
regiunea s-a aflat sub dominația Australiei. Papua Noua Guinee și-a câștigat independența în 
anul 1975. in prezent, aceasta este o tarii cu fațete multiple: locuitorii capitalei. Port Moresby. 
muncesc in tata computerelor, in zgârie-norii dotați cu aer condiționat, in timp ce. în multe alte 
colțuri ale arhipelagului, in care viața este aceeași de mn de ani. triburile continuă să facă 
legea.”[4] 

 

Cea de-a doua decadă a lunii iunie ne ridică, astfel, o problemă importantă de existență, de 

înțelegere sau de transformare prin care construcțiile personale devin mult mai accesibile, iar visul 

mult mai aproape de realitate. Prin ceea ce avem de traversat acum mulți vor constata că au acces la 

puteri noi însă semnalele pe care le transmit pot fi la un moment dat confuze. Apar sinergii 

interesante între oameni, între idealuri sau între destine. Aducerile aminte sunt utile, nu doar celui în 

cauză, pentru a-și înțelege mai bine destinul, ci și celorlalți pentru a vedea care este calitatea 

colaboratorilor. Am învățat de-a lungul acestei decade că evenimentele pe termen lung au nevoie de 

forță de grup, de coerciție, de fuziune sau de asimilarea unor lecții de viață cu adevărat importante 

pentru a nu cădea în patima lăcomiei. Este puțin probabil ca oamenii să se țină departe de această 

atitudine negativă, dar, pentru că de multe ori învățăm și din greșeli, în mod sigur până la finalul 

anului vor constata ce anume a fost greșit din atitudinea de acum care i-a împins către alegeri 

greșite pe care nu vor mai putea să le modifice. Cel puțin, de la un punct încolo, vor hotărî să nu 

mai procedeze așa. Pentru societate, a doua decadă a lunii iunie înseamnă împlinirea unor proiect 

mai vechi, modificări la nivel de structură sau zdruncin puternic în centrele de putere din cauza unui 

disconfort pe care îl resimt vechile centre de putere atunci când noile centre de putere evoluează și 

se consolidează. Deci lumea, în continuare, se schimbă și nu este momentul să considerăm că 

evenimentele de acum se vor desfășura în viitor după schema activă în acest moment. Cu atât mai 

mult, dacă ceea ce vedem că se consumă acum face trimitere la o perioadă mare de timp este 

important să ne așteptăm ca etapele următoare să facă apel la alte scheme. 

 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

278 

 

Decada a III-a (21 – 30 iunie) 
Duritatea este privită ca un semn de progres. Avem nevoie de 
putere. Seducție. Patimile sunt încadrate corect. Sensuri noi. 

DECADA NR. 18  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   27 21-30 septembrie 

Corelația negativă 5 11-20 februarie 

Zona martor 33 21-30 noiembrie 

 

Inspirație. Justiția face trimitere la episoade aparent similare. Se mediază un eveniment 

din trecut. Se găsesc resurse pentru a rezolva un conflict major. Oportunități ce creează nostalgii. 

Compromisul este mai departe. Se plătește un preț. Veștile bune sunt dincolo de un obstacol. 

Deschidere. Revenire la relații mai vechi. Normalitatea este din nou predefinită. Îndoieli. Se 

traversează ultimul conflict dintr-o serie de tensiuni relaționale. Mari așteptări de la ceilalți. 

Adâncimea sufletului ne duce mai aproape de luciditate. Imaginație scăpată de sub control. Se cer 

rezultate practice. Se ia o decizie dură care va afecta, nu doar anturajul, ci și persoana în cauză. 

Prea multe discuții despre nimic. Conflicte parteneriale. Hotărârile de acum au un viitor incert. 

Impresiile personale sunt afectate de răspunsul venit din anturaj. Se spun lucruri prea grele. 

Criteriile individuale pun în dificultate demersuri vinovate. Acțiuni cu dublă semnificație. 

Întunericul invadează. Reproducere. Inventivitate. Expresivitate. Demersuri administrative 

încununate de succes. Puterea liderului este testată în confruntări. Tentațiile sunt transformate în 

avantaje. Ajutorul este plătit cu un preț bun. Performanță. Voința sporită. Noroc. Viitorul sună 

bine. Cele mai multe acțiuni sunt încununate de succes. Înclinație spre studiu. Sensibilitatea 

artistică este apreciată. Performanță prin desprindere de ridicol. Vorbele zboară prea ușor. 

Tristețe. Transformarea nu este pentru oricine. Ridicare pe un nou nivel. Ideile au nevoie de 

educație. Dorința de a conduce, de a fi în frunte duce la soluționarea unor tensiuni curente. 

Putere fizică. Stări noi de conștiință. Atenția este îndreptată în interior. Continuitate. Pasiunile 

sunt transformate în evenimente. Evenimentele vorbesc despre nivelul spiritual al individului. 

Prezentare de sine. Practicul este apreciat. Este înlăturat un obstacol. Un diagnostic greșit 

provoacă ilaritate. Voința nu înseamnă totul. Se vorbește despre curaj. Acțiunile îi îndeamnă pe 

unii să combată un rău confirmat. Recomandările celorlalți pot fi toxice. Pericol în deplasare. 

Tensiunea este amplificată. Revendicări absurde. Selecția pozitivă sperie. Nu suntem pregătiți 

pentru ceea ce ni se spune că va veni. Implicații majore ale unor acțiuni banale. Originalitate. Se 

simulează un conflict. Cei dragi ne protejează. Conversații prea lungi despre plăcere. Se încalcă 

un drept. Efortul înseamnă adaptarea la un pic de lucru. Scandal. Controlul nu duce la izolare. 

Interesul pentru locul de muncă este răstălmăcit. Mare determinare. Revenim la o formă de 

putere care ne amintește de mobilitatea mentală și de disponibilitatea fizică. Acces la fericire. 

Progres prin împărtășirea unui talent. Găsim notițe mai vechi pe care le punem în aplicare. 

Analiză pertinentă. Se promite o răzbunare, dar ea nu va fi pusă niciodată în aplicare. Ne luăm 

rămas bun de la anumite defecte. Răsuflăm ușurați. O formă de stabilitate ne schimbă părerea 

despre anturaj. Binele de acum nu este de durată, dar este real. 

 

Ultima decadă a lunii iunie ne ajută să vedem lucrurile mai clar, să fim mai atenți la ce 

vorbim și mai ales să ne preocupăm cu mai multă încredere de ceea ce înseamnă proiectele de lungă 

durată. De această dată, evenimentele care se construiesc permit o asemenea perspectivă și 

încrederea în sine va fi întărită, consolidată, iar punerea în practică a unor demersuri sociale să iasă 

din această schemă lacrimogenă și să le dea acestora un nou sens. Vom vedea că această decadă 

conține anumite evenimente astrale care ne oferă o nouă perspectivă asupra vieții. Pe de o parte, 

relațiile vor trece printr-o transformare interesantă, ceea ce se va solda cu un progres, apoi, 

înțelegerea demersurilor sociale se va baza foarte mult pe acceptarea propriilor limite. Aici intervine 
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și un mare paradox, acela care ne va îndemna să facem o comparație cu ceea ce ni s-a întâmplat în 

decada anterioară când aceste limite trebuiau combătute. Pentru că în decada anterioară ni s-a 

recomandat să ne fixăm atenția pe intervalul ce îl parcurgem acum, ca un semn de echilibru, ca un 

reper în a redobândi armonia și confortul, ceea ce împlinim acum, lupta cu aceste limite, schimbă 

ordinea priorităților și redefinește termenul de duritate, progres, accident pentru a deveni mai 

puternici. 

Această schemă interesantă le vorbește oamenilor despre nevoia împlinirii unei noi etape a 

vieții și, în special, a împlinirii unei noi etape aferentă anului 2016. Vom vedea că dacă ne 

îndreptăm atenția în această direcție patimile vor fi încadrate corect, iar sensurile noi se vor dovedi 

mult mai eficiente și mai plăcute decât alte sensuri care la momentul apariției au avut același statut 

de sensuri noi. 

Apoi, pentru că zodiile mutabile sunt accentuate, pentru că pe aceste semne avem și Axa 

Dragonului, relațiile cu ceilalți vor fi foarte importante, prieteniile au nevoie să fie redefinite ori să 

fie văzute așa cum sunt ele. Este posibil ca, având acest sentiment al evenimentelor grandioase, să 

ne așteptăm la prea multe din partea celorlalți, să le pretindem acestora ceea ce nu pot oferi. De aici 

pot apărea și disensiuni ori tensiuni majore în acele sectoare sau în acele zone ale grupului care, 

oricum, treceam printr-o criză. Va fi foarte interesantă maniera în care vom dori să soluționăm 

aceste probleme făcând trimitere spre tot felul de perioade, în mod liber, neîngrădit, ca și cum 

singura regulă de care trebuie să ținem cont este aceea că nu există reguli. Unii se vor pierde în 

această zăpăceală, în această deschidere specială, însă exemplul lor poate servi celorlalți ca model, 

ca pasiune mistuitoare și, pe baza acestora, să fie mult mai atenți cu libertățile pe care și le oferă, 

fără a le înlocui pe acestea cu obstacole. 

Soarele, în zodia în prima zi a acestei decade, trece în Rac și sentimentul de apartenența se 

accentuează. Este adevărat acest sentiment este ușor confuz sau marcat de visul întunecat al unui 

om marginalizat, al unei persoane care nu a reușit până acum să se impună în fața celorlalți, să-și 

prezinte față de comunitate ideile, aspirațiile sau să se exprime prin ceea ce simte. Apar, astfel, 

oportunități interesante, evenimente aparent întâmplătoare care scot din relațiile active acum multe 

reziduuri, multă tensiune și frica de despărțire se remarcă mai mult decât altele. 

Pentru că se schimbă echilibrul valorilor, Soarele trecând de pe un semn de aer, pe un semn 

de apă, se poate vorbi și de noroc. Norocul de această dată nu este o binefacere pentru care un 

individ nu a lucrat în mod direct, ci ni se va înfățișa sub aspectul său crud, dur, suprarealist. Mulți 

vor avea impresia chiar de la începutul acestei decade că norocul și-l face omul cu mâna sa și nu 

există beneficii pentru care nu s-a muncit. Este adevărat, nu doar acum, când ne aflăm în fața 

acestui realism, ci, în general, norocul și-l face omul cu mâna sa, prin efort, prin atenție sau prin 

alegeri. Cu toate acestea, nu trebuie să pierdem din vedere că există mai multe tipuri de muncă și nu 

tot ceea ce înseamnă muncă este sinonim cu efort, sârguință, contracție. Astfel, evenimentele 

prevăzute pentru debutul acestei decade fac trimitere și la precizia înțelegerii, la o selecție a 

evenimentelor pe baza unei rectificări. Deoarece în decada anterioară am considerat că momentul 

prezent, ultimele 10 zile ale lunii iunie, constituie punctul de echilibru, ceea ce traversăm acum are 

menirea de a ne spori încrederea în sine. Ceea ce în zilele anterioare ne inspira teama grijă, ne 

vorbea despre pierderi sau despre marginalizare acum ne întărește convingerea că viața poate fi 

trăită așa cum ne dorim, așa cum alegem sau așa cum considerăm că merităm. Zodia Rac intervine 

în schema astrală a momentului cu nevoia de protecție. Aceasta se poate transforma, în cazul 

oamenilor care nu au argument sau nu sunt suficient de încrezători în forțele proprii, într-o 

carapace.  

Astfel, simplificarea nu va fi abordată cu toată încrederea, iar lecțiile de viață vor fi 

coordonate după respect și inteligență. Nu este un lucru obișnuit să vorbim aici despre inteligență 

sau suntem învățați de manuale de astrologie să nu considerăm ca Racul este un semn reprezentativ 

la capitolul inteligență, ci la altele. Practica poate uneori contrazice teoriile, adică să constatăm că 

lucrurile se construiesc astfel și vibrațiile, energiile, țintele care apar din acest semn să conțină 

nevoi imediate al individului ce se pot exprima doar prin inteligență practică. În consecință, 

evenimentele susținute de acest semn vor avea neapărat nevoie de informație pentru că în rest au de 
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toate. Au puterea de a acționa rapid, pentru că este semn cardinal, au sensibilitate, pentru este semn 

de apă, iar acum au și susținerea grupului, anturajului, au și posibilitatea de a extrage din anturaj, 

din jur, din comunitate acele forțe numite generic noroc, pentru că nu degeaba Venus trece prin 

acest semn. În consecință, este nevoie de inteligență și, pentru că Luna neagră din Scorpion trimite 

un unghi pozitiv către Soare, este posibil ca această inteligență să aibă multiple modalități de 

expresie, iar dintre acestea expresiile negative să ocupe un loc de cinste. Inteligența poate deveni, 

pentru început, o constantă care stânjenește, care enervează și care lasă impresia că posesorul ei nu 

urmărește altceva decât să înșele ori să-și însușească bunurile celorlalți. 

Pentru că avansarea Soarelui în zodia Rac înseamnă și iminenta împlinire a sextilului cu 

Capul Dragonului, unghi prin care se va media tendința Nodurilor, momentul acesta poate fi 

edificator. El nu va fi o explozie, un episod inopinat, ci pregătit încă de acum. Dar acest lucru nu se 

va împlinii în această decadă, ci în decada următoare, la începutul lunii iulie. Poate din această 

cauză schema după care a funcționat decada anterioară face o legătură foarte interesantă cu ceea ce 

se consumă în această perioadă. În decada anterioară reperele pozitive se orientau către începutul 

lunii iulie, atunci când se va împlini unghiul indicat mai sus și decada pe care o parcurgem acum a 

reprezentat pentru decada anterioară momentul de echilibru. Cu alte cuvinte, în această schemă 

faptele marcate de inteligență, ce pot tulbura conștiința celorlalți, ce pot lăsa acestora impresia că 

inteligența este folosit acum doar în mod negativ sau pentru a distruge stabilitatea asupra căreia s-a 

lucrat de la începutul anului și până acum, devine un mijloc de purificare, de împlinire a destinului 

sau, prin această clarificare, de consolidarea unei noi poziții. Abia acea poziție ar putea să vorbească 

oamenilor despre o mediere a destinului și despre noile etape. Iată cum și din această schemă 

înțelegem cât de periculoase au fost în decada anterioară reperele pe termen lung, acelea care se 

întindeau până la sfârșitul anului. Abia după împlinirea acestor scheme, abia prin însușirea etapelor 

ce le vom parcurge din momentul acesta până în decada următoare, putem vorbi de proiecte pe 

termen lung. 

 
„Marcel Iureș  
(2.08.1951. Băilesti) 

Actor. A absolvit Institutul de Teatru la București. Joacă pe scena Teatrului Bulandra și la 
Teatrul Act (al cărui fondator este). Roluri: în perioada 1978–1981 joacă la Cluj-Napoca – 
Beckman în piesa „Afară în fața ușii” de Wolfgang Borchert, regia Mihai Măniuțiu; „Corifeul în 
Perșii” de Eschil, regia Mihai Măniuțiu. Din 1981 joacă la Teatrul Bulandra în „Poezia muzicii 
tinere”, spectacol realizat de Florian Pittiș (1981); „Cabala Bigoților” de Mihail Bulgakov, regia 
Alexandru Tocilescu; „Cu ușile închise” de Jean-Paul Sartre, regia Mihai Măniuțiu (1982); 
„Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams, regia Ioan Taub (1982); „Hamlet” de William 
Shakespeare, regia Alexandru Tocilescu (1985); „Uriașii Munților” de Luigi Pirandello, regia 
Cătălina Buzoianu (1986); „A treia țeapă” de Marin Sorescu, regia Ion Caramitru (1987); 
„Câinele grădinarului” de Lope de Vega, regia Florian Pittiș (1988); „Visul unei nopți de vară” de 
W. Shakespeare, regia Liviu Ciulei (1991); „Trei surori” de A.P. Cehov, regia Alexandru Darie 
(1995); „Caligula” de Albert Camus, regia Mihai Mănuțiu (1996); „Henric IV” de Luigi Pirandello, 
regia Liviu Ciulei (2005); „Goal! Goal!” (2005); „Isolation” (2005). A mai deținut roluri la Teatrul 
Odeon, Teatrul Național din București și Teatrul Act. Roluri în film: „Aurel Vlaicu” (1977); 
„Artista, dolarii și ardelenii” (1979); „Castle in the Carpathians” (1981); „Să mori rănit din 
dragoste de viață” (1983); „Domnișoara Aurica” (1985); „Vacanța cea mare” (1988); „Cei care 
plătesc cu viața” (1991); „Interviu cu un vampir”. Cronicile vampirului (Interview with the 
Vampire. Chronicles, 1994); „Misiune imposibilă” (1996); „Fii cu ochii pe fericire” (1999); 
„Războiul lui Hart” (2002); „Cambridge Spies” (2003); „Aventurile unei zile” (2004); „Logodnicii 
din America” (2007); „Youth Without Youth” (2007); „Pirates of the Caribbean. At world’s end” 
(2007); „Călătoria lui Gruber” (2008); „Goal! Goal! Goal!” (2009); „Foyle’s Wa” (serial TV 2010). 
Premiul UNITER pentru cel mai bun actor (stagiunea 1997–1998), pentru rolul titular din 
spectacolul Richard al IV-lea de W. Shakespeare; Premiul UNITER pentru cel mai bun actor 
(stagiunea 2000–2001), pentru rolul Bruscon din spectacolul Creatorul de teatru de Thomas 
Bernhard; Premiul UNITER de excelență (stagiunea 2002–2003). Din 2004 este președintele 
Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul.”[8] 
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În 22 iunie Junon își revine la mersul direct după o retrogradare de aproximativ patru luni. 

Pentru că acest eveniment se va consuma când aproape ziua va fi pe sfârșite, nu se poate vorbi în 22 

iunie despre o revenire la o schemă mai veche, despre o redresare afectivă, ci doar despre nevoia de 

a se împlini lucrul acesta. Asta înseamnă că Junon, statică în zodia Balanță, le vorbește acum 

oamenilor despre plăcere, despre frumusețile pe care nu le-au obținut sau despre dezamăgiri care 

reușesc să le construiască povești frumoase de viață, în care protagonistul să fie o victimă perfectă.  

În rest schemă aferent acestui moment accentuează dorința de competiție sau de a obține un 

avantaj dintr-o confruntare ce a fost calculată din timp. Luna nu degeaba se află acum într-o relație 

bună cu Marte retrograd din Scorpion. Ideea de avere, de patrimoniu, nu doar în ceea ce privesc  

valorile materiale, ci și cele afective, contribuie la stabilirea unui set de reguli prin care să se pună 

în aplicare o nouă schemă de atac. Mulți vor face apel la încredere, vor vorbi despre adâncimea 

sufletului, despre originalitate sau despre ce se află în spatele cuvintelor. Alții se vor baza mult pe 

instinct, pe metoda de lucru, pe cât de eficientă este aceasta sau pe perfecțiunea unei scheme ce s-a 

dovedit și anterior foarte eficientă. În toate cazurile, este vorba despre efort intens, despre muncă 

prin rezultatele căreia 

individul va spera că 

schemele sale de 

acțiune vor trece 

neobservate.  

Cu alte 

cuvinte, momentul 

acesta îi îndeamnă pe 

oameni să activeze pe 

două fronturi. Pe de o 

parte  lucrează pe 

imaginea socială ce 

trebuie menținută prin 

efort, muncă, 

seriozitate sau prin 

îndeplinirea 

sarcinilor, cele care le 

sunt rezervate prin 

profesie, iar, de partea 

cealaltă, avem 

ambițiile personale, 

cele care devin dintr-o 

dată vii și active prin 

avertismentele pe care individul consideră că le-a primit din jur pe motiv că merită, că este altfel 

decât ceilalți sau trebuie să se ridice deasupra celorlalți. Din nou vorbim aici despre inteligență, 

despre expresivitate, despre așezarea evenimentelor după cât de bine gândim și cât de practici 

suntem. Este adevărat, pentru că Junon este acum statică în Balanță și foarte aproape de această 

poziție se află și Luna neagră din Scorpion, aceste impresii personale s-ar putea să nu aibă nicio 

treabă cu realitatea. O fi frumos, dar este o minciună îmbrăcată în straie noi și dacă vrem ca 

evenimentele viitorului să nu fie compromise de lucrurile acestea avem nevoie să fim realiști, să 

privim adevărul în față și să nu ne mai mințim. Dacă nu facem lucrul acesta, ambalajul va deveni 

mult prea important, iar tensiunile relaționale vor fi alimentate nu de evenimentele exterioare, ci de 

o contracție interioară, de acea ambiție care dorește să modifice ordinea evenimentelor, prioritatea 

lor sau îi spune individului că trebuie să obțină mai mult decât merită pentru a supraviețui 

neprevăzutului. În cazuri de genul acesta, singura expresie pozitivă despre care se va vorbi acum 

este cea legată de ironie. Este adevărat, ironia este condiția omului inteligent, însă atunci când se 

abuzează de aceasta se ajunge la un comportament deviant bazat, nu pe evidențierea ridicolului, ci 

pe alimentarea unui comportament caustic. Pentru că evenimentele de durată încep să devină din ce 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

282 

în ce mai importante, nu este deloc de bun augur să ne construim viitorul prin aceste scheme 

personale marcate de plăcerea de a reveni sau de neputința de a ne bucura de viață. 

 
„Călin Popovici 
(4.10.1910, Galați – 16.01.1977, București) 

Astronom, astrofizician și geodez. A pus fundamentul cercetărilor de fizică solară, de 
fotometrie a stelelor și geodezie spațială în România. El este cel care a început predarea 
astrofizicii generale și a fizicii solare la Universitatea din București. Și-a început cariera de 
astronom la Observatorul din București în 1930, pe când era încă student în anul al III-lea. A 
obținut doctoratul în 1949, la București, cu o teză care trata probleme legate de mișcarea Soarelui 
în sistemul local de mișcări stelare proprii. A început să predea astrofizica la Facultatea de Fizică 
și Matematică din București. Între 1952 și 1961 a predat astronomia geodezică și cartografia la 
Academia Militară Tehnică, unde a fost profesor. În 1961 s-a transferat la Institutul de 
Construcții unde preda și cursuri de gravimetrie. Preda fizica solară la Universitatea din 
București și la Facultatea de Matematică, înainte de 1957. Principala sa contribuție la studiul 
sateliților a reprezentat-o metoda „cercului de simultaneitate“, cu care a determinat în 1962 
prima direcție spațială în Europa, între București și  Postdam. Metoda sa a fost aplicată cu succes 
în Franța, Germania și Rusia. Membru post-mortem al Academiei Române (1990).”[8] 

 

Momentul 23 iunie este construit pentru a refuza un sfat, o recomandare sau pentru a arăta 

că se poate trăi bine și în confuzii. Mercur, aflat acum în plin tranzit prin zodia Gemeni, primind o 

opoziție dură din partea lui Saturn retrograd, aspect care se află în separație, le vorbește oamenilor 

despre modulație, schimbări bruște sau bucurii absolut penibile. Lucrul acesta se întâmplă la vedere 

pentru că în interior, în sufletul fiecăruia, dorința și plăcerea coexistă cu dezamăgirea. Se va încerca 

simplificarea lucrurilor însă se merge foarte mult pe compromis, pe critică nejustificată sau pe 

obținerea unei experiențe prin fapte scurte, prin evenimente care se consumă rapid sau care nu au 

conținut. Asta înseamnă că oamenii se simt acum obosiți, marginalizați sau îndrumați greșit. Relația 

proastă a lui Mercur cu Jupiter arată că, dacă acum inteligența a devenit prioritară, atunci conotațiile 

faptelor marcate de inteligență, dominate sau coordonate de aceasta, au un caracter îndoielnic. 

Deciziile sunt proaste, memoria nu mai funcționează, iar raporturile sociale sunt marcate de tristețe 

și dezamăgire. Într-un fel este construit destinul personal și altfel răspunde anturajul. Pentru a 

depăși această presiune, exagerată de individ, se dorește abordarea unor acțiuni în forță. Unii vor da 

acum dovadă de un curaj nebun, îndreptându-se cu toată convingerea și cu brațele deschise către 

pericolul cel mai mare, considerând că dacă acum îl înving atunci au rezolvat o mare problemă a 

destinului și ceea ce va urma va fi marcat de liniște și stabilitate. Aceste convingeri sunt valabile, 

puternice sau reale doar în cazul ființelor speciale, doar în cazul oamenilor care au conștiința unui 

destin, doar în cazul celor care au venit în această lume cu o misiune cu mult superioară celorlalte 

misiuni pe care le au cei din jur. Momentul acesta în care Mercur se află într-o relație proastă cu 

Axa Dragonului și care, pentru un om obișnuit, poate însemna suspiciune, pentru o ființă 

remarcabilă înseamnă îndoiala comunității față de mesajul său. 

Din această cauză momentul acesta de confuzie pentru un om obișnuit se va transforma în 

invitație la revizie. A trece din nou peste o informație, a lua de la capăt un anumit demers poate 

însemna pentru unii și întârzierea acestora dacă și-au blocat atenția doar pe realizare, pe finalizare 

sau pe rezultat. Știm din învățăturile ezoterice că nu este atât de important pentru un individ să 

atingă o țintă, cât de important este să fie atent la fiecare etapă pe care trebuie să îndeplinească până 

ajunge acolo. Dacă acum va pierde din vedere lucrul acesta, atunci își va îndrepta atenția către 

mijlocul lunii februarie, atunci când a beneficiat de o șansă, atunci când evenimentele sociale au 

fost așezate în așa fel încât statutul său să fie unul privilegiat. Atunci a fost un om deosebit pentru 

că faptele sale demonstrau acest lucru. Acum, când anturajul cere informații suplimentare, când 

trebuie să facă mai mult decât a făcut până acum, se simte marginalizat, încolțit s-au pus să facă 

muncă suplimentară. Asta înseamnă că momentul acesta scoate în evidență una din trăsăturile 

speciale ale anului 2016, acela care le vorbește oamenilor despre dihotomiile periculoase. Făcând o 

corelație negativă cu momentul februarie 2016, simțurile ne lansează informații false și ajungem să 

facem sinteze pe baza unor informații incomplete. Ceea ce s-a întâmplat atunci a fost bun, corect și 
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util pentru momentul acela, dacă ajungem să credem că putem reproduce schema aceea în orice 

situație arătăm că nu participăm activ la evoluția spirituală, ci urmărim sa atingem un statut 

privilegiat cu care să ne lăudăm față de ceilalți sau pe baza căruia să obținem privilegii permanente. 

Acest lucru în acest an nu este posibil. 

 
Ioan Botezătorul și Iisus sunt două personaje strâns legate în întreaga tradiție evanghelică. La fel 
au fost și în istorie, însă legătura lor nu se înscrie în grandiosul diptic cu care Luca își deschide 
Evanghelia: vestirea dumnezeiască a zămislirii lor de către două verișoare, nașterile paralele ale 
celor doi fii, unul dintr-o castă preoțească, celălalt nu, dubla prorocire cu privire la destinele lor. 
Luca tratează apropierea dintre cei doi viitori eroi în termeni de rudenie și, procedând astfel, își 
construiește propria teologie a istoriei: Ioan este ultimul reprezentant al timpurilor vechi, Iisus - 
primul al unei ere noi. Proximitatea poartă deci și marca unei despărțiri. Cine a fost Ioan 
Botezătorul și care a fost relația lui cu Iisus? Luând în considerare ceea ce ne relatează Flavius 
Josephus în legătură cu Ioan și elementele pe care ni le furnizează prin tușe succesive tradiția 
evanghelică, iată ce putem avansa: Ioan duce o viață de ascet în pustiu și anunță venirea 
iminentă a lui Dumnezeu spre a-și judeca poporul. Pentru „a-și atrage bunăvoința divină" (după 
Josephus), pentru „a fugi de mânia ce va să fie" (după Matei și Luca), el îndeamnă la convertire și 
le propune tuturor „un botez al pocăinței, întru iertarea păcatelor" (după Marcu). Flavius 
Josephus precizează, dimpotrivă, că această baie nu trebuie primită „în scopul iertării anumitor 
greșeli, ci pentru curățirea trupului, după ce v-ați curățit mai înainte. sufletul prin fapte de 
dreptate". Mulțimile merg la Ioan pentru această purificare necesară - săvârșită fără jertfă şi în 
afara Templului -, spre a se reconcilia cu Dumnezeu înaintea judecății. 

Iisus vine la botezul lui Ioan, care, potrivit Evangheliilor, ar fi făcut un jurământ de 
credință față de Iisus: aspect legendar - căci Ioan Botezătorul anunța venirea lui Dumnezeu, nu a 
unui proroc -, dar grăitor. într-adevăr, potrivit celei de-a patra Evanghelii, Iisus îşi recrutează 
primii doi discipoli, Andrei şi Petru, din cercul discipolilor Botezătorului, apoi, după o scurtă 
ședere în Galileea, revine în Iudeea, unde botează (sau își lasă ucenicii să boteze) independent de 
Ioan, atrăgându-și mai mulți discipoli decât acesta, lucru care îi îngrijorează pe adepții 
Botezătorului. Așadar, se poate presupune că, până la un punct, ar fi existat o anume rivalitate 
între ei. [1] 

 

În ultima zi de tranzit a Lunii prin zodia Vărsător se va discuta prea multe despre lucruri de 

genul acesta. Hotărârile de acum se adresează cu precădere viitorului însă prin conținutul acestora 

oamenii constată că viitorul este incert, orice ar face nu îl pot împlini. Drept dovadă astrală avem 

relația proastă a Lunii cu Marte din care înțelegem că momentul acesta este unul de sinteză 

negativă, o ipostază în care extragem informații nereale din ceea ce am parcurs, lipsită de conținut 

sau care nu pot explica în totalitate ceea ce s-a întâmplat. În felul acesta, criteriile de evaluare sunt 

modificate și, pentru că relația bună a Lunii cu Uranus arată că avem încredere în sine, schema 

aceasta negativă va fi reprodusă și în zilele următoare. În felul acesta, 24 iunie ne încurajează să 

demonstrăm propriul potențial, să ieșim din mediocritate și să-i convingem pe ceilalți că avem 

autocontrol sau că dispunem de puterea necesară prin care să dominăm tot ceea ce avem în jur. Este 

de la sine înțeles că lucrurile acestea se vor consuma prin trăsături negative, adică prin apel la 

instrumentele specifice sau tendința de a răspunde la un rău cu un alt rău. Așteptăm ca prin acțiunile 

de genul acesta să atingem un final perfect, să ne însușim ceea ce gândim fără să luăm în 

considerare că poate viitorul are și el câteva surprize pe care ni le-a rezervat. 

Va fi vizibilă în cazul unora dorința de a ieși în evidență printr-o dublă semnificație. 

Acțiunile vor fi, pe de-o parte, marcate de o inteligență stranie, iar de partea cealaltă vor arăta, prin 

preferințele individului, că acesta iubește acțiunea, dar nu iubește gândirea. Este posibil ca dorința 

aceasta de a ieși în evidență, de a da o replică dură celor din jur de a-i pune la punct sau de a le lua 

din bunuri să fie confundată cu o atitudine pe care un om o are în momentul în care sfidează 

regulile. Pentru că ne aflăm în continuare în decada ce permite lucrul acesta, când barierele nu mai 

au aceeași consistență pe care au avut-o în trecut, schema aceasta lipsită de măsură ar putea să fie 

văzută de anturaj altfel, printr-un mesaj bun sau printr-un filtru permisiv, ceea ce face ca miezul 

acestei probleme să fie, de asemenea, distorsionat. Dorința de dominare ar putea prin această ieșire 

din ritm să domine prea mult și să controleze după o schemă ruginită, lipsită de eficiență ce nu se 
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mai potrivește cu nevoile prezentului. Asta înseamnă că, în cazul acestor oameni, întunericul 

invadează și criteriile individuale vor pune în dificultate demersuri sociale corecte. 

De partea cealaltă, oamenii profunzi se vor adresa prin vise nerealiste. Sensurile noi sunt 

construite acum doar într-un plan al imaginarului și asta va face să se depărteze de la scopul pe care 

și l-au propus. Deocamdată visul acesta nu are un caracter agresiv, ci doar deviant, urmând ca mai 

târziu, dacă va fi menținut, să capete și această conotație. În ambele cazuri, avem de-a face cu o 

formă ciudată de reproducere. Cel care simte acut nevoia de a demonstra potențialul pe care-l are, 

nu face decât să arate că răstălmăcește un mesaj al destinului, reinterpretează după conștiința 

deficitară din momentul de față un îndemn care vine din interior și care dorește în această perioadă 

să-i amintească fiecărui om că existența sa nu este în van, fiecare având un rol precis în locul în care 

s-a născut și în care alege să trăiască. De aceea întrebările existențiale care susțin această 

agresivitate sau acest furt nu-și au rostul. 

 
Studiul — singurul procedeu temeinic prin care ajungem la personaj recomandat în „Arta 
actorului”, apăruta la Editura didactică și Pedagogică, București, 1972 
Ca să întruchipezi un personaj, trebuie în primul rând să-l cunoști cu ajutorul rațiunii. Mulți 
teoreticieni sau creatori idealiști agnostici refuză să admită posibilitatea unei asemenea 
cunoașteri. 
Scepticii afirmă că nu poți înțelege un fenomen decât dacă ești însuși fenomenul; or, substituirea 
perfectă fiind imposibilă, rezultă că adevărata cunoaștere ar fi imposibilă. Ei conchid că orice 
încercare de a pătrunde rămâne la învelișul — dacă nu chiar la suprafața — fenomenului, iar 
esența lui se dovedește impenetrabilă și deci necunoscută. Metafizica socotește că între fenomen și 
esență există o inevitabilă ruptură. Idealiștii obiectivi apreciază că esența este un principiu ideal 
superior, existând despărțit de fenomene — deci fenomenele nu-și conțin esența. 
Kantienii admit că există o esență a lucrurilor, dar neagă posibilitatea omului de a o cunoaște.  
Unii idealiști mistici, ca intuitivii bergsonieni, nu contestă posibilitatea cunoașterii, dar nu o cred 
posibilă prin studiu, ci prin revelație; Bergson, de pildă, considera că rațiunea poate reuși, după 
enorme strădanii, să ajungă doar la cunoașteri exterioare, în timp ce intuiția anumitor «aleși» 
poate pătrunde instantaneu în esența însăși. 

Materialismul dialectic 
afirmă posibilitatea cunoașterii 
și respinge ideea existenței unor 
lucruri «în sine», definitiv 
ermetice. Noi considerăm 
cunoașterea drept un proces 
istoricește determinat: toate 
lucrurile pot fi cunoscute; există 
lucruri ce încă nu sunt 
cunoscute, dar după cum 
lucruri necunoscute altădată s-
au dezvăluit treptat 
posibilităților de cercetare tot 
mai perfecționate, pe măsura 
trecerii secolelor, tot astfel, 
lucruri încă opace astăzi vor 
deveni tot mai clare în viitor. 

 

Conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului este din capul locului unul dintre cele mai 

importante episoade ale anului 2016. Momentul de față ne încurajează să mergem mai departe în 

modul în care am făcut-o până acum, să fim siguri pe ceea ce am făcut, inventivi, creativi, să avem 

încredere în expresivitatea personală și să ducem mai departe demersuri administrative ori sociale în 

care ne-am implicat. Pentru expresia individuală, această întâlnirea lui Jupiter cu Capul Dragonului 

face trimitere la o calitate a sufletului. Această calitate a sufletului de curând, de când Soarele a 

intrat în zodia Rac, se exprimă prin inteligență creativă, emoțională, prin inteligență relațională sau 

inteligență spirituală. 
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Apoi, o altă problema prezentului, ce se accentuează acum pe acest moment de înaltă 

expresivitate, este relația bună dintre Soare și Luna neagră și, dacă luăm în calcul și intrarea Lunii 

în zodia Pești, împlinirea unei piramide de apă ce are, în fiecare vârf, atașat câte un element în plus 

(o piramidă de pământ formată din conjuncții), Venus aproape de Soare, Junon aproape de Luna 

neagră, Neptun aproape de Luna. 

Este de la sine înțeles că schema aceasta le vorbește oamenilor despre succes, însă nu le 

spune cum anume trebuie obținut, dacă acest succes este în consonanță cu destinul lor, dacă sporirea 

voinței este de bun augur în această perioadă sau dacă norocul acesta despre care au început să se 

preocupe de ceva vreme este cu adevărat util pentru ceea ce au de făcut. Sunt apreciați, se tolerează 

mult mai bine unii cu alții și nu doar pentru că predomină în cazul tuturor o stare de confort, ci 

accesul la inteligențele multiple arată acum că interacțiunea socială se bazează acum pe un nou tip 

de schimb, pe acest nou raport. De un real folos va fi acum și dimensiunea ezoterică a vieții. În toate 

deciziile care sunt legate de această lume, dacă să achiziționăm sau nu un bun, dacă să atingem sau 

nu o treaptă de realizare socială, intervine un element de morală, de spiritualitate, un gând care ne 

îndeamnă să medităm asupra rezultatului pe care-l cerem. Prin această introspecție, analiză sau prin 

acest discernământ viitorul suna bine. De aici putem înțelege că momentul de față poate aduce și o 

înclinație spre studiu sau o performanță pe baza unui studiu mai vechi. 

Este adevărat, lucrul acesta arată o împlinire majoră asupra căreia s-a lucrat în ultimii ani și 

care a avut acum trei ani de trecut printr-un obstacol. Momentul 2013, pentru ceea ce se împlinește 

acum, a constituit unul din marile impasuri, unul din marile obstacole pe care acum îl aducem în 

discuție. Eșecul unor demersuri din 2013, teama că pierdem controlul sau devierea, noul traseu pe 

care a trebuit să intrăm pentru ca realizarea să nu aibă de suferit, face parte acum din gândurile 

noastre și prin intermediul acestora succesul va fi mult mai solid, mai puternic sau mai încărcat de 

semnificație. 

Revenind asupra relației proaste dintre Soare și Lună neagră înțelegem că avem acum 

puterea să observăm și demersurile negative, periculoase sau eșecurile celorlalți. Pentru că ne 

gândim la încercările pe care le-am traversat acum trei ani, la riscul pe care l-am cunoscut atunci, 

avem puterea acum să vedem riscul la care se supun alții, în alte proiecte despre care spun că sunt 

importante pentru viață, dar care, de fapt, sunt importante pentru statutul social sau imaginea 

publică. Avem acum puterea să stabilim ce anume din aceste aspirații se adresează destinului, 

împlinirii personale și care sunt instrumentele la care trebuie să facem apel pentru a le împlini. 

Deoarece Luna atât din Vărsător, cât și din Pești și împlinește astăzi doar unghiuri pozitive, unii vor 

avea tendința de a considera că binele momentului reprezintă de fapt și binele destinului în 

ansamblu. Nici că se putea ceva mai greșit! Este adevărat, aprecierile și tabieturile care fac parte 

acum din preocupările momentului pot constitui un stimul pentru progres, dar nu ceea ce definește 

progresul în sine. Din această cauză apelul la dimensiunea ezoterică devine un element absolut 

esențial. Nu trebuie nici măcar să ne coordonăm după recomandările celorlalți pentru că și aceștia 

riscă să facă proiecții, să evalueze faptele celorlalți după eșecurile lor, să urmărească prin 

recomandările pe care le fac să-și împlinească eșecuri personale în realizările celorlalți 

modificându-le viziunea sau decizia. Faptele cele mai bune ale momentului sunt cele realizate prin 

similitudini sau comparație, nu prin impunerea sugestiilor critice și nu prin genul acesta de 

simplificare prin care faptele unui individ trebuie, în final, să ajungă să semene cu faptele celorlalți. 

De aceea este nevoie de un etalon moral pentru a se încuraja originalitatea, creativitatea, adică 

expresia personală a unui individ ce este cu adevărat înscrisă în destinul său. 

Acolo unde această libertate de expresie nu este înțeleasă cum trebuie, nu este acceptată sau 

promovată avem de-a face cu soluții bune care vorbesc doar despre criză, constrângere, puțin, sau 

despre reguli care stânjenesc. Viața unui om înseamnă mult mai mult decât câteva episoade pe care 

le are de consumat la un moment dat, înseamnă mult mai mult chiar decât acest mesaj miraculos ce 

vine din conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului. Deci nu avem de ce să ne atribuie roluri 

mesianice, scheme construite abuziv sau iluzoriu pe baza unor observații încurajate de momentul 

acesta. Schemele de gândire ale prezentului au nevoie să se consulte cu alte scheme de gândire, 

adoptate în alte perioade ale vieții, dar nu pentru îngrădirea următoarelor etape, ci pentru a lansa 
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acestora invitația de a se integra în această schemă majoră a vieții în care fiecare pas, fiecare etapă, 

fiecare realizare să se poată exprima liber, să poată povesti celorlalți cum a ajuns să se contureze 

fără a fi expus riscului de a dispărea. 

 
„Intervalul orar al intestinului  subțire (13:00 -15:00) 
Dacă nu aveți o motivație puternică, în intervalul 13:00 – 15:00 este greu să vă țineți ochii 
deschiși. Căscați des și simțiți că vă scade brusc randamentul. Nu vă alarmați este indiciul că 
intestinul subțire lucrează. Este posibil ca extremitățile să se răcească treptat astfel încât să 
credeți că vă merge prost circulația periferică. Toate apar datorită faptului că inima și sistemul 
circulator intră în perioada de odihnă de două ore. 
Acum este momentul cel mai prielnic să leneviți și să vă gândiți în liniște la tot ceea ce vă face 
plăcere. Orice umbră de stres, de nemulțumire, criticism perturbă activitatea intestinului subțire, 
cauzând îmbolnăviri. Este de preferat să beți un ceai din flori de tei cu 5 minute înainte de ora 13 
pentru ca efectul său calmant să apară pe parcursul celor două ore ale intestinului subțire. 

Gândurile care vă apar sunt cele care vorbesc despre refuzul dumneavoastră de a privi 
viața așa cum este. Preferați să vedeți numai partea care vă convine, chiar dacă uneori această 
parte vă umple de mânie și nemulțumire. O modalitate prin care se poate constata o stare de 
anxietate, de nemulțumire, de criticism exagerat este balonarea, mai ales între aceste ore.” [12] 

 

Ideea de dreptate are în preajma zilei de 26 iunie conotații aparte. Jupiter se va afla acum 

într-o relație foarte bună cu Pluton și împreună cu Neptun și cu Venus vor forma o configurație 

numită dreptunghiul mistic. Presiunea socială, cea care vine din acceptarea propriilor limite sau din 

acceptarea limitelor celorlalți, se transformă într-o imensă provocare prin intermediul căreia 

descoperim care este breșa de securitate, unde putem lucra asupra propriei persoane și cum anume 

trebuie să colaborăm pentru ca strategiile de viitor să fie încununate de succes. 

În acest moment special se va vorbi despre realizări personale, însă, inițial, se va pune o 

mare greutate pe aceste elemente individuale ca și cum individul este vinovat ca a avut astfel de 

realizări. Înțelegem de aici că întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului atrage și împlinirea opoziției 

perfecte dintre Lună și Jupiter. Această idee de dreptate este răstălmăcită și dacă este scăpată de sub 

control atunci va afecta structura de rezistență a unei gândiri ce s-a dovedit până acum puternică și 

stabilă. Cu alte cuvinte, ceea ce e mult, strică, până și în dreptate! 

Răscolind în această schemă de achiziții, de beneficii și de puteri, oamenii vor dori să 

descopere în această aventură că nu sunt singuri, că se pot ajuta unii pe ceilalți și că dragostea este 

singurul element care ar putea să-i unească și pe care, împlinind-o, ar putea să o exploreze 

transformându-și viețile proprii în altare ale binelui. Lucrurile acestea nu sunt foarte abstracte, nici 

măcar pentru omul comun, pentru că până și acesta va vedea în preajma zilei de 26 iunie că faptele 

bune înnobilează. Dorința de a conduce, de a fi în fruntea unui grup, de a construi un traseu ar putea 

să-i ducă pe aceștia la rezolvarea unor mari tensiuni personale. Nu poate oferi însă nimeni garanția 

că acest succes este obținut imediat. Se poate ajunge acolo dacă la întâlnirea Lunii cu Coada 

Dragonului se aduce din trecut, nu pedeapsa orientată împotriva aproapelui, ci iubirea pe care nu am 

avut cum până acum să o împărtășim. 

Lucrurile acestea însă se construiesc de-o manieră pozitivă pentru că împlinirea trigonului 

perfect intre Jupiter și Pluton, în sfera individuală, poate însemna și revigorare fizică, depășirea unui 

moment delicat referitor la starea de sănătate, echilibrul emoțional sau o anume tensiune ce există 

între doi oameni sau între un individ și grupul de apartenență. Abordând lucrurile în maniera aceasta 

se poate evita un accident și în felul acesta se poate merge mai departe pe un traseu îndrăzneț după 

o schemă bună. 

Desigur, așa cum se poate constata pe această dispunere astrală sentimentele sunt întregite. 

Dacă nu reușesc să le controleze foarte bine, oamenii ajung foarte ușor la conflict și prin conflictul 

în cauză nu vor mai acorda o importanță cuvenită argumentelor prezente, ci le vor aduce din trecut 

și vor crede că ele sunt motive de gâlceavă pentru care nu se merită să sacrifice toate realizările 

prezentului. Din fericire, schema aceasta nu dă prea multă importanță lucrurilor mici, nici măcar 

atunci când acestea înțeapă. Asta înseamnă că momentul acesta când Jupiter se află într-o relație 

bună cu Pluton, dorința de a ne ridica deasupra celorlalți, să se bazeze pe suficient de multe 
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experiențe în care am făcut ceva important cu noi înșine, ne-am dominat anumite pofte, anumite 

defecte sau am muncit suficient de mult pentru ceea ce avem la dispoziție în momentul acesta. Vom 

recunoaște un factor de dezbinare după ușurința cu care accentuează elementele negative știind că 

reprezintă pentru acestea un obstacol de netrecut. Prin ceea ce se împlinește în momentul acesta 

totul poate fi rezolvat. Mult mai ușor le va fi însă celor generoși, ființelor speciale care nu au avut 

niciodată nicio problemă în a se pune la dispoziția celorlalți și care nu s-au atașat în mod penibil de 

realizări care nu le aparțin. Aceștia reușesc să îndeplinească, pe lângă rolul pe care și-l atribuie, și 

un adevărat factor de reglare pentru cei care sunt încă debusolați. 

 
„La 6 martie 1945, regele Mihai a fost silit să schimbe guvernul. Prim-ministru era un general 
anti-antonescian, generalul Rădescu. A venit ministrul adjunct de externe sovietic, Andrei 
Vîșinski (de origine poloneză!), a izbit cu pumnul în masă, a înconjurat palatul cu tancuri, iar 
regele a fost silit să accepte ca prim-ministru pe cel pe care rușii îl desemnaseră: Petru Groza. 
Groza era un burghez, un bancher transilvănean, simpatizant al comuniștilor, aparent om 
cumsecade, de fapt, iertați-mi cuvântul, un prost care a fost manipulat de comuniști. El este cel 
care i-a ajutat pe comuniști să preia puterea între martie '45 și sfârșitul anului '47. în acești 
aproape trei ani, în zadar a încercat regele, cu ajutorul teoretic al anglo-americanilor, să reziste 
presiunilor sovietice. Guvernul se afla din ce în ce mai mult în mâna comuniștilor, prin hotărâri 
unilaterale, confiscarea pământurilor, crearea unor cooperative agricole, confiscarea 
industriilor etc. 
Îmi veți spune: „ne-au vândut anglo-americanii la Yalta", de ce nu ne-au apărat? Aici trebuie să 
vă prezint un punct de vedere oarecum deosebit de ceea ce se vehiculează în presă și în literatura 
politică, de ani de zile: să nu uităm că, în democrațiile mari din Apus, cum sunt SUA, Marea 
Britanic, Franța, nu conduce un dictator, nici chiar un guvern cu putere absolută. Există 
parlament, există opinie publică, în 1945, ideea de a începe un război împotriva fostului tău aliat, 
chiar dacă acesta comite abuzuri în Europa, nici nu putea să treacă prin gând unui englez sau 
unui american, după cinci ani de război în Europa, Africa și Extremul Orient. Pe de altă parte, 
occidentalii credeau că semnaseră la Yalta un acord pentru organizarea de alegeri libere. Chiar 
dacă aceste alegeri, care au avut loc la noi în 1946, au fost falsificate, ei nu puteau găsi aici un 
motiv pentru declanșarea războiului. 
Oamenii noștri politici de atunci, în frunte cu Iuliu Maniu, și de asemeni regele, au fost mai întâi 
surprinși, apoi consternați de slăbiciunea reacțiilor Aliaților față de încălcările din ce în ce mai 
grave, din ce în ce mai nerușinate ale ocupanților sovietici în raport cu angajamentele lor 
internaționale. 
S-au comportat în România — pe când ostașii noștri luptau alături de ei pe frontul de Vest — ca 
într-o țară definitiv cucerită. Au deportat zeci de mii de români din Basarabia și Bucovina, au 
deportat zeci de mii de sași și șvabi din Transilvania și Banat, au exploatat minele noastre până 
la secătuire (în special uraniul necesar fabricării bombei atomice), au condus din umbră, ani de-a 
rândul, guvernul comunist român prin consilierii lor instalați în toate centrele vitale de 
conducere, învinovățirea cea mai evidentă pe care o putem aduce anglo-americanilor e că n-au 
avut măcar curajul să prevină atunci cinstit pe Maniu și opoziția română de neputința lor și de 
hotărârea calculată, categorică, de a nu interveni, ținând cont de riscuri, în acea fază. Poate că 
am fi evitat în acest caz sacrificii zadarnice. 

Convinși că marea putere americană, ajutată de ceilalți occidentali, se va dovedi 
superioară Rusiei, speram că salvarea noastră va veni în 4-5 ani. Și a venit după 45 de ani! Așa 
este istoria. Lucrează în lungă durată, iar destinele individuale sunt strivite fără milă. URSS s-a 
prăbușit din interior, din cauza imposibilității comunismului de a construi o economie 
viabilă.”[5] 
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Un element foarte intens ale lunii iunie vine din ecuațiile astrale ce se grupează în jurul zilei 

de 27 iunie. Mercur se va afla în acest moment într-o relație bună cu Uranus și ne va permite să ne 

continuăm obiectivele îndrăznețe, dezideratele speciale sau demersurile care au nevoie să li se 

împlinească o nouă etapă, un nou pas. Apoi, asteroidul Chiron va intra în mers retrograd și se va 

afla în această postură până pe 1 decembrie. Dacă până acum am fost ajutați să înțelegem care sunt  

secretele vieții ori cum am putea să le utilizăm pentru a ne spori starea de confort ori pentru a 

evolua, în momentul acesta, când Chiron va intra în mers retrograd, vom face acest lucru 

condiționat, ca și cum trebuie să atragem un mare obiect atât pentru noi, cât și pentru aproapele 

nostru. Asta înseamnă că nu vom fi opriți din traseul pe care ni l-am ales, însă acesta ni se va părea 

mult mai greu ori achizițiile ce țin de viața spirituală, de deschidere sau de flexibilitate vor fi 

accesate cu mai mare dificultate. De aici se poate desprinde o lecție importantă ce este, de altfel, în 

armonie și cu o schemă de repartizare a influxurilor astrale pe decade. Înțelegem că momentul 

acesta de final al lunii iulie ne îndeamnă, prin corelațiile pozitive, să urmărim ecuația astrală a 

sfârșitului de lună septembrie, când Pluton își va reveni la mersul direct, iar Marte va trece din 

Săgetător, zodia în care nu a intrat încă, în Capricorn. Cu alte cuvinte, ne pregătim pentru un bine 

major, iar greutatea de acum reprezintă răspunsul la o solicitare pe care am lansat-o la începutul 

acestui an sau chiar în anul anterior și pentru rezolvarea căreia este nevoie de un efort suplimentar. 

La momentul acela nu am gândit că obținem realizarea numai prin suplimentarea efortului. Acum 

nu mai contează, dacă tot vrem o realizare va trebui să muncim de două ori mai mult pentru a o 

obține. 

Momentul acesta însă este ajutat să fie remarcat, să i se acorde atenția cuvenită, nu să 

pornească pe o pantă descendentă așa cum ni se va sugera de relația proastă ce se va împlini acum 

între Mercur și Chiron. Vom avea impresia că am înlăturat un obstacol, că sentimentul se deschide 

către alte etaloane și este suficient că simțim într-un anumit fel, că trăim o anumită experiență și 

dintr-odată vom renunța la idee, la mecanism sau la informare. Asta se întâmplă pentru că peste 

aceste unghiuri complicate se împlinește o relație minunată între Venus și Neptun. Este adevărat, 

sentimentul, cu precădere în a doua parte a zilei, când Luna se va afla în zodia Berbec, beneficiază 

de o intensitate aparte, o căldură minunată, o forță specială pe care unii o vor folosi pentru a-și 

alimenta dreptul la replică, agitația temperamentală sau spiritul practic exagerat. Vor observa că 
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făcând lucrurile acestea se simt bine și dacă se simt bine cred că atitudinea lor este acceptată ori 

tolerată de comunitate. Există o mare diferență acum între ceea ce simțim și ceea ce ar trebui să 

gândim ori să încadrăm pe făgașul normal. De aceea, doar o ființă cu adevărat puternică ar putea să 

depășească cu bine momentul acesta. Este posibil ca unii să se exprime cum într-un mod cu totul 

spectaculos, adică să se transforme brusc, să fie foarte sensibili și inspirați, ba mai mult unii ar putea 

să fie atinși de genialitate. Acest lucru nu se întâmplă la modul abstract, adică nu se simt dintr-o 

dată învăluiți de o forță specială, ci pot să demonstreze nivelul și gradul de sensibilitate, prin 

rezultate practice. Nu doar că accesează informații într-un mod aparte, dar va rămâne ceva după ei. 

Înțelegem de aici că speranța de a împlini o dorință mai veche ar putea să fie elementul care-

i va uni pe oameni, iar lupta pentru a ajunge primul la linia de sosire elementul care îi va dezbina. 

Tocmai de aceea, prezentarea de sine nu trebuie să conțină elemente de genul acesta. Suntem deja 

într-o comunitate, avem deja un statut, un nivel și un grad de sensibilitate. Nu trebuie decât să le 

folosim așa cum ne sugerează, așa cum le este scris acestora să se împlinească, nu cum considerăm 

în acest moment. Reacțiile inopinate, gândurile care ne vin dintr-o dată au nevoie de mai mult timp 

pentru a se transforma în impulsuri pozitive. Deocamdată sunt simple impulsuri ce pot deveni, 

explorând anumite elemente dizarmonice ale momentului, factorii de dezbinare. 

 
„Privire asupra Transilvaniei în secolul XVII 

După episodul Mihai Viteazul, luptele, cum am văzut, continuă, dar nu numai între turci și 
imperiali, ci și între diversele partide maghiare, unele fiind sprijinite de austrieci, altele căutând 
ajutor la Poartă. Cu toate acestea, în perioada când turcii sunt mai puțin prezenți în Europa, 
câțiva principi transilvani reușesc să se mențină mai multă vreme la putere, ba unii chiar să se 
amestece în politica Europei centrale și occidentale. Din familiile de magnați unguri care au dat 
atunci principi Transilvaniei, merită reținute cel puțin trei nume: Bâthori (pe care l-am întâlnit 
deja), Bethlen și Răkoczi. In Războiul de Treizeci de Ani (care începe în 1618 în Cehia ca un război 
între catolici, susținuți de împărat, și principii protestanți, și se termină abia în 1648 după 
intervenția Franței catolice de partea protestanților — pentru a pune frâu puterii Habsburgilor 
în Germania), Bethlen Gâbo r, care domnește 16 ani, va juca un rol important, astfel încât 
Transilvania a apărut atunci occidentalilor ca o țară de oarecare însemnătate politică, între timp 
însă, românii, chiar când participă ca ostași, rămân în umbră, având doar dreptul să-și păstreze 
credința ortodoxă, dar nu să și participe la viața politică, în afară de puțini dintre ei, integrați 
nobilimii maghiare. Din familia Râkoczi, Gheorghe I și Gheorghe al II-lea domnesc succesiv între 
1630 și 1660, iar ambii întrețin raporturi strânse cu voievozii din Țara Românească și Moldova; 
sub Gheorghe Râkoczi al II-lea, în 1659, are loc chiar o scurtă și ultimă încercare de răzvrătire 
împotriva turcilor, la care participă și Mihnea al IlI-lea în Muntenia și Constantin Șerban în 
Moldova. Turcii restabilesc grabnic situația schimbând domnii în toate trei principatele.”[5] 

 

Cu cât Luna se adâncește mai mult în zodia Berbec cu atât oamenii ajung mai ușor la 

divergențe de opinie și cred despre sine că dețin adevărul absolut. Pe baza acestor convingeri ajung 

în punctul în care recomandările lor să devină toxice pentru ceilalți deoarece sunt lipsite de 

echilibru sau chiar de sentimentul acela cald care i-a unit în ultima perioadă. Există acum o mare 

tensiune asupra căreia se va lucra și cât timp Luna se va afla în plin tranzit prin zodia Berbec 

aceasta va avea nevoie să fie consumată prin confruntare, prin competiție sau chiar luptă. 

Momentul de echilibru care va veni spre noi în această a treia decadă a lunii iunie ne 

îndreaptă atenția către finalul lunii noiembrie acolo unde găsim că se va împlini careul perfect 

dintre Jupiter și Pluton. Acum suntem în momentul în care Jupiter și Pluton definitivează un unghi 

pozitiv. De aici înțelegem că realizările de acum sunt absolut minunate, sunt colosale însă nu ne 

putem coordona existența individuală după mesajul acestora pentru că reperul principal se dezvoltă 

acum în afara acestor bucurii. Adică, e frumos, corect și bun, dar nu ni se potrivește! Vom vedea la 

finalul lunii noiembrie că putem merge mai departe cu realizările momentului, doar dacă înțelegem 

în ce mod activează segmentarea, doar dacă suntem în stare să observăm, să înțelegem și să 

integrăm un avertisment public. Dacă vom trăi în sfere înalte, dacă ne închidem urechile și ochii în 

fața acestor stimuli considerând că rostul pe această planetă este doar de a fi fericiți și nu oricum, ci 

doar în felul în care înțelegem acum fericirea (de altfel, o aberație) nu vom reuși la momentul 
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respectiv să ne implicăm în evenimente folositoare, ci vom face apel la întâmplări de scurtă durată 

pentru a supraviețui unei lovituri. 

Momentul acesta când Luna se va afla într-o relație bună cu Saturn și proastă cu Uranus și 

Pluton arată că dacă ne pregătim din timp, dacă urmărim lucrurile negative încă din această 

perioadă nu vom avea probleme prea mari la sfârșitul lunii noiembrie să înțelegem ceea ce se va 

consuma atunci. Acum înțelepciunea este analizată altfel, ambițiile se dovedesc a fi prea mari și 

prin intermediul acestora revendicările vor fi absolut ciudate. Limitându-ne doar la schema 

momentului am putea anticipa că această dezordine, această atitudine ce-l încurajează pe individ să 

activeze împotriva sistemului poate aduce și întâmplări nefericite la drum, consecințe nefaste ale 

unor decizii venite din partea celorlalți prin care sunt amânate anumite trasee sau evitate pe baza 

unor înțelegeri greșite. Cu alte cuvinte, ne aflăm într-un cerc vicios în care ne vin recomandări 

tendențioase pe care avem o mare problemă în a le vedea așa, iar dacă le respectăm și nu le 

respingem ajungem într-o altă situație periculoasă în care să nu facem nimic cu acestea și, în plus, 

să ne mai simțim și datori celor care ne-au ajutat. Pentru a ieși din tot acest impas cel mai bine ar fi 

să simplificăm lucrurile, să nu ne mai lăsăm în voia acestor sentimente dure prin care să ne 

justificăm o anume agresivitate sau neputința de a simți la fel de frumos cum am simțit până acum. 

 
„Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). A avut o ereditate nevropatică încărcată. Până la a patra 
generație, strămoșii săi au fost negustori de vin și în același timp mari băutori. Mama sa s-a 
căsătorit la vârsta de opt ani, iar tatăl său afirma că are idei ce-i cad de pe Lună! De meserie 
ceasornicar, vroia să dea lecții de dans, ca să nu mai vorbim de multe alte bizarerii. La 18 ani a 
plecat de acasă, ducând cu el o fântână spunând că-și va câștiga existența arătând-o oamenilor. 
A practicat pe rând toate profesiile: ceasornicar (meserie pe care o învățase de la tatăl său), 
scamator, maestru de muzică, gravor pictor; servitor... și a făcut rând pe rând, după 
împrejurări, medicină, muzica, teologie, botanică, meditând ziua, în plin soaie torid cu capul 
descoperit. 

Îndrăgostit la unsprezece ani, va spune mai târziu, că timp de zece ani și i-a petrecut într-
un continuu delir. Se credea urmărit de entuziasmul oamenilor, apoi că e persecutat de toți: de 
Rusia, de Anglia, de Franța, de regi, de femei, de preoți. Pleca brusc din hanuri abandonându-și 
bagajele și spunea că dușmanii săi l-au mituit pe frizer, pe hangiu și pe brutar să nu-l mai 
servească. A fost refuzat să fie primit în închisoare atunci când a solicitat această. Distribuia pe 
stradă trecătorilor, ce nu i se păreau suspecți și ostili, un memoriu în care își justifica ideile 
persecutorii. În cele din urmă i-a scris lui Dumnezeu o scrisoare foarte tandră și familiară, pe 
care depus-o sub altarul din catedrala Notre Dame din Paris. Masochist și exhibiționist, Jean-
Jacques în ciuda tuturor excentricităților à fost un mare scriitor, un geniu delicat și plin de 
tandrețe...”[3] 

 

În momentul în care Mercur și Junon se vor întâlni într-o relație pozitivă vom înțelege că 

lucrurile rele pe care l-am întâlnit până acum, elementele negative care ne-au încălzit ambițiile în 

ultima perioadă au la bază niște secrete. Secretele nu țin prea mult, ele sunt dezvăluite acum pentru 

că avem experiența anului anterior când au fost scoase la lumină și au produs multă agitație atât în 

zona intima, cât și pe spațiul public. Neliniștea de acum se bazează mult pe schemele de lucru 

abordate în anul anterior chiar dacă vom face trimitere în mod special către un eveniment anume. 

Acum se va lucra mult pe atașament, pe cauzele neliniștii, adică se caută lucruri bune care au scăpat 

durității acțiunilor de până acum și prin originalitate urmărim să construim alte elemente pozitive 

ori să dăm conversațiilor un rost minunat. Lucrul acesta nu se face însă fără urmări. Luna, în ziua de 

29 iunie, se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră și o nedreptate va fi prezentată prin ceea ce 

reprezintă acum, nu prin efectele pe care le produce în contextul major în care a activat. Se poate 

vorbi aici despre o nouă perspectivă asupra unei puteri, despre identificarea elementului vulnerabil 

ce face patrimoniul să nu fie apreciat ori funcțional. De asemenea, pentru că Mercur realizează 

acum un trigon cu Junon din Balanță se va vorbi despre justiție însă doar cu scopul de a avantaja un 

element personal, un caz particular și evenimentul în sine să întărească coeziunea grupului și să-l 

facă pe acesta mai puternic. Realizările de acum fac însă trimitere către finalul lunii noiembrie, 

atunci când Chiron și Luna neagră se vor afla într-o relație pozitivă. Este foarte posibil ca la 
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sfârșitul lunii noiembrie să ne amintim de tulburările de acum, de sacrificiile pe care le-am făcut 

pentru a ne stabiliza moralitatea, pentru a ne întâlni cu oameni speciali, pentru a ține la distanță 

ființe de proastă factură și a construi un alt argument pentru revolta. Sensurile care, atunci, ar putea 

să nu aibă înțeles, acum, în momentul de față, se așază într-o ordine ușor de citit și de utilizat. Cei 

care gândesc în perspectivă, care simt anumite evenimente înainte ca acestea să se consume au 

acum clar sentimentul că finalul anului în curs le pregătește ceva. Nu se știe dacă ceea ce 

anticipează se va transforma la momentul respectiv în eveniment. Important este să țină cont că 

această idee, care produce o modificare în gânduri sau în sentimente, va atrage. până la sfârșitul 

anului, o protecție foarte necesară. Adică va fi, până la urmă, mult mai important ce fac pentru a se 

pregăti în întâmpinarea acelui eveniment, decât împlinirea sa. 

În ciuda aspectului grav al evenimentelor astrale aferente acestui moment relația bună dintre 

Mercur și Junon ne mai aduce ceva foarte plăcut. Ne îndeamnă să fim veseli, să râdem, să ne 

destindem ori să întinde mâna spre fructul cel mai colorat și cel mai frumos care să se dovedească 

pe mai târziu și un veritabil medicament. Procedând în felul acesta nu vom mai încălca drepturile 

celorlalți, nu ni se va mai părea a fi un mare efort să ne menținem verticalitatea morală, ci vom privi 

totul ca pe o destindere, ca pe un acces binemeritat la o realizare sau o stare de confort. 

De asemenea, toate aceste elemente sunt pasagere, ele nu sunt esențiale pentru individ prin 

mesajul foarte evident pe care-l lansează acum, ci prin alte elemente, acelea care vor rezista 

transformării lor din lunile următoare și care vor avea menirea de a se combina în alte evenimente 

astrale până la sfârșitul lunii noiembrie. Momentul de final al lunii noiembrie înseamnă echilibrul a 

ceea ce gândim și simțim în momentul acesta. Acela se poate transpune sub forma unor situații care 

au nevoie de mai multe etape pentru a se împlini. Cu alte cuvinte, ceea ce credem că deținem deja, 

ceea ce este absolut necesar, adică acele corelații negative ce ne duc spre mijlocul lunii februarie, 

devin obstacole în a privi foarte departe. Avem acum datoria de a respecta toate aceste îndemnuri 

care ne vin din jur pentru ca în lunile următoare să fim în stare să le respectăm și etapele ce le sunt 

programate. 

 
Pe la anul 1600, cele mai multe stele sudice erau deja cunoscute. Astronomii nordici au fost aici 
îndatoraţi mai ales celor doi căpitani de marină olandeză, Pieter Dirckszoon Keyser (care se 
numea el însuşi Petrus Theodorus) şi Frederick de Houtman. Ambii erau asociaţi in Compania 
olandeză a Indiilor Orientale. Această companie avea mulţi salariaţi învăţaţi, care plecau în ceea 
ce se cheamă azi Indonezia pentru comerţ şi pentru exploatare pe loc, interesaţi de mulţimea 
noilor plante şi animale pe sol şi a noilor stele pe cer. Petrus Theodorus, care murise în 1596, şi-a 
petrecut ultimii doi ani de viaţă determinând poziţiile a 121 de stele din jurul polului sudic ceresc. 
O listă cu un număr şi mai mare de stele sudice a fost alcătuită de Houtman, care a inclus-o intr-
un dicţionar al limbii malaeze publicat în 1600. 
Alcătuitorii hărţilor cereşti au observat repede necesitatea unor inovaţii în acest domeniu. 
Ptolemeu a etichetat într-un fel stelele şi a făcut-o într-un mod care ne pare azi deosebit de greoi. 
Una dintre aceste etichete, însemnînd Aldebaran, era „Steaua din ochiul sudic al Taurului". Iar 
Rigel era descris ca „steaua strălucitoare de pe piciorul stâng al lui Orion". Ni se pare de necrezut 
că Ptolemeu sau, mai înainte, Aristarh nu s-au gîndit să numeroteze pur şi simplu stelele dintr-o 
constelaţie. Primul care a folosit această metodă simplă a fost Alessandro Piccolomini, într-o 
carte deseori retipărită sub titlul “Della sfera del mondo”, care apăruse prima dată la Veneţia in 
1539. Ceea ce ne interesează pe noi este un apendice la această lucrare, „Libro delle stelle fisse”, 
„cartea stelelor fixe". Apendicele conţine hărţile simplificate ale constelaţiilor, neglijindu-se stelele 
mai slabe, omiţîndu-se reprezentarea figurativă tradiţională şi notîndu-se stelele mai 
strălucitoare dintr-o constelaţie cu A, B, C etc.: după ce dă descrierea ptolemeică a unei stele, 
când se mai referă la ea spune „C în Aquarius". Germanul Johann Bayer — care în timpul zilei 
era magistrat în Augsburg — a fost primul care l-a urmat pe Piccolomini în acest principiu, dar i-
a perfecţionat sistemul stabilind metoda pe care o folosim şi astăzi. În cartea sa “Uranometria” 
(publicată în 1603), el notează steaua cea mai strălucitoare din fiecare constelaţie cu alfa, pe cea 
care o urmează în strălucire cu beta şi aşa mai departe în ordinea alfabetului grec, folosind 
literele latine dacă numărul celor greceşti se dovedeau a fi insuficiente pentru o constelaţie. Unele 
mici erori nu reduc valoarea acestui atlas stelar, mult folosit în tot secolul al XVII-lea şi deseori 
retipărit. 
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Dar acelaşi Johann Bayer a fost el însuşi amestecat într-o speculaţie care, în 
retrospectivă, ne pare destul de comică. Un alt magistrat din Augsburg, cu numele de Julius 
Schiller, a văzut necesitatea urgentă a unei alte reforme. De ce să reţinem toate aceste „nume 
păgîne" în cerul lumii creştine? De ce să nu ne facem un „cer creştin"? El l-a convins pe Bayer să-
şi unească forţele şi cu ajutorul unui gravor iscusit ei au început desenarea noilor figuri. „Ursa 
mare” deveni „Navis Petri” (Corabia lui Petru), iar constelaţia „Argo navis”, avînd de la început o 
denumire navală, a fost transformată în „Arca lui Noe”. Constelaţia „Apus” (Pasărea paradisului) 
deveni „Eva”, „Centaurul” deveni „Abraham”, „Canis major” deveni „David”, „Pegasus” — 
„Gabriel”, „Cassiopeea” — „Maria Magdalena”. „Orion” a fost numit „Iosif” şi constelaţia 
„Hercules” s-a transformat în „Cei trei magi". Bayer a murit în 1625 şi Schiller în 1627, dar 
manuscrisul lor, abia terminat, a fost tipărit de ginerele lui Kepler, Jakob Bartsch, la Augsburg în 
1627 sub titlul „Coelum stellatum christianum”. În ciuda figurilor sale frumoase, el a fost 
considerat de la început ca o curiozitate. Faptul că Schiller a rebotezat şi planetele (Saturn 
trebuia numit Adam, Jupiter — Moise etc.) a determinat şi mai mult înlăturarea proiectului. 

 
Finalul lunii iunie ni se va părea ca o întoarcere la normalitate. De această dată Mercur își va 

încheia tranzitul său prin zodia Gemeni și va intra în zodia Rac, iar Marte își va încheia deplasarea 

retrogradă prin zodia Scorpion. Faptul că Mercur a ieșit din domiciliu (Gemeni) și a intrat în zodia 

Rac, iar Marte își revine la mersul direct poate însemna momentul în care oamenii devin mult mai 

atenți la sentimentele celorlalți și în egală măsură se arată disponibili pentru un alt efort. În plus, un 

alt element pozitiv, ce se consumă pe finalul acestei luni, este și sextilul pe care Venus îl realizează 

cu Capul Dragonului și prin care se mediază tendința nodurilor. 

Schema aceasta ne îndeamnă să privim foarte departe, să avem încredere în evenimentele 

vieții, să recunoaștem ceea ce este unic și puternic și faptele bune să le notăm pentru totdeauna în 

cartea vieții sau, poate chiar la modul concret, într-un jurnal, pentru ca, peste timp, să ne aducem 

aminte de reperele pe care le-am stabilit acum sau de faptele bune pe care le-am făcut cu tot 

sufletul. Este posibil ca prin revenirea lui Marte la mersul direct multe lucruri să fie zdruncinate. 

Ideea de putere, asupra căreia am lucrat de la mijlocul lunii aprilie și până acum, nu mai poate 

continua prin argumentul acesta și prin mijloacele abordate în acest interval. Unii s-ar putea să 

spună că acesta este un mare noroc pentru că au fost opriți din a merge mai departe pe un traseu 

periculos. De asemenea, nu putem să nu aducem în discuție că acel traseu periculos a fost încărcat 

de prea multă mândrie, de prea mult resentiment sau construit în ciuda avertismentelor care ne 

spuneau că acest edificiu bazat pe ambiție și resentiment este instabil. 

Apoi această stare de normalitate vizează și instituția familiei, cu dorința de protecție sau de 

a aduce pe lume un copil, cu posibilitatea de a rezolva conflicte parteneriale, nu prin identificarea 

soluției ce a lipsit în ultima perioadă, ci printr-o mai bună tolerare a limitelor sau a defectelor 

celuilalt. Agresivitatea în care am crezut până acum se mută într-un plan invizibil ori cele două părți 

care s-au aflat până acum în conflict se unesc împotriva unui adversar comun. Unii vor avea 
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impresia, și pentru că există un cadru general favorabil în sensul acesta, că a sosit momentul să-și ia 

rămas bun de la anumite defecte pentru că, dispărând stimulul, vor considera că totul s-a schimbat, 

că au renunțat la a mai ține cu dinții, cu înverșunare, de aceste reacții personale negative. 

În realitate, prin revenirea lui Marte la mersul direct se revine la o formă mai veche de 

putere, iar acest lucru se face cu mare determinare și în egală măsură cu nostalgia acelor vremuri. 

Este posibil ca împreună cu acea formă de putere să ne revină și norocul care a susținut acea putere. 

Acum însă sensul pentru care folosim această putere este unul nou și șansa vine dintr-un sector. 

Dacă individul refuză să se asocieze pe motiv că adversarul este o ființă impură și nu merită să-și 

unească gândurile sau idealurile cu aceasta, atunci se privează pe sine de o mare șansă, aceea care îi 

permite accesul la un patrimoniu social absolut fabulos. Nu în ultimul rând, prin trecerea Lunii pe 

mijlocul zodiei Taur se împlinește în ultima zi o configurație numită zmeul, care se bazează foarte 

mult pe această nevoie personală ce a constituit până acum o cauză a conflictului. Schimbarea, 

mutarea sau sublimarea acestui conflict se face însă doar prin acceptarea noilor asocieri. 

 
“În delta fluviului Vistulei din Polonia se întinde Câmpia Zulawy. Suprafața este prestată 

de o rețea densă de râuri și canale. Originea acestei câmpii este interesantă: a apărut în urmă cu 
câteva milenii datorită unui baraj natural. Geologii au arătat că acum 5000 de ani, apele 
Vistulei, aducând aluviuni, au început să astupe gurile de vărsare. Căutând o poartă spre mare, 
fluviul s-a ramificat în mai multe brațe și a format o deltă. Astăzi lungimea Deltei este de 50 km. 
Datorita acestei delte a apărut și frumoasa câmpie Zulawy. Aproape un sfert din suprafața ei se 
află sub nivelul mării, iar restul întrece doar cu puțin acest nivel. Călătorul care străbate câmpia 
observă cu ușurință că adeseori ogoarele sunt mai joase decât șlepuri care navighează pe canale. 
Imaginea aduce aminte de Olanda. Câmpia este apărată cu diguri. Lungimea digurilor 
protectoare este de aproximativ 700 km. Dacă marea ar rupe barajul natural ridicat de fluviu 
vreme de milenii, atunci apa ar acoperi o suprafață imensă, ascunzând nenumărate localități. De 
altfel, lucrul acesta s-a întâmplat după cel de  Al Doilea Război Mondial, când digurile au fost 
rupte și marea a asaltat uscatul. Trei ani au lucrat tehnicienii polonezi la asanarea câmpiei. 
Astăzi ea dă recolte bogate de grâu, sfeclă și zarzavaturi.”[10] 

 

Așa după cum se poate deduce, cea de a treia decadă a lunii iunie încearcă să analizeze toate 

posibilitățile pe care le avem pentru a deveni mai puternici, chiar cu riscul de a menține o anume 

duritate. Progresul devine foarte important pentru că visul poate deveni realitate. Prin acestea, 

lăsându-ne luați de val vom avea impresia că patimile se reduc, nu mai suferim atât de mult și 

suntem dintr-odată recompensați de destin cu mari beneficii. Nu este cazul însă să considerăm că 

achizițiile de acum sunt situate la cota cea mai înaltă a destinului. Caracterul lor benefic este real și 

ne face bine să ne bucurăm de ele, însă momentul de echilibru al acestuia face trimitere către finalul 

lunii noiembrie, când scara valorilor va fi alta decât cea de acum, chiar dacă instrumentele sau poate 

chiar persoanele se mențin. Spre exemplu, nu înseamnă că dacă am apelat la un cunoscut și am fost 

ajutați, pe finalul lunii noiembrie se va repeta situația. A fost capabil acum de o faptă bună, dar nu 

va fi obligat ca, pe mai târziu, să o repete. Caracterul benefic al faptei de acum rămâne înscris în 

destinul individului, dar el este invitat să fie realist pentru că lucrurile acestea, oricât de speciale și 

de minunate sunt, nu vor putea fi reproduse pe mai târziu. Ele vor rămâne minunate în amintire. 

Luna iunie devine astfel un element de referință în schema anului în curs prin faptul că toate 

aceste construcții de acum își verifică valabilitatea sau utilitatea în raport cu ceilalți. Nu va conta 

dacă la un moment dat persoanele din jur își vor atribui tot felul de roluri, dacă vor avea acces la 

nivelele superioare ale societății sau dacă vor cădea. Construcțiile personale vor fi în timp validate, 

certificate, lăudate sau desconsiderate chiar de aceste persoane. Mesajul acestora are doar rol de 

feedback, de informare și visul nu trebuie să se construiască doar pe baza stimulului ce ar putea veni 

din partea acestora. În egală măsură, suntem invitați să ne ajutăm visul, să-l șlefuim sau să-l 

înnobilăm cu mesaje existențiale valoroase, cu sensuri sau direcții ce ne vin prin aceste feedback-uri 

pentru a nu pierde șansa de a ne face un mare bine pe care nu-l vom mai întâlni în forma aceasta de-

a lungul acestui an. 
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IULIE 

Acces liber la informație și putere 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1762 – Iezuiții sunt expulzați din Franța; 

 1764 – Suprimarea funcției de hatman în Ukraina, care 

progresiv este asimilată în Rusia. 

 1854 – D. Hughes construiește un aparat de telegrafie 

imprimator.; 

 1936 – Grote Reber inventează radiotelescopul. 

 

 

O CARTE 
 

ABSOLVENTUL de Charles Webb 
„Romanul publicat în 1963 este atât de mult eclipsat de filmul din 1967, cu Anne Bancroft şi Dustin 

Hofmann, încât trebuie să ne reamintim că majoritatea momentelor sale clasice existau deja în textul lui Webb. 
Sfatul de a intra în „plastice" nu exista, dar scena cu costumul de scufundător, stinghereala tui Benjamin în 
momentul închirierii camerei de hotel pentru a face sex, neidentificarea „Doamnei Robinson" (lipsită de un 
prenume) şi scena în care Bejamin luptă cu părinţii şi prietenii Elainei cu un crucifix, toate existau în opera 
originală. Un atac minor la adresa valorilor clasei mijlocii albe, americane, Absolventul, în ambele forme, a 
devenit o satiră populistă foarte admirată. 

Alcoolismul şi tăcerea doamnei Robinson ar putea fi un semn de psihoză, dar nu sunt; nesiguranţa 
postuniversitară a lui Benjamin este departe de teama existenţialistă; mali-ţiozitatea părinţilor lui şi a prietenilor 
lor este inofensivă în faţa adevăratei iubiri. Scrisă la începutul anilor 1960, satira lui Webb a oferit mediul 
necesar de critică socială, pe care se vor fundamenta atitudinile mai dure ale anilor 1960. Ca roman de 
ficţiune, Absolventul se remarcă prin proza sa monotonă, moderată, dar expresivă. Multe depind de diferenţa 
dintre „Ce?“ şi „Ce“. Semnul de întrebare semnalează suferinţă sau furie şi avertizează asupra unui iminent 
pericol în relaţiile personale. „Ce“, fără semnul de întrebare aşteptat, înseamnă o solicitare de informaţii din 
partea celeilalte persoane şi preconizează consecinţe pozitive. în momentul remarcabil când Benjamin şi 
Elaine fug în timpul ceremoniei de căsătorie, la bordul unui autobuz, ea rosteşte: „Benjamin?" şi el răspunde 
„Ce". în momentul când autobuzul demarează, nu mai este nimic despus” (Alan Munton) 

 

UN FILM 
 

MANIKA, UNE VIE PLUS TARD (1989 – Regia François Villiers 
„Filmul relatează, într-un mod romanţat, cazul real al unei fete, Shanti Devi, născută în 
India în 1926.  De la vârsta de 4 ani, ea a început să îşi amintească, cu multe detalii, viaţa 
sa anterioară, când fusese soţie a unui brahmin din Nepal şi murise cu un an înainte să se 
nască Shanti. În film, Manika trăieşte într-un sat de pescari săraci din India, povestindu-şi 
viaţa sa anterioară plină de bogăţii, dar nimeni nu o crede. Până la urmă, părintele Daniel 
merge cu ea într-o călătorie în îndepărtatul Nepal. Acolo Manika îşi aminteşte trecutul, iar 
pentru preot este un prilej de a-şi împrospăta credinţa într-o formă nouă.” 
(www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 iulie) 
Sinceritatea este susținută de cuvinte frumoase. Succes prin 
profunzime în gândire. Semnăm începutul unei etape majore. 

DECADA NR. 19  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   10 1-10 aprilie 

Corelația negativă 34 1-10 decembrie 

Zona martor 5 11-20 februarie 

 

Capacitate scăzută de reconciliere. Inteligența practică este pusă la încercare. Deschidere 

către un o formă de război. Decădere. Complexe de inferioritate. Prejudecăți. Sexualitatea devine 

o problemă. Ne aflăm în fața unui mare eveniment. Dorim să schimbăm lumea. Nevoie de 

sacrificiu. Ipocrizia este răsplătită cu o lecție din partea celui înțelept. Fuziune forțată. Pământul 

fuge de sub picioare. Este favorizat cel care nu știe prea multe despre viață. Reacții puternice. 

Surplus de energie folosit pentru a cere, recepționa sau pretinde. Cuvintele frumoase ascund 

minciuni periculoase. Se vorbește prea mult despre realizare și se obține prea puțin. Romantism. 

Asocierile sunt încărcate de mister. Soluțiile de acum hrănesc o mare intuiție. Se luptă împotriva 

unor prejudecăți spirituale sau religioase. Afacerile sunt compromise. Inima este deschisă. 

Participăm la transformarea lumii. Se inventează un nou aparat. Evenimentele sociale sunt 

marcate de durere. Informații despre ingeniozitate. Se distruge bunul inutil al celuilalt. Se declară 

un război însă nu se ajungem la fapte. Puterea este creatoare de forme. Cunoașterea vine prin 

imaginație. Constrângeri periculoase. Deschidere către un alt plan al cunoașterii. Jocul este 

ciudat. Nesiguranță. Este nevoie de un răspuns. Simțul răspunderii este dovedit altfel. Egoismul 

este transformat în altceva. Comportamentele pot fi modificate. Timpul este controlat. Mintea nu 

se poate susține pe sine. Spontaneitatea poate deveni periculoasă prin invadarea intimității 

celuilalt. Vindecare. Se dă o sentință. Viața personală este mult mai importantă. Se recuperează 

timpul pierdut. Se merge spre interior. Puterile colective se bazează mult pe experiența 

individului. Prea multă armonie este distrusă de dragul spectacolului. Schimb neobișnuit. 

Creștere prin comunicare. Suntem ghidați să facem fapte bune și mărețe. Civilizația apelează din 

nou la exemplele celor puternici. Se modifică o condiție. Libertatea este pusă la încercare. 

Fiecare bârfitor se crede un mare scriitor. Câștigurile devin foarte importante. Conjuncturi 

stranii. Oamenii slabi își pierd voința. Iluziile devin foarte puternice. Plăcere. Sensibilitate. 

Dezintegrarea sperie. Avem nevoie de sprijinul persoanelor învârstă. Obiceiurile se pot modifica 

doar printr-un exemplu dur. Atracție către frumusețea unui bine ce vine din partea unui protector. 

Calități artistice. Se poate pune în cuvânt o emoție misterioasă. Nimic nu este întâmplător. 

Asocierile doar par complicate. Este favorabil un bine despre care s-a vorbit anterior. Nota 

personală se îmbunătățește. Capacități sporite de a simțit ceea ce se află în spatele lucrurilor 

evidente. Disciplină. Revolta ultimelor zile se răzbună. Contextul de acum ne vorbește prea mult 

despre câștig. Reformulare. Revoltă împotriva unei soluții universale. Asocierile devin importante 

prin atenție la detalii. Se transformă un bine mic într-un bine mai mare. Câștigurile vin prin 

preschimbare sau prin generozitate. Inspirația devine puternică. Accidentul nu este interpretat 

cum trebuie. Regula se transformă în intrigă. Un element minor câștigă un mare beneficiu. 

 

De-a lungul anului 2016 există trei luni în care condiționările astrale ne lasă impresia că se 

slăbesc puțin și nu ne mai obligă să mergem pe un anumit traseu, să facem anumite alegeri ori să 

lucrăm cu anumite instrumente. Asta nu înseamnă că valorile personale se vor situa diametral opus 

față de celelalte nouă luni, ci înseamnă că vor crește foarte mult puterea de decizie, ambiția și 

speranța că, dacă ne implicăm în schema construită deja, elementele personale vor avea mai multă 
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greutate. Din această suită de trei luni, două s-au consumat deja, este vorba despre lunile aprilie și 

mai, iar acum a venit rândul celei de a treia – luna iulie. 

Nu trebuie însă să trăim cu impresia falsă că dacă ne aflăm în fața unei asemenea libertăți, 

lucrurile vor fi foarte relaxate și chipul urât al acestor direcții specifice anului în curs se va 

transforma dintr-odată într-un chip de zână. În luna iulie vom avea acces liber la informație, dar și 

la putere, iar raporturile sociale vor comporta, cu precădere după ziua de 8 iulie, când Junon intră în 

zodia Scorpion, unde a mai fost de la începutul anului și până pe 8 iunie, lansând invitații ciudate 

pentru a ne asocia cu oamenii pe care-i consideram puternici pe acest traseu, pe care că am mai 

mers, însă nu la modul acesta, atât de liberi ori de siguri. 

Visând la o viața mai buna unii vor considera că dacă se află în fața acestei libertăți de 

expresie atunci au dreptul să decidă nu doar pentru propria viață, ci și pentru viețile celorlalți 

crezând că, în felul acesta, pun bazele unor colaborări cu adevărat majore. Vor vedea că elementele 

absolut minunate ce vor veni spre noi de-a lungul acestei luni punctează doar câteva evenimente, 

puține la număr, însă foarte intense și care, la rândul lor, se vor baza foarte mult pe seriozitate și 

încrederea absolut necesare unei 

colaborări speciale.  

Prima decadă a lunii iulie, 

la capitolul evenimente majore, 

nu conține decât intrarea lui 

Junon în zodia Scorpion, 

eveniment ce se va consuma în 

dimineața zilei de 8 iulie. În rest, 

ne bazăm mult pe unghiurile care 

sunt construite între planetele 

individuale, dintre care Luna 

devine un personaj principal. 

Valorile acestea individuale, 

pentru că sunt coordonate acum 

de mesaje venite dintr-o 

dimensiune nouă, dintr-un 

departament nou sau dintr-o altă locație, fac apel la o sinceritate susținută doar pe cuvinte frumoase. 

Ceea ce este frumos, elegant ține la mare distanță disprețul și răutatea. Prin frumos avem ocazia de-

a lungul acestei decade să atingem mari profunzimi ale gândirii, să înțelegem că armonia și 

echilibrul pot coexista, nu neapărat după ce spațiul în care se desfășoară a fost câștigat prin luptă, ci 

și ca o expresie a unui nivel superior de înțelegere. 

Prima decadă a lunii iulie ne atrage atenția asupra seriozității relațiilor. Singurul eveniment 

major ce urmează să se consume acum urmărește trecerea lui Junon în Scorpion, zodie în care s-a 

aflat aproape jumătate de an, adică de la începutul anului până pe 8 iunie, când, din cauza 

retrogradării, s-a întors din nou în Balanță. Pentru că, de curând, adică din ultima decadă a lunii 

anterioare, Junon și-a revenit la mersul direct, a sosit momentul ca aceasta să treacă din nou în zodia 

Scorpion, pe care de curând o lăsase în urmă. Asta înseamnă că momentul de față dorește să ne 

atragă atenția asupra investițiilor pe care le-am făcut în prima jumătate a anului, și pe care am fost 

pe punctul de a le abandona anterior, când am considerat că efortul primelor cinci luni ale anului 

trebuie să ne ducă spre altceva, spre un alt tip de edificiu, spre o realizare cu mult superioară 

celorlalte asupra cărora am lucrat în primele cinci luni. 

Referitor la modul cum sunt repartizate influxurile astrale pe decade, observăm că de această 

dată corelațiile pozitive se orientează către începutul lunii aprilie, atunci când am fost îndemnați să 

privim cu mai multă limpezimea evenimentele sociale și să nu ne judecăm după aparență. Din 

nefericire, unii au fost orbiți de succes și înțelegerile de atunci nu s-au mai păstrat până în prezent, 

din această cauză, mulți vor avea acum nostalgia începutului de lună aprilie, punând accentul pe 

fatalitatea vieții și pe faptul că schimbările nu sunt întotdeauna de bun augur. Este mai puțin 

important dacă aceștia dau sau nu vina pe viață, cât de important este momentul de echilibru. 
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Înțelepciunea experiențelor de atunci, acelea care s-au construit pe o corelație pozitivă, cea care ne 

trimitea către mijlocul lunii februarie, devine în această decadă momentul de echilibru. Deci 

mijlocul lunii februarie are acum statutul de echilibru conform a ceea ce am făcut corect, bine sau 

folositor la începutul lunii aprilie. Corelațiile negative merg, așa cum am văzut și pe alte dispunerii, 

în alte decade, spre finalul anului, adică în prima decadă a lunii decembrie. Cu alte cuvinte, din nou, 

ceea ce are statutul de proiect pe termen lung, ceea ce pare să se întindă pe o perioadă mare de timp 

devine obositor, compromițător sau prea superficial. Mai avem încă multe etape de parcurs pentru 

ca pe baza proiectelor ce ne îndeamnă acum să vedem foarte departe, să se poată împlini. 

Pentru că ajungem la începutul lunii aprilie, spre care suntem îndemnați prin corelații 

pozitive, sinceritatea cultivata atunci ne îndeamnă acum să apreciem frumosul. Cine apreciază 

frumosul va obține acum o mare profunzime în gândire. Asta înseamnă începutul unei noi etape și 

prin aceste instrumente reușim să dăm un sens superior până și construcțiilor aparte asupra cărora 

am lucrat în luna anterioară. Numai în modul acesta lucrurile capătă un înțeles nou și devin cu 

adevărat folositoare. 

Debutul lunii iulie se face într-un ton agresiv. Acum, capacitatea de înțelegere și puterea de 

acțiune nu se pot racorda la obiectivele pe care ni le-am stabilit anterior și chiar de la începutul 

acestei luni are loc prima mare schimbare. Venus se află acum într-o relație proastă cu Pluton și este 

pusă la îndoială metoda pe care am cerut-o, sfatul primit sau recomandarea oferită cu atâta 

sinceritate. Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Taur și ne sunt cerute dovezi de 

apreciere, de dragoste, de stabilitate ori de investiție corectă. Maniera în care va face acest lucru ar 

putea să pună la îndoială ceea ce a fost până acum o declarație de război. De aici ne vine o 

capacitate scăzută de reconciliere sau o inteligență practică dificil de integrat asupra căreia am 

lucrat în luna anterioară. Așa după cum se constată chiar de la începutul acestei luni vom căuta să 

punem un mare semn de întrebare asupra bunelor intenții pe care colaboratorii ni le-au arătat în luna 

anterioară, ca și cum a sosit momentul să ne îndoim de tot ceea ce a fost bun sau de tot ceea ce am 

apreciat ca fiind foarte bun în luna anterioară. 

Totuși, prima zi a lunii iulie nu înseamnă neapărat și a distruge totul. Venus se află acum 

într-o relație foarte bună cu Jupiter și prin aceasta se dă medierii tendinței Nodurilor, calitate pe care 

Venus o deține, un sens cu totul și cu totul aparte ca și cum aducem din subconștient o valoare 

specială, un talent aparte pe care l-am ignorat în luna anterioară și acum devine foarte valoros, 

foarte apreciat sau util, tocmai pentru că a fost ignorat. Unii vor considera că a sosit momentul să 

lupte împotriva prejudecăților, să numească problema și apoi să găsească persoanele care sunt 

dispuse să lupte împotriva acesteia. 

Combinația dintre bine și rău, cea în care Venus din zodia Rac este parte integrantă, arată că 

oamenii fac acum apel la puteri speciale, că pot primi informații din medii ciudate, din subtil, că pot 

comunica într-un mod liber și eficient cu persoane active din alte departamente sau pe un alt nivel, 

chiar dacă totul ia înfățișarea unei mari provocări. Câștigul de acum este vizibilă și el va alimenta cu 

precădere ambiția de a demonstra că putem mai mult și nu ezităm să arătăm acest lucru. 

De asemenea, pentru că lucrurile acum se pot construi și de-o manieră mult prea 

demonstrativă, sexualitatea poate deveni o problemă. Luna din zodia Taur i se opune lui Marte și 

pentru că se află acum pe final de zodia Scorpion, acest aspect ar putea să fie activ și când Luna se 

află la începutul zodiei Gemeni, adică spre seară. Acele dorințe pe care nu le afișăm decât în 

anumite situații, acele impulsuri pe care încercăm să le justificăm prin atracție sau pasiune, nu 

găsesc acum cele mai potrivite cuvinte pentru a se exprima. Deci Luna din Gemeni nu ne ajută să 

explicăm aceste impulsuri sau aceste aspirații necontrolate. Cu toate acestea, ele există și ar trebui 

să ținem cont de complexitatea lor, cu atât mai mult în zona inferioară în care se manifestă. Dar pe 

ceea ce este prezentat acum, nu este cazul să ajungem la concluzia că sexualitatea este ceva rău. Ea 

face parte din natura ființei umane și caracterul ei periculos se poate construi la fel cum se pot 

construi și alte caractere periculoase ale altor obiceiuri atunci când se abuzează de ele ori sunt 

deviante. Vorbitul poate fi un mijloc de comunicare, de promovare sau de înțelegere între oameni, 

dar, în zona negativă, poate însemna epuizarea ființei sau chiar transformarea ei într-un factor de 

stres. 
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Pentru a face față acestor impulsuri complexe sau înșelătoare, pentru a fi mai puternici prin 

ceea ce trăim și, în plus, să nu înțelegem greșit lucrul acesta, avem nevoie de lumină. Prima zi a 

lunii iulie va excela la acest capitol ca și cum căutăm prin tot ceea ce facem sa aducem lumină în 

ceea ce considerăm că era întuneric. Acest proces este cu precădere preferat de ființele speciale, de 

cei care se află în căutarea adevărului și care iau în serios practica spirituală. Lumina acestor ființe 

este acum tămăduitoare. 

 
„Alexandre Dumas-fiul (1824-1895) a avut în 1859 o maladie „ultra-nervoasă". Tatăl său 

povestea că Alexandre este foarte bolnav și că, de două zile, stă în genunchi în mijlocul camerei 
sale, fără să se poată decide să se ridice. Cu două zile mai înainte, pe când dormea într-o cameră 
alăturată, auzindu-l pe tatăl său sforăind, zgomotul i-a produs asupra nervilor o asemenea stare 
de exaltare încât i-a venit ideea să-și ucidă părintele și nu a putut rezista gândului obsedant 
decât stând în genunchi... Această stare de nebunie în care predominau ideile fixe, a durat circa 
un an. Când Dumas s-a vindecat, a fost cuprins de o violentă criză de misticism și își dorea cu 
orice preț să se călugărească. în 1873, după apariția romanului Femeia lui Claude, a prezentat un 
nou acces, dar din fericire de scurtă durată.”[3] 

 

În momentul în care Mercur atinge trigonul perfect cu Luna neagră vedem că trecutul 

conține greșeli pe care s-ar putea să nu le putem administra în mod corect în prezent. Apare, astfel, 

necesitatea de a funcționa, mai mult obligați decât de bunăvoie, cu elemente ce sunt acum de mare 

actualitate sau care se dovedesc a fi de la începutul anului foarte puternice. Luna, fiind în Gemeni, 

este acum atrasă și de ceea ce strălucește foarte tare, iar asta înseamnă că din acest trigon interesant 

dintre Mercur și Luna neagră răsare un interes pentru teatru sau spectacol. De aici și reacții 

puternice pe ceea ce stagnează, se oprește din mers sau arată că este instabil. 

Luna din zodia Gemeni va avea acum de împlinit relații proaste cu Neptun, Axa Dragonului 

și Jupiter. Unii au impresia că sunt pe o pantă ascendentă, că viața se construiește pas cu pas din 

idei speciale ori că, de fapt, nu pământul nu le fuge de sub picioare, ci dansează după cum le este lor 

pe plac. În plus, relația proastă pe care Luna o împlinește cu Saturn, ce încă se află în mers retrograd 

prin zodia Săgetător, arată că toate au un sens și că ipocrizia momentului primește o lecție dură din 

partea unui înțelept. Nu trebuie în mod obligatoriu ca acum înțeleptul să fie o persoană, ci poate fi și 

o situație, o întâmplare sau o idee. Avem acum puterea, prin condiționare, să învățăm lucruri bune, 

poate chiar din greșelile personale, din ceea ce am auzit că s-a vorbit sau s-a întâmplat cu mult timp 

în urmă. 

Pentru că avem de traversat un unghi în care Saturn este foarte important, acesta intervine 

agresiv, nu doar prin faptul că împlinește opoziție cu Luna, ci pentru că are în continuare un impact 

negativ asupra Axei Dragonului, asupra opoziției Jupiter-Neptun, adică ceea ce schimbăm la noi 

înșine ne îndeamnă să schimbăm și ceilalți. De aici și refuzul unor întâmplări pe motiv că ar putea 

să ne ducă la accident, ar putea să fie recepționate greșit sau să nu ne ofere realizări importante pe 

măsura aspirațiilor. Din nou, cei care au o moralitate solidă, care nu se tem atunci când privesc spre 

viitor și care îi iubesc pe oameni așa cum declară, au parte de realizări importante, nu doar pentru că 

așa declară, ci pentru că în adâncul lor, în suflet, în conștiință sau în acele structuri care sunt foarte 

importante viața le construiește ceva miraculos. Aceste influxuri le sunt destinate tuturor oamenilor, 

însă omul comun, care nu a lucrat cu noțiunile abstracte, care nu și-a cultivat emoții profunde, care 

nu a fost îndemnat să le explice sau nu le-a citit consemnate de alții, nu poate vedea cât de 

miraculoase sunt lucrurile acestea. De aceea, doar în cazul celor profunde sau implicați în mod 

conștient în această căutare a adevărului se poate vorbi despre întâlnirea cu magicul. Știm că în 

astrologie unghiul de 90° între planete poartă și denumirea de “aspect eliberator”. Toată ziua de 2 

iulie ne oferă multiple variante, ipostaze, amintiri sau exemple ce se pot transforma în motive de 

eliberare de condiționare. Aceste motive devin mai târziu surse de inspirație sau exemple pentru cei 

care au nevoie de modele pentru a reuși. 

Totuși, Luna neagră, interpusă peste aceste relații interesante, arată că lucrurile nu sunt 

lipsite de pericol. Minciuna este cel mai mare pericol sau concluziile eronate, cele la care ajungem 

foarte repede ori fără etape intermediare, se pot transforma în obstacole ciudate. În general, se poate 
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vorbi de realizări rapide, însă acolo unde nu există etape intermediare tendențioase, însă aici, unde 

Luna neagră alimentează anumite episoade, exista etape intermediare de această factură la care 

facem apel ca la un factor de control. Este vorba despre minciună sau despre dezvoltarea unei 

gândiri bazată pe aversiune, resentiment sau deformarea adevărului. 

 
„Insulele Galapagos sunt situate la aproximativ 1.000 Km de teritoriul continental al statului 
sud-american Ecuador. Oficial poartă denumirea de "Colon Archipelago” (arhipelagul lui 
Columb), însă cunoscute sunt ca Insulele Galapagos sau insulele țestoaselor. 
Arhipelagul este de natură vulcanică. Sc mai pot vedea cratere vulcanice pe unele dintre insule, 
cum ar fi în Insula Isabela. Datorită izolării. s-a putut dezvolta o lume vegetală și animală 
aparte. Observațiile asupra faunei insulelor Galapagos l-au condus pe naturalistul englez 
Charles Darwin la cunoscuta teorie evoluționistă. 
Teoria lui își găsește cel mai bine justificarea în Insulele Galapagos. Cercetătorii și naturaliștii 
studiază posibilitățile salvării acestui sistem ecologic. 
Stâncile de pe țărmurile insulelor sunt locuite de iguane. Dezvoltarea turismului a fost pentru 
locuitorii săraci ai arhipelagului un dar divin. De aceea, unii dintre ei nu pot înțelege de ce nu 
mai apar noi hoteluri. 
Pentru a proteja natura unică din arhipelag, în anul 1934, a fost deschis parcul natural național 
din Insula Santa Cruz. Sunt protejate astfel tipurile rare de animale și plante care se găsesc pe 
insule, cum ar fi țestoasele uriașe, iguanele, pasărea Darwin, precum și singurul pinguin care 
trăiește la tropice. 
Cândva, aici, oamenii, vegetația și animalele au trăit în armonic. Nu au existat războaie pentru 
atribuirea și păstrarea de proprietăți, ci doar o diversitate unică în lume. De când Insulele 
Galapagos au devenit obiectiv turistic, această lume virgină este în pericol. In ultimii ani, a fost 
modernizată infrastructura și s-a construit încă un aeroport. Numărul turiștilor a crescut până 
la 50.000 anual, iar acest fapt are consecințe grave: țestoasele uriașe trăiesc printre vegetație 
ruptă și gunoaie. 
Turiștii nu respectă regulile parcului natural Galapagos, iar urmările sunt catastrofale: 
semințele de plante sunt duse de pe o insulă pe alta, sunt aduse animale străine, ceea ce pune în 
pericol flora și fauna originară. Sunt vânați pentru delicatese culinare rechinii cașalot, iguanele 
și țestoasele uriașe. 

Dacă guvernul ecuadorian nu ia măsuri serioase pentru protejarea arhipelagului cu flora 
și fauna sa, în scurt timp acest sistem ecologic unic va fi definitiv distrus. Primul pas a fost făcut 
în anul 1997, când președintele Alarcon a declarat în insule stare de urgență și a redus numărul 
turiștilor la 25.000 anual.”[4] 

 

Atunci când se află în fața unui eveniment important, atunci când lucrurile se schimbă într-

un mod în care individul nu poate anticipa sau episodul cu care se întâlnește se construiește din alte 

stări sau alte idei decât îi sunt lui specifice, omul se teme. Dacă ajunge să se grăbească prea mult, 

uită unde trebuie să ajungă și își construiește o relația complexă cu factorul pe care trebuie să-l 

depășească. Iată cât de subtil și simplu se interpune teama în noile construcții, iată cât de simplu 

ducem cu noi mai departe confuzia că trăim într-o lume foarte agresivă și că toate lucrurile noi, tot 

ceea ce întâlnim pentru prima dată, nu ne invită să explorăm, să cunoaștem ori să ne dezvoltăm, ci 

ne agasează și ne corodează, în timp ce, evoluția nu ne îndeamnă decât să fim martori la aceste și să 

trecem dincolo de ele. Este cazul și ecuației astrală aferentă zilei de 3 iulie, moment în care Soarele 

se va afla într-un trigon perfect cu Neptun. Acest unghi le vorbește oamenilor despre inspirație, 

despre întâlnire cu lucruri pe care l-au ignorat altădată, pe care nu le-au văzut, pe lângă care au 

trecut de mai multe ori și cărora nu le-au acordat importanța cuvenită. Faptul că acum le întâlnesc 

lasă impresia că se află în fața unor episoade noi. Ele, de fapt, nu sunt deloc noi, însă așa ni se vor 

părea acum. 

De aici poate apărea și un comportament ciudat față de un individ care și-a stabilit până 

acum ținte prea mari. În aceste ținte s-ar putea ca familia să aibă un rol esențial ori ideea în sine de 

asociere, de reasociere, de prietenie sau de realizare a unui parteneriat eficient cu o persoană mai 

puternică sau structură socială, să ne îndemne să fim puțin mai lucizi, să ne extindem orizontul sau 
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viziunea, să acceptăm că există și alte lucruri cu care am putea lucra sau spre exemplu, oameni care 

până acum n-au deschis gura, dar care au idei. 

Având în vedere că în această decadă corelațiile pozitive se orientează către începutul lunii 

aprilie, s-ar putea ca faptele bune pe care vrem să le reedităm ori acele elemente pe lângă care am 

trecut și nu le-am văzut, să vină din perioada aceea. De asemenea este foarte posibil ca reperul 

anterior spre care să ne îndreptăm atenția să fie mijlocul lunii februarie, cu toate că nu ne îndreptăm 

haotic atenția către una dintre cele două perioade sau după un moft de moment. De altfel, mult mai 

accesibil va fi însă începutul lunii aprilie, mijlocul lunii februarie fiind adresat mai curând celor care 

au mai lucrat cu informații abstracte, care au arătat până acum că pot avea o pasiune pentru lucruri 

frumoase și generozitatea prezentului, inspirația care-i cuprinde, nu reprezintă o banală excepție, ci 

expresia unui comportament sedimentat.  

Un element absolut spectaculos aferent momentului de 3 iulie este citit din relația proastă pe 

care Luna o împlinește cu Chiron. Aici poate fi vorba despre o durere, o neatenție, un element 

neplăcut pe care-l consultam din cazuistică ori pe care îl citim din viața de zi cu zi. Nu ne convine, 

fie că societatea nu se deplasează în direcția dorită, fie că poate rasa umană nu se află la nivelul pe 

care ni l-am fi dorit și tot acest efort personal pe care-l facem, cel care ar trebui să fie susținut și de 

comunitate ori să găsească în aceasta un răspuns 

pozitiv, un zâmbet o susținere, se transformă în 

agitație, în dezamăgire sau în acces la informații 

profunde ce nu vor fi niciodată puse în aplicare. 

Așadar, inspirația zilei de 3 iulie le vorbește 

oamenilor despre ceea ce trebuie să cunoască și nu 

le vorbește despre faptul de a fi sau nu important 

să împărtășească celorlalți din toate aceste lucruri 

frumoase. Cel care a mai lucrat cu lucruri de genul 

acesta înțelege că acum se face risipă de inspirație, 

omul nu se deschide spre adevăr doar pentru a 

adăuga șirului foarte lung de dezamăgiri încă una. 

Se deschide pentru că toate acestea să fie înțelese 

dintr-un alt punct de vedere, încadrate într-un alt 

context ori raportate la alte experiențe de viață. Cu 

alte cuvinte, lucrurile noi pe care le întâlnim acum, 

cele care ne-au mai ieșit până acum în cale, dar pe 

care nu le-am observat, fac deja parte din acel 

segment profund al vieții despre care am crezut 

dintotdeauna că ne lipsește. Ceea ce am apreciat la 

alții avem în interior și prin relația minunată ce 

prinde viață acum între Soare și Neptun aflăm că 

putem să facem și noi același lucru, că putem fi 

asemenea modelelor pe care le admirăm. Dar lucrurile acestea nu prind contur doar pentru a 

satisface o curiozitate ori o nevoie, ci pentru a da sens vieții. Vom vedea, cel puțin până la finalul 

acestei decade, cât de important este ca viața sa aibă un sens, dar nu la modul general, ci prin lucruri 

frumoase, prin profunzime în gândire sau prin sinceritate. 

 
Exerciții de comportare individuală recomandate în “Arta actorului”, apăruta la Editura 
didactică și Pedagogică, București, 1972 
a) «E ziua mea». Aștept prieteni, șterg praful, strâng prin casă, fac ordine, aleg discuri, îl caut pe 
cel «preferat». Mă uit la ceas, îmi dau seama că e ora de cină și trebuie să vină lumea, dau 
drumul la pick-up. Mut un vas cu trandafiri «care spune multe», așezându-l lingă pick-up; 
nemulțumită, încerc să-i schimb poziția, să fie mai artistic, dar vasul cade, se sparge, trebuie să 
șterg apa și... se sună la ușă. 
b) «M-am lăsat de fumat». Un student învață la masă. E foarte concentrat, când deodată ochii îi 
cad pe un pachet de țigări, lăsat de colegul său; îl ia, se ridică, se îndreaptă spre ușă, îl strigă, se 
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duce la fereastră, se uită în stradă, nevăzându-l se întoarce la masă. Continuă să învețe, dar 
pachetul de țigări îl obsedează. La un moment dat scoate o țigară, o aprinde, e gata să tragă 
primul fum, are un ușor «dialog» cu țigara: «fumez», «nu fumez» și exercițiul se termină la 
libera alegere a interpretului, învinge voința sau viciul. 
c) «Planșeta». Un tânăr proiectant lucrează cu mare atenție; e mulțumit, din când în când se 
oprește din lucru și o privește fericit. Sună telefonul. Din discuție reiese că i se cere lucrarea mult 
mai curând decât se aștepta. (Textul rostit la telefon trebuie să fie foarte laconic, de exemplu: 
«Da, eu... nu se poate, v-am spus, mâine la prânz... dimineața, imposibil... e aproape gata... 
sigur, dar...»). Indispus se întoarce la lucru și din cauza enervării, fără să vrea, varsă tușul pe 
planșetă. 

d) «Vacanță la țară». Tânărul în vacanță se plictisește. Stă în curte și nu știe ce să facă. 
Nu are chef de lectură și caută diverse ocupații. Intră în casă și iese, caută un joc (șah sau table); 
joacă singur. Se satură repede; mănâncă niște caise dintr-un pom. Vede o undiță, rezemată de 
perete, o ia, o examinează, apoi o pune la loc. Intră în casă și iese cu un lighean. Își ia un scăunel, 
iz undița, se așază pe scaun și pescuiește. 

 

Luna nouă care se împlinește în ziua de 4 iulie ne ajută să ne exprimăm dorința de a face un 

schimb de experiență la un alt nivel. În primul rând, vom face acum apel la rezultatele unei munci 

personale, poate chiar la munca în ansamblu cu scopul de a primi aprecieri, laude sau o altă formă 

de recompensă. Evenimentele sociale vor fi totuși marcate de o anume durere pentru că avem acum 

un marcaj pe zodia Rac ce primește o opoziție dură și poate chiar intransigentă din partea planetei 

Pluton. Ni se va părea acum că totul se construiește pentru a ne încerca tăria de caracter sau 

ambițiile. La nivel social, lucrurile par să ne convingă că problemele de cuplu apar nu doar între doi 

oameni ce au ales la un moment dat să trăiască împreună, ci și între grupuri sau între structuri 

sociale acolo unde s-a constatat un transfer de informații, un schimb de experiență intens. Dacă la 

nivelul individului lucrurile acestea sunt ușor de înțeles, de aplicat, iar revendicările pe care aceștia 

le lansează comunității ușor inteligibile, pe motiv că a sosit momentul să fie și apreciați și poate 

chiar și lăudați, pe zona publică raporturile acestea care se construiesc între departamente, între 

structuri ale statului arată că punctul de război este foarte aproape. 

Dacă oamenii ar merge la esență, dacă diversitatea evenimentelor nu i-ar îndemna acum să 

dramatizeze adică să-și selecteze de acolo doar ceea ce i-a nemulțumit sau i-a apăsat, schimbarea 

aceasta de pe zona publică, ce se construiește prin transfer de valori și informații dintre 

departamente sau zone sociale, ar fi mult mai ușor de cuprins, de înțeles, iar perspectiva 

evenimentelor ce se bazează pe acestea nu a mai fi una foarte îndepărtată și, în consecință, să se 

bazeze pe corelații negative. Cu alte cuvinte, am aprecia ceea ce avem, ceea ce înțelegem, lucrurile 

care ne sunt accesibile și am lăsa pe o altă perioadă a anului sporturile extreme, exercițiile de 

memorie sau declarațiile de război. 

Totuși, valorile acestea, ce devin acum foarte concentrate, scot în evidență o perspectivă de 

care este foarte indicat să ținem cont. Judecând astfel, Luna nouă de acum, în contextul marilor 

episoade ale istoriei personale sau poate chiar a istoriei locului în care ne-am stabilizat, devine 

cauzatoare de evenimente pe care nu le vom putea controla. Nu vom judeca totul printr-un sistem de 

valori foarte mare, adică prin configurația numită dreptunghi mistic, ce include acum jumătate din 

corpurile cerești, ci ne referim doar la ceea ce se află în planul apropiat. Adică ne referim la Axa 

Dragonului, la aspirațiile care ar putea să valorifice o muncă, un efort sa un proiect personal și la 

instrumentele pe care le putem folosi pentru a obține acest lucru, deci la planul pe care ni-l facem 

pentru următoarele patru săptămâni, adică Luna nouă cea care mediază acum Axa Dragonului și 

opoziția Jupiter-Neptun. 

Forța aceasta pe care o invocăm acum este legată și de imaginație. Nu putem scoate din 

acest context sentimentele apăsătoare, ambiția sau poate chiar neputința de a uita o umilință mai 

veche. Toate acestea reușesc să construiască în mintea unui individ forme neobișnuite ce devin 

acum instrumente de lucru. Imaginația, fiind un instrument de lucru aflat acum în consonanță cu 

Neptun, cu retrogradarea sa și cu raportul dur pe care îl construiește cu Jupiter, ne deschide o poartă 

misterioasă, fascinantă din care am putea înțelege că puterea este creatoare de forme. Astfel, ne 

imaginăm și prin imaginație conștientizăm ce avem, care este feedback-ul pe care-l primim și 
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folosindu-ne de toate acestea devenim mai puternici. Desigur, pentru că este vorba de zodia Rac 

poate fi vorba aici și despre simplitate, dar nu simplitatea dictează calitatea demersurilor și nici 

finalitatea lor, ci doar alimentează ceea ce este programata a se consuma acum. 

 
Doar tu 

de Ștefan Augustin Doinaș 
 
Când omul, prăbușit, la început, 
În iarba dușmănoasă și-n țărână 
Adulmecă-n tarașul greu, pe-o rană, 
Miresmele ce se-nălțau din lut 
Și, nemaivrând ostatic să rămână 
Sub zarea strivitoare ca un scut, 
Se răsucea s-o urce, renăscut 
 
Și se-agață de fulgere c-o mână, 
Acea cumplită smulgere din smoală 
Cu palma-ntoarsă ca o cupă goală 
Fu primul dans în care se zbătu, 
Elan de floare palidă, învolta, 
Vibrat pe scări de sunete spre bolta 
Pe care-n mers îl amintești doar tu. 

 
 
Psalmul XXI 

de Ștefan Augustin Doinaș 
 
Știu, știu prea bine, Doamne, că te joci. 
În largul mării, în pustiu, sub roci 
Plăcerea Ta de-a plăsmui sub deget 
Pigmei sporește lumea. Dar eu preget 
Sfios: ce sunt? Tipar în care, greu 
Și jalnic, modelându-se mereu, 
Se-arată însăși tainica Ta față? 
De ce te joci, Stăpâne? Ce ne-nvață 
 
 
Divina Ta îndemânare de-a 
Ne oferi, precum o acadea, 
Această existență dulce-amară? 
Jucându-ne noi înșine-ntr-o doară 
“de-a Domnul și de-a Dracul”, nu Te temi 
Că-n loc să ne sanctifici, ne blestemi? 
Că-n loc să-ți dovedești în mine chipul, 
Îmi curgi ca printre degete nisipul? 
 
Coboară, Doamne, ca să vezi că jos 
Vai! Jocul nostru-i foarte serios... 

 

Ca și cum este absolut necesar să se creeze un contrast, 5 iulie le vorbește oamenilor despre 

puterea la care pot ajunge fără a îndeplini condiția demonstrației sau lucidității celui care solicită. 

Pentru că Luna se află acum într-o relație proastă cu Uranus și Junon, se poate vorbi despre 

constrângeri însă nimeni nu poate știi dinainte în ce constau aceste constrângeri și cât de periculos 

este jocul pe care-l promovează. Se poate știi însă că puterea care ne încearcă acum devine expresia 

unui curaj ce ne ajută să depășim situațiile tragice. Asta înseamnă că nu este important cât de mult 
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dramatizăm, cât de intensă este durerea, dacă aceasta distruge sau nu ceva important, ci este foarte 

util acum să arătăm că putem merge mai departe. 

Demersurile momentului ar putea să le spună unora că trebuie să lupte împotriva 

singurătății, să se atașeze de oameni, să vorbească cu aceștia vrute și nevrute, să-i încurajeze în 

proiectele pe care le au și, poate, în felul acesta, își găsesc și ei un loc în realizările celorlalți fără să 

fie nevoie să muncească din greu, să treacă prin experiențe dramatice și să verse râuri de lacrimi 

pentru lucrurile simple pe care le obțin.  

Ceea ce se consumă în preajma zilei de 5 iulie arată că puterea nu se poate separa de forța 

care o încearcă. Cu toate că acum Mercur și Neptun ne vorbește despre intuiție, sensibilitate sau 

atracție către profunzimile sufletești, dacă acestea nu au venit spre noi la începutul lunii aprilie, 

pentru oamenii comuni, sau în mijlocul lunii februarie, pentru cei înzestrați cu înțelegerea parte 

lumii și vieții, adâncimea curajului nu va putea să rupă suferința pe care au cunoscut-o. Cei care au 

parte de lucruri de genul acesta, cei care 

au devenit puternici prin experiențe, prin 

studiu, prin faptul că au făcut mai multe 

decât cei din jurul lor, aleg acum să se 

prezinte celorlalți, să ne inițieze în modul 

cum gândesc, cum accesează informația, 

adică să ne povestească și celorlalți ce 

prieteni minunați au și pentru că trăiesc o 

astfel de relație să-i molipsească pe 

ceilalți cu dragostea lor de viață și cu 

bucuria de a crede într-un univers al 

frumosului. Prin ceea ce vedem la aceste 

persoane înțelegem că umanitatea are în 

permanență nevoie de exemplele ființelor 

puternice, desăvârșite sau sensibile. Fără 

aceste elemente la care se ajunge cu mare 

efort, cu muncă și poate chiar cu 

sacrificiul lumea ar fi o construcție plată, 

plină de ființe ale căror comportamente 

vor fi în totalitate predictibile și cărora li 

se poate insufla cu mare ușurință tendința 

de a dramatiza sau de a crede că neputința este o constantă a vieții.  

Un alt element care este legat de procesul de exprimare pozitivă, de cultivare a frumosului, 

privit ca trăsătură definitorie a decadei, este și abordarea timpului dintr-o nouă perspectivă. Pentru 

că ne ocupăm de lucruri esențiale avem dintr-o dată senzația că dispunem de tot timpul din lume. În 

realitate, înțelegând profund, descoperim că putem lăsa în urmă greutățile care ne distorsionează 

ideile și care susțineau disperarea și neîncrederea. Prin intermediul acestei experiențe descoperim că 

binele ne salvează, iar acum salvarea poate fi văzută și ca o vindecare de o boală sau de egoism. 

 
„Deja în epoca fanariotă începe influența franceză la noi, fiindcă Franța avea pe-atunci un 
prestigiu enorm în întreaga Europă. Se vorbea franțuzește în sferele înalte, de la Lisabona la 
Sankt-Petersburg. La noi marea cotitură se petrece în timpul ocupației rusești de la 1806 la 1812. 
Convinși de victoria finală a rușilor împotriva turcilor, tinerii boieri — și mai cu seamă 
boieroaicele! — au început să se îmbrace după moda apuseană, să danseze vals în loc să joace 
hora, și să învețe toți franțuzește, pentru că franțuzește se vorbea cu ocupantul rus! 
Ceea ce nu i-a împiedicat pe unii boieri bătrâni, mai iscusiți în politică, cum a fost marele vornic 
Constantin Filipescu (deportat în cele din urmă la capătul Rusiei), să urzească intrigi împotriva 
rușilor și în favoarea turcilor, pe care-i considerau de-acum ca o pavăză necesară contra 
expansionismului rusesc. 

Când românii încep să călătorească în Occident, căutând sprijinul unei puteri străine 
împotriva rușilor sau a austriecilor, se îndreaptă fatalmente spre francezi. Nu doar pentru că 
Franța părea să rămână puterea cea mai mare, cu toată căderea lui Napoleon, dar mai cu seamă 
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pentru că limba franceză se înrudește cu româna, aparținând amândouă familiei limbilor 
romanice. Așa începe la noi o extraordinară influență pașnică din partea unui stat străin, în așa 
măsură încât limba noastră, cea pe care o vorbim în fiecare zi, cuprinde, în majoritate, cuvinte de 
origine franceză, unele tranzitate prin italiană, care seamănă mai mult cu româna, altele 
preluate direct din latină. Prin faptul că tinerii intelectuali români (chiar cei care nu învățaseră 
în străinătate) vorbeau limba franceză, ei ne-au furnizat aproape toate cuvintele moderne. 
Trebuia să schimbăm cuvintele venite pe linie turcească sau grecească, pentru noul nostru sistem 
de administrație, pentru drept, politică, economie. Astfel, ispravnicul a devenit prefect, a 
chivernisi s-a zis de-acum a administra, zapciii au fost înlocuiți cu jandarmii (fr. medievală: gens 
d'armes, fr. modernă: gendarme), vistieria a devenit ministerul finanțelor etc., etc. în mod fatal 
trebuia să împrumutăm asemenea cuvinte dintr-o limbă străină, iar aceasta a fost franceza. Și 
această influență nu s-a șters, a rămas în limbă și este acum infiltrată în felul nostru de a gândi și 
a trăi. Noi nu ne mai dăm seama cât de mare a fost influența franceză în veacul al XlX-lea și 
chiar până la mijlocul veacului al XX-lea. Toată societatea românească, toți intelectualii vorbeau 
franțuzește. Boierimea vorbea franțuzește acasă.”[5] 

 

Pe trigonul perfect dintre Venus și Marte oamenii visează. De această dată visul nu are 

conotații practice, ci mai curând abstracte, pentru că de fapt el reprezintă un element de încurajare 

pentru ceea ce se va consuma în preajma zilei de 7 iulie, când ni se va împlini o dorință stranie. Fără 

idealul abstract de acum, hrana devine banală și schimbul de informații sau valori ce are loc între 

oameni, departamente sau sectoare ale societății, vor fi bazate pe un zdruncin neobișnuit, nou, 

ciudat. 

În această zi avem nevoie de încurajare, să gândim foarte departe, să trecem dincolo de ceea 

ce numim generic imaginație pentru că, în realitate, natura umană este în mare parte pasională. Dar 

până la a lucra cu pasiunile descoperim că puterile se exprimă prima dată în zona abstractă și apoi în 

cea practică. Iată un paradox! 

Relația aceasta interesantă care se construiește între Venus și Marte, ce vizează cu precădere 

o legătură empatică între oameni, face referire la motivele pe care le au oamenii atunci când vor să 

se dezvolte. Unii se dezvoltă numai prin ambiție, alții prin cunoaștere, cei mai mulți însă prin 

nevoia de a se alimenta periodic cu plăceri sau pasiuni. Orientându-se către această zonă abstractă 

unii au impresia că evoluează și puține vor fi elementele de autoreglare, cele care acum îl vor opri 

pe individ din a se întoarce la caracterul prozaic al vieții. Ne va plăcea acum abstractul și imaginația 

pe care am cunoscut-o de curând se va integra în acest tablou cu scopul de a contura rapid o idee, cu 

toate că ideea conturată acum va face cu precădere trimitere la un plan asupra căruia nu avem niciun 

control și la care ajungem numai prin elemente abstracte. Momentul acesta este însă greu de 

analizat și de încadrat tocmai pentru că aduce într-o combinație dură elemente care, de regulă, 

activează pe tronsoane diferite sau sunt antagonice. Cei care lucrează ușor cu imaginația, care se 

desprind ușor de planul acestei luni, care se ghidează după fapte bune, însă nu construiesc nimic 

prin acestea, decât mențin o atmosferă pozitivă în mediul în care trăiesc, vor avea acum de înfruntat 

tendința generală a grupului care prin abstractizare este privită ca o distrugere a binelui concret. 

Dacă în privința vieții individuale a fi cu capul în nori, a face o nebunie, a ne urca în tren și a 

coborî la jumătatea drumului, a face o achiziție și a nu ne gândi acum deloc la consecințele 

lipsurilor ce vor veni, a ieși din acest ritm al calculului, al măsurilor și al regulilor lucrurile sunt 

ușor de înțeles și de încadrat, pe zona publică demersurile acestea susținute în absența legii sau 

regulii sunt periculoase acum puterile colective ce se bazează mult pe experiența individului și, 

însăși armonia de grup, invocă raporturile individuale pentru a le exprima și menține la nivel social. 

Doar individului îi este permisă această deplasare către zona abstractă, către libertatea de a ieși din 

ritm, nu și grupurilor. Grupurile de oameni nu au cum să participe prin mintea comună la această 

dimensiune abstractă. Nu pentru că, în general, nu ne este permis să facem lucrul acesta în grup, ci 

pentru că acum lucrul acesta nu este posibil pentru că omenirea nu știe cum să-și sincronizeze 

individualitățile (oamenii) prin libertate. În anumite condiții în care inserția practică este clar 

definită, calitatea faptelor pe care le-am săvârșit este fără echivoc, acum o călătorie într-o 

dimensiune abstractă nu poate fi posibilă decât prin efort propriu, nu prin susținerea grupului. 
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Natura pasională a ființei are această conotație abstractă însă, în general, oamenii nu o 

conștientizează corect. Se judecă între ei ori își analizează pornirile doar după rezultatul pe care îl 

obțin. Pentru că este vorba despre o deplasare către o altă zonă, o altă ființă, un nou plan, se poate 

vorbi de o extindere a câmpului conștiinței personale, deci de a face ceva în plus sau, mai mult, de a 

da viață etapelor misterioase, adică acelor forțe abstracte care susțin rezultatele, dar nu sunt 

observate. Într-o dragoste intensă nu se gândește nimeni “eu iubesc”, „eu fac”, „eu am atins”, „eu 

am zâmbit”, „eu am spus te iubesc”, „eu am lansat invitația”, ci fiecare urmărește ceea ce obține 

făcând lucrul acesta, răspunsul, adică dacă a făcut invitația sau dacă a răspuns la ea, dacă a zâmbit, 

dacă a obținut ceva zâmbind. Ceea ce este interesant vine din faptul că această experimentare a 

abstractului nu vine din observarea abstractului, ci din trăirea lui, iar trăirea lui îl face pe acesta 

practic. Iată cât de simplu se poate explica faptul că, întotdeauna, atracția către abstract a dus la 

evoluție, adică ne-a încurajat să mai facem un pas, și încă unul și, cu fiecare, să integrăm în 

experiența personală, ca elemente practice, ceea ce până mai ieri era imaginație, ipoteză, vis. Cu alte 

cuvinte, momentul acesta special, ce se construiește dintr-o relație pozitivă a lui Venus cu Marte, 

are această componentă a psihologiei comportamentale pe care adesea o pierdem din vedere și care 

reprezintă esența sau sursa împlinirii ori a neîmplinirilor personale. Cine reușește să dea acestui 

abstract o altă conotație, pentru că de controlat nu-l va putea controla, adică cine își pregătește 

rafinamentul minții și al sufletului prin fapte înțelepte, nu doar bune sau rele și nu doar în raport cu 

sine ori cu ceilalți, devine un om superior. 

 
„Nikolai Vasilievici Gogol (1809-1852) a crezut tot timpul că a fost predestinat să îndeplinească o 
misiune superioară, aceea de profet, adeseori căzând într-o stare de umilința fără margini. Atins 
de un misticism morbid, mai ales în ultimii ani ai vieții, a murit aproape nebun, lăsând în urma 
să o operă remarcabilă. 
Întrebându-se mereu dacă nu ar fi fost mai bine să ceară o catedră de botanică sau de patologie, 
a obținut în final o catedră de istorie rusă și fără a pierde timp, a imaginat imediat proiectul de a 
scrie o istorie universală, pentru care nu era câtuși de puțin documentat. Imediat s-a simțit 
obligat să demisioneze, crezând în darul său de profeție „privindu-se ca personajul cel mai 
important și cel mai interesant al creației “alfa și omega, începutul și sfârșitul “. 

Trochin, a fost de acord cu Lourte că Gogol era un mistic, dar nu a admis că poate fi 
considerat ca un bolnav psihic, în fond acest din urmă diagnostic fiind cel mai aproape de 
realitate.” 

 

Prin împlinirea conjuncției dintre Soare și Mercur se dă tonul unor noi acțiuni. Oamenii sunt 

mânați de dorințe stranii, își aduc aminte de întâmplări ciudate și asta pentru că în preajma zilei de 7 

iulie, când dreptunghiul mistic, configurația ce implică acum și două conjuncții, se exprimă mult 

mai clar decât în alte zile. Asta înseamnă că această conjuncție a Soarelui cu Mercur nu permite 

individului să se dezvolte decât în direcția în care s-au consumat evenimente de tristă amintire, 

tensiuni sau conflicte relaționale. Asta înseamnă că se va pune foarte mult accent pe opoziție ce se 

construiește acum între Pluton și conjuncția de pe zodia Rac. Deoarece acest tip de relație duce la 

preocupare față de nedreptate, violențe sau abuzuri majore, rememorate acum, cele care merg spre 

prima parte a lunii aprilie sau mijlocul lunii februarie, au menirea de a clarifica anumite situații care 

au lăsat urme dureroase asupra individului. Nu se poate vorbi aici de dreptate, nici măcar acolo 

unde faptele celorlalți au fost cu adevărat abuzive. Se poate vorbi însă despre o clarificare personală 

și asta doar pentru a da un sens patrimoniului personal și a-i arăta individului că ceea ce nu s-a 

stricat este de o mare valoare și ar fi cazul să se gândească la acel patrimoniu ca și cum l-ar fi 

câștigat într-o confruntare. Poate din această cauză conjuncturile de acum par stranii, iar oamenii 

lipsiți de voință și inițiativă. Pentru că este vorba de zodia Rac nu se poate vorbi aici de absența 

inițiativei, ci se poate vorbi de teama sau reținerea în fața unei inițiative atât de mari pe cât de mult 

simte individul sau pe cât de aprigă este mânia sa. 

Asta înseamnă că agresivitatea sau răspunsul negativ în fața unor lucruri pe care nu le-am 

înțeles foarte bine ne poate da iluzia puterii. Pentru că știm din conjuncturile zilelor ce s-au 

consumat de la începutul acestei luni până în momentul acesta că aici se vorbește despre 
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comunicare, sinergie, despre plăcere sau satisfacție, este puțin probabil ca oamenii să fie obiectivi în 

revendicările momentului pentru că fiecare va pune pe primul loc propriul interes. 

Construcțiile acestea urmăresc însă depășirea unui obstacol care s-a transformat într-o 

problemă prin importanța pe care i-am dat-o. De aceea libertate este acum la încercare prin 

adevăruri ce sunt răstălmăcite ori prin criticarea unei victorii egoiste, adjudecată prin libertăți prost 

înțelese. Ce este corect nu din cadrul apropiat, ci se consumă câțiva metri în față. 

Pe acest fond, cele mai bune soluții, strategiile cele mai interesante și cele mai ciudate nu 

sperie prin dezintegrare, ci prin neputința de a fi reeditate ori practicate. Tot ajutorul pe care îl 

primim pentru ascunde această tendință spre dezintegrare sau pentru a face în continuare abuzuri (că 

nu toți oamenii sunt corecți) cu scopul de a sancționa abuzuri mai vechi, susține demersuri greșite. 

Dacă ar fi să judecăm dintr-un alt punct de vedere, din perspectiva eficienței personale atât de 

necesară pentru a merge mai departe într-un demers, încrederea în forțele proprii ne poate duce la 

mari realizări, însă acestea vor fi în continuare pătate și nu ne vor ispăși păcatul egoismului  decât 

atunci când vom răspunde corect, pentru binele celuilalt într-o provocare socială teribilă. Vedem 

ceea ce nu ar trebui să facem și de aici înțelegem cât de mare este puterea pe care individul dorește 

să o folosească pentru a se menține pe calea de mijloc și nu a prolifera abuzurile la care a fost spus.  

 
„Intervalul orar ce coordonează circulația (19:00 - 21:00) 
Dinamismul este caracteristica de bază. Mulți părinți vor să-i învețe pe copii să se culce devreme, 
însă un astfel de obicei le-ar fi extrem de dăunător. Atunci când circulația devine activă, 
organismul se pregătește pentru revitalizarea ce va urma celor două ore.  
Unii oameni își caută tot felul de preocupări în acest interval, care se prelungesc cu mult spre 
miezul nopții. O plimbare în aer liber este cea mai bună „aspirină“. La întoarcere să nu vă 
supraîncărcați stomacul cu alimente grele, chiar dacă acestea vor fi digerate până la ora de 
culcare, ci mâncați puțin și numai dacă este absolut necesar. Beți un ceai de fructe sau medicinal 
în timp ce ascultați o muzică relaxantă sau în timp ce urmăriți un film deconectant.  

Între aceste ore nu este recomandat laptele. Johanna Paungger și Thomas Poppe în 
“Puterea Lunii” amintesc: „Laptele cald, care este oferit sau recomandat cu atâta mărinimie 
înainte de culcare, mai mult dăunează decât folosește! Nu vă mirați atunci că aveți somnul greu 
și că visați urât. Laptele este un aliment, nu o băutură!“” [12] 

 

Cu puțin timp înainte ca asteroidul Junon să revină din nou în zodia Scorpion, Soarele și 

Pluton își definitivează opoziția lor. Lucrurile acestea agresive pe care le-am abordat mai sus se 

transmit pe un sector mult mai mare decât ziua în care se consumă unghiul respectiv. Asta înseamnă 

că momentul acesta agasează liniștea sau pune la îndoială achizițiile din prima jumătate a anului. Ca 

o compensare, ca un element ce trebuie pus în locul semnului de întrebare, achizițiile din luna 

anterioară, cele care au fost adoptate cu scopul de a construi ceva menit să facă un contrast cu 

achizițiile marcate de efort din prima jumătate a anului, vor părea soluții miraculoase sau cel mai 

bun medicament împotriva unei tensiuni nervoase. Din nefericire, situațiile acestea nu-și găsesc cel 

mai potrivit canal pentru a ajunge la destinație și nici arhitectura la care fac referire nu se dovedește 

a fi una dintre cele mai bune. Se face acum trimitere la obiceiuri, la calități artistice sau științifice, la 

abilități practice sau la anumite informații, scrieri sau studii pe care l-am făcut de curând și pentru 

care dorim acum să obținem rapid recunoașterea. Pentru că opoziția Soarelui cu Pluton nu este un 

aspect pe care să-l trecem ușor cu vederea, lucrul acesta poate fi simțit doar prin raportarea la un 

exemplu foarte dur, cu toate că există o atracție către valori artistice, către o profunzime a mișcării, 

a cuvântului sau a gândirii, cu toate că etaloanele prezente, cele care vând, atrag atenția sau 

promovează individul, sunt deformate, urâțite, lezate în încredere sau rele. 

Pentru că avem putere, pentru că avem și motivații, reperele negative, cele care ne îndreaptă 

atenția către începutul lunii decembrie, ne pot încuraja acum să pretindem un rezultat pe motiv că 

pe viitor, așa după cum vedem că se desfășoară lucrurile, s-ar putea să nu mai avem ocazii de genul 

acesta. Asta va face ca în preajma zilei de 8 iulie să se consume un eveniment pe care mulți îl vor 

numi întâmplare sau episod inopinat ce conține evenimente cu care nu ne-am mai întâlnit până 

acum, dar pe care nu le-am observat. Duritatea de acum va justifica doar o altă maturitate, un alt 

apus sau o altă promovare a valorilor personale împotriva valorilor celorlalți, evenimente pe care le 
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vom parcurge la începutul lunii decembrie. Totul va părea ca fiind verticalitate, iar toate aceste 

sinergii, toate aceste impulsuri, se vor transforma la finalul anului în ovații inutile. 

Este adevărat totul acum este construit cu durere cu toate că prin argumentul pe care-l 

folosim vom fi convinși că avem dreptate. Este posibil ca atunci când ne referim la un cadru 

personal, la viața intimă sau la relațiile personale desfășurate departe de privirile celorlalți chiar să 

avem dreptate. Acum însă este nevoie să ne raportăm la un context mult mai mare. Nu degeaba 

reperele pozitive și factorul de echilibru ne întorc în timp, ne îndreaptă atenția către începutul lunii 

aprilie și respectiv mijlocul lunii februarie. N-am trăit degeaba toate aceste episoade și nu am 

obținut un succes prin consolidarea propriei poziții sau nu am văzut cât de robust poate fi destinul 

doar pentru a folosi aceste rezultate pentru laudă de sine sau împotriva rezultatelor celorlalți. 

Această energie astrală nu ne încurajează să luptăm unii împotriva celorlalți, ci să construim sinergii 

interesante pentru ca toată lumea să aibă de câștigat. Asta înseamnă că accesul liber la informație și 

putere nu se poate obține prin adoptarea unor fapte împotriva semenului, împotriva colaboratorului 

sau împotriva celor care ne-au fost alături în experiențele lunilor februarie și aprilie. Accesul liber la 

informație și putere se face prin înțelegere, armonie, prin sinergii care duc spre profunzime în 

gândire, nu spre reacții temperamentale. Nu ne unim acum împotriva unui adversar comun, pentru a 

face o revoluție și pentru a arăta că avem dreptate, în timp ce adversarul nu se poate apăra prin 

nimic. Contextul de acum nu susține un comportament de genul acesta. Revoluțiile sunt programate 

pentru alte perioade și tocmai de aceea orice comportament agresiv pe care acum vom fi tentați să-l 

justificăm prin greutăți sociale care cer rezolvare imediată, prin conflicte sociale penibile, printr-o 

criză de conștiință nu este decât expresia propriilor probleme pe care vrem să ni le justificăm prin 

forța de grup, nu soluția pe care trebuie să o aplicăm în acest moment. Revenirea lui Junon în 

Scorpion arată că următoare perioadă până pe 6 noiembrie, când va intra în Săgetător, va fi marcată 

de acest impuls secret al individului de a-și construi căi de atac împotriva celor pe care-i consideră 

adversari, chiar dacă în realitate ei nu sunt așa sau nu știu că au această calitate. 

 
„Barbu Slătineanu  
(1895, Paris – 31.10.1959, Jilava) 

Colecționar de artă. A absolvit Academia Militară la Paris, fără a avea o înclinație 
militară specială, a ajuns până la gradul de colonel. Fiu al lui Alexandru S. Ginere al lui 
Alexandru Lahovary. Director fondator al Muzeului Ceramicii Românești, profesor la Institutul 
de Arte Plastice. A îmbogățit colecția tatălui său cu obiecte de artă românească (vase și textile). A 
alcătuit o hartă a centrelor de olărit din România. Colecția a fost deschisă pentru public în 1948. 
Mulți intelectuali se întâlneau în Casa Slătineanu: Vasile Voiculescu, Adrian Maniu, Ion Pillat, 
George Oprescu, Șerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Ion Tzigara-Samurcaș, Dinu și Nelly 
Pillat, Hrandt Avachian, istoricii Lambrino și Drăghiceanu. Majoritatea au fost arestați sub 
acuzația de complot contra ordinii de drept (comentau cărțile lui Emil Cioran aduse clandestin în 
țară de Marietta Sadova). Amfitrionul însuși a murit în închisoare.”[8] 

 

În 9 iulie problemele care au venit spre noi de-a lungul acestei decade se transformă în 

exemple de conduită. Înțelegem, deopotrivă, că faptele rele vor fi pedepsite, iar faptele bune vor fi 

preluate de ceilalți ca exemple de bune practici. Este posibil ca și aici sa avem de-a face cu o anume 

confuzie. Luna neagră se interpune în toată această ecuație astrală prin intermediul altor elemente 

astrale, spre exemplu din faptul că are în continuare o relație de trigon cu planetele de pe zodii de 

apă. Asta înseamnă ca aceste elemente de conduită susțin disciplina, despre promptitudinea, 

precizia dovedită prin comandă însă toate acestea le vorbesc oamenilor mai mult despre ceea ce vor 

sa audă, despre ceea ce vor să vadă la ei înșiși sau își doresc ca alții să vadă la ei, deci nu reprezintă 

realitatea. Este adevărat consumul acum este destul de plăcut și evenimentele pe baza acestei 

comenzi interne se succed cu mare viteză. 

Tot ceea ce se consumă în 9 iulie le vorbește oamenilor despre nevoia de câștig, scoțând în 

evidență și metodele pe care le preferă unii atunci când urmăresc să obțină un avantaj într-o anumită 

situație. Mercur din zodia Rac nu se limitează acum doar la câștiguri de imagine, ci dorește să 

atragă atenția și asupra faptului că nu uită nimic, își amintește tot ceea ce a fost marcant la un 
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moment dat în viața sa. Cu alte cuvinte, 9 iulie aduce și un interes față de bani, față de ceea ce 

devine pitoresc și plăcut prin intermediul banilor. Refuzul oricărei autorități poate fi scopul pentru 

care oamenii caută acum să se îmbogățească într-un timp foarte scurt. Se minte frumos până și în 

dragoste, până și acolo unde prietenia nu lasă loc la așa ceva.  

Momentul acesta al zilei de 9 iulie arată din nouă că ne aflăm între două valuri diametral 

opuse, pe hotarul dintre două segmente, două sectoare sau două direcții. Mulți vor avea impresia 

acum că evenimentele se succed cu o mare 

viteză și scurgerea timpului va fi percepută 

în maniera sa ambivalentă, adică pentru 

ambele sectoare între care se situează, trece 

prea repede pentru unii, prea încet pentru 

alții. Cu alte cuvinte, vom vedea și 

derularea etapelor bune, și derularea 

etapelor rele, vom acorda importanță și 

demersurilor bune și celor rele și, în loc să 

ne folosim energia pe o singură direcție, o 

vom folosi pe două direcții sau poate chiar 

mai multe și de aici survine și oboseala 

accentuată sau efortul major pe care trebuie 

să îl facem acum pentru simplul fapt că nu 

ne-am hotărât în care tabără să fim. 

Echidistanța de acum ne solicită cel mai 

mult, ne consumă din rezerve și dacă nu se 

face apel, la fel ca în zilele anterioare, către 

cele două repere ale trecutului, începutul 

lunii aprilie și mijlocul lunii februarie, ajungem în mod indubitabil la revoltă. Ulterior aceste 

momente regretele nu vor mai avea rost și optimismul va fi doar o mască. Nu putem fi acum 

echidistanți din curiozitate, ci pentru că avem un scop, pentru că așa ne dictează conștiința și nu ne 

putem abate de la reguli în care am crezut și pe baza cărora am obținut până și în anul acesta 

rezultate vizibile. Fără aceste repere pozitive nu vom reuși să privim foarte departe ori în locuri ce 

ne-au fost până acum inaccesibile, dar vom înțelege puțin. 

 
„Gioacchino Rossini (1792-1868) a făcut obiectul unor ample studii medicale efectuate încă 

din 1892. Atins de tulburări nervoase grave, acestea s-au accentuat subit când a împlinit vârsta 
de cincizeci și cinci de ani. Deja, în 1850, prezenta tulburări psihice și cerebrale foarte vizibile, 
care s-au agravat în 1852. Era o fire tristă, adesea cuprins de crize de plâns, accese de disperare, 
impulsuri la sinucidere. Mai ales se plângea de o senzație intolerabilă de frig în mâini și de lipsă 
de somn. „Toate sunt durerile unei femei, mărturisea el în 1854, nu-mi mai lipsește decât uterul..." 
A încercat, fără succes, tratamentul cu magnetism animal și a revenit la Paris în 1855 pentru a 
face hidroterapie. în nouăsprezece ani, Rossini a compus 36 de opere. A încetat brusc să mai 
compună la vârsta de treizeci si opt de ani, după ce a terminat pe Wilhelm Tell.”[3] 

 

Împlinirea sextilului dintre Soare și Jupiter ne aduce o reformulare utilă problemelor pe care 

le ducem în spate încă din luna anterioară. Practic, prin acest unghi special ce se construiește între 

Soare și Jupiter reușim să atingem un confort, un moment de satisfacție în raporturile pe care le 

dezvoltăm cu cei din jur. Cu toate că, în esență, lucrurile nu se pot schimba de la o zi la alta, fondul 

general rămâne, relațiile dintre oameni, raportul fiecăruia la schimbările care apar în cadrul 

societății arată că să mergem spre o omogenizare, se explorează o nouă capacitate de expresie, se 

pune mai bine în valoare experiența individului și acesta reușește să obțină mai ușor respectul celor 

din jur. 

De altfel, ceea ce se consumă în preajma zilei de 10 iulie nu reprezintă altceva decât 

confirmarea unor lucruri foarte bune asupra cărora am lucrat în această decadă. Asta înseamnă că în 

momentul acesta putem avea confirmarea unei profunzimi în gândire sau să vedem care sunt 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

310 

elementele majore care domină spectrul percepțiilor ori care dictează societății în ce direcție să o ia. 

Este adevărat, momentul acesta ne vorbește despre o nouă necesitate, aceea de a exprima într-un 

mod nou, aparte, încărcat de o mai mare semnificație ideile personale și să considerăm că dacă 

avem un om care ne ascultă sau ne arată ceea ce deține, este cu dovadă de generozitate. Această 

relație interesantă dintre Soare și Jupiter devine pozitivă doar prin trăsăturile specifice planetelor, nu 

neapărat că acestea se află acum într-un raport pozitiv Rac-Fecioară. De altfel, maniera aceasta este 

susținută și de faptul că Luna se află acum pe ultimul segment al tranzitului său prin zodia Fecioară 

și susține necesitatea de a ține alături un partener doar pentru că trebuie să ocupe un loc privilegiat, 

să primească din partea colaboratorilor mult decât merită sau decât se așteaptă.  

Totuși nu trebuie să cădem în păcatul de a crede că aceștia care merită acum mai mult au 

oferit, la un moment dat, totul din generozitate, ci și pentru că a existat un motiv. Cu alte cuvinte, ne 

referim aici la o omogenizare însă fiecare va trebui să depună tot efortul de care este capabil pentru 

a-și conserva propria integritate. Binele care ne vine din exterior și care este foarte real astăzi nu va 

proteja integritatea celui spre care se îndreaptă și lucrurile acestea ar putea, în decada următoare, să 

se transforme în eșec. Asta înseamnă că viața poate merge mai departe prin stabilirea unui 

parteneriat solid, iar dacă acestea, în fază incipientă, nu se dovedesc a fi prea solide, nu au prea 

multă încredere în sine ori nu dispune de instrumentele necesare ca, prin această relație pozitivă a 

Soarelui cu Jupiter, să se realizează un transfer de valori dintr-o zonă într-alta, iar uniformizarea să 

rezolve această necesitate socială. Cine cade în păcatul de a crede că necesitatea socială reprezintă 

de fapt împlinirea unei aspirații personale se va înșela. Societatea își va regla acum singură deficitul 

și individul s-ar putea să nu fie avantajat. Cu toate că un bine mai mic se transformă într-un bine 

mai mare acestea nu aparțin individului și de lucrul acesta vom fi mult mai conștienți în decada 

următoare. 

Faptul că Luna va trece în zodia Balanță și va acorda o mai mare importanță lui Venus, cea 

care a împlinit de curând o relație foarte frumoasă și interesantă cu Marte. Asta arată că dispunem 

acum de un spirit de observație care ne ajută să cântărind foarte bine situațiile pe care le întâlnim 

chiar dacă nu vom avea încă puterea de a lua o decizie dură. Adevărul ne sperie și de aceea vom fi 

tentați să renunțăm. 

Pentru că multe din relațiile sociale complexe sau tentații nu se dezvăluie, claritatea minții 

comune va fi afectată și complicațiile momentului nu vor putea fi rezolvate decât prin apelul la 

simplitate.  

 
„Reputația lui Vlad Țepeș s-a făurit pe trei căi: prin cronicile turcești; printr-o relatare 

slavă, de origine nelămurită, Povestire despre Dracula Voievod— de fapt elogioasă! — despre 
care se zice că a ajuns carte de căpătâi a țarului Ivan cel Groaznic; dar mai cu seamă prin cărți 
răspândite în Germania, pare-se înadins, de Matei Corvin, spre a justifica faptul că nu a 
întreprins cruciada pentru care Papa îi dăduse mari sume de bani — este cel puțin ipoteza 
interesantă pe care o sugerează istoricul Șerban Papacostea. Ne-am afla, după această ipoteză, 
în prezența unui prim caz cunoscut de „propagandă de stat", de „intoxicare prin media", 
profitând de recenta apariție a tiparului care a permis să se răspândească larg povestiri 
fantastice originare din mediul săsesc. Alți autori însă, pe baza unor documente, atribuie prima 
comandă a unei scrieri împotriva lui Vlad unui nobil german care fusese în litigiu cu el. Nu putem 
ști așadar care din povestirile despre Vlad Țepeș se pot reține ca verosimile. Cert e că a folosit 
supliciul țepei la o scară neîntâlnită până atunci, ceea ce ar ajunge pentru a-i croi celebritatea; 
dar e posibil ca faima lui să vină și mai mult de la anumite excentricități pe care i le atribuie 
povestirile, ca de pildă turbanul bătut în cuie în capul unui trimis turc care nu s-ar fi descoperit în 
fața lui Vodă! Ce să credem?”[5] 

 

Așa după cum se poate constata prima decadă a lunii iulie ne zdruncină puțin valorile, 

urmărește să le așeze într-o altă ordine și pe baza acestor transformări mulți să aibă impresia că sunt 

agasați, că trebuie să se întoarcă iar și iar la fapte ale trecutului despre care au crezut la un moment 

dat că le-au oferit cam tot ceea ce puteau să le ofere. Acum avem ocazia să le vedem pe acestea într-

o altă lumină, dintr-o altă perspectivă și cu alți parteneri, cu alți asociați, iar rezultatul să fie, așadar, 

altul. 
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Constanta acestei decade va fi o anume agitație, un neastâmpăr care îi va face pe unii să se 

dea de gol, să spună cu maximă sinceritate lucruri pe care nu le-au ascuns până acum și prin 

dezvăluirea lor să realizeze că o mare parte din lucrurile pe care și le-au dorit, pe care le-au văzut la 

alții și au considerat că nu le au, le dețineau deja. Întoarcerea către sine în modul acesta original și 

special se poate solda cu un rezultat spectaculos, unul care să reprezinte începutul unei perioade de 

stabilitate și înțelegere și abia după sedimentare a acestor achiziții să putem lucra cu alte noțiuni și, 

în consecință, pentru alte rezultate. Puterea individului stă acum în ceea ce poate păstra fără a-i 

priva pe cei din jur de bunurile pe care și le doresc ori fără a abuza de încrederea lor. Risipa are 

acum un alt chip și, dacă nu vom fi atenți, energiile sale vor pătrunde în toate cotloanele ființei. 
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Decada a II-a (11 – 20 iulie) 
Schemele se modifică. Bazele sunt puternice. Susținerile se 

înlocuiesc. Dus-întors. Secret. 
DECADA NR. 20  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   16 1-10 iunie 

Corelația negativă 36 21-31 decembrie 

Zona martor 28 1-10 octombrie 

 

Comunicare. Pământul ne fuge de sub picioare. Mare putere de expresie. Comunicare. 

Luptă împotriva unui viciu. Deschidere față de forțe neobișnuite. Viitorul se construiește prin 

detalii benefice. Riscul este important. Timpul are acum o altă greutate. Dragostea este 

complicată. Atracție către poezie, dans, muzică. Picioarele nu ne mai ascultă. Energia se 

îndreaptă către alte idealuri. Viața are nevoie și de structura fizică. Conflict între generații. 

Temperamentul creează o relație dificilă cu propria persoană. Posibilitate de exprimare la un alt 

nivel ce doare, rănește sau consumă. Aspirații către relații imposibile. Elocventă. Ingeniozitate. 

Șansă la dragoste într-un mod neașteptat. Experiența este importantă. Cel nesigur privește în jos. 

Progres prin împărtășirea sentimentelor. Revoltă împotriva absenței răspunsului. Maturitate. 

Gândurile sunt răstălmăcite. Conflict între generații. Prosperitatea atrage invidii periculoase. 

Întâlnirile se consumă în mod neașteptat. Forța este alimentată de bucurii stranii, neobișnuite. 

Returnarea unor bunuri. Sentimentele sunt încercate. Voință. Acceptarea unor condiționări. 

Superioritatea este susținută pe decizii inoportune. Forța este excepțională. Ideologia susține un 

conflict. Se face un compromis despre care ne vom aminti în anul viitor. Ajungem prea ușor la un 

paravan. Răsturnare de situație. Energia domină orice. Se ajunge la o concluzie dureroasă. 

Adevărul nu este ceea ce pare. Se constă un edificiu important pe baza unei iluzii. Tentațiile sunt 

periculoase, însă ele ne îndeamnă să ne protejăm unii pe alții. Sensul devine mult mai clar. Se 

planifică o acțiune viitoare. Fuziune cu energiile superioare. Locurile sociale sunt importante 

însă nu de bază. Acțiuni multicolore. Sentimentele pure sunt de domeniul trecutului. Viziune 

pătrunzătoare. Clarviziune. Depășirea unei bariere. Forțele superioare sunt creatoare de 

civilizații. Se pătrunde un sens adânc. Conflictul este un răspuns pe care nu l-am cerut și nici nu 

l-am dorit. Înțelegere superioară. Sensibilitate. Se primește un imbold pentru avansare. 

Caracterul ascuns ale vieții ne îndeamnă să muncim. Acces la căldura și lumina superioară. 

Simplitatea este o garanție a puterii interioare. Sentimentul profund ne îndeamnă să distrugem 

rădăcina singurătății. Dor. Puterile individuale ne ajută să ne depășim o barieră personală. 

Simbolurile de bază sunt cheie către ritmurile existenței. Se seamănă o putere. Se culege un 

succes. Complexele de inferioritate ne îndeamnă să judecăm greșit oamenii. Se ajunge prea 

departe. Este identificat un element neobișnuite. Puterea pune un mare accent pe profunzimile 

sufletești ce pătrund sensurile ascunse. Formele noi ne îndeamnă să visăm către un viitor 

luminos. Nu se spune totul. Trăirile personale sunt complexe. Furtuna a trecut. 

 

A doua decadă a lunii iulie va fi plină de învățăminte. În primul rând, reperele pozitive ne 

îndreaptă atenția către începutul lunii iunie atunci când, prin retrogradare, Junon se pregătea să intre 

în Balanță. Atunci am avut acces la putere și, în egală măsură, la lucruri ascunse, iar o mare parte 

din evenimentele ce s-au consumat în acel interval ne-au adus aminte de o parte din demersurile 

anului anterior însă nu la modul general, ci doar cu scopul de a ne consolida starea de confort. Apoi, 

reperele negative ale acestui interval se orientează, la fel ca în mijlocul lunii anterioare, spre finalul 

anului. A trecut deja o lună de când în mijlocul lunii iunie încercam să învățăm cât de important 

este să fim prudenți, atenți, să nu ne stabilim obiective pe termen foarte lung pentru că la momentul 

acela nu ne țineau puterile. Același lucru se va întâmpla și acum, însă de această dată pentru o altă 

finalitate, având la bază un alt argument și cu alte consecințe. Apoi, începutul lunii octombrie 
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reprezintă elementul de echilibru al acestei decade, acolo unde ne-am îndreptat atenția prin repere 

pozitive pe finalul lunii mai, sperând într-o redresare personală sau într-o recuperare substanțială a 

patrimoniului, poate chiar cu riscul de a face abuzuri ori de a nemulțumi pe cine nu trebuie. 

A doua decadă a lunii iulie devine astfel încărcată de o mare semnificație doar pentru că 

adună toate aceste valori personale și le așază la baza unui edificiu. Este posibil ca de această dată 

edificiul să nu fie foarte mare, însă în mod sigur el va fi foarte util pe viitor. De asemenea, 

momentul acesta urmărește, prin concentrare sau consolidare, să lucreze asupra unui secret. Nu 

neapărat că acum ne vom preocupa de ceea ce alții ascund, de secretele altora, cât ne vom preocupa 

de ceea ce nu trebuie împărtășit celorlalți. Vom învăța lucrul acesta atât prin reperele pozitive, 

călătorind cu mintea în trecut prin viețile celorlalți, prin relațiile lor, dar și prin repere negative, cele 

care repetă o recomandare, cea pe care am primit-o în mijlocul lunii iunie, aceea de a nu ne face 

proiecte pe termen lung decât dacă ne țin puterile. Este posibil ca în această decadă, pentru că avem 

acces liber la informație și putere, anumite lucruri să fie obținute foarte ușor. Nu ar trebui să cădem 

în patima superficialității și să considerăm că nu a existat un istoric pentru genul acesta de 

împlinire. Vom vedea lucrul acesta analizând fiecare zi în parte și observând când anume este 

important să punem punctul pe “i” și când să simplificăm lucrurile pentru ca rezultatul să fie ceea ce 

căutăm. 

În prima zi a acestei decade Mercur devine un personaj principal îndemnându-ne să punem 

accent pe comunicare și să schimbăm direcția asupra căreia am lucrat în decada anterioară ca și cum 

dintr-o dată nu mai este nevoie să ne familiarizăm cu un anumit tip de colaborare, cu secretele 

celorlalți sau cu demersurile ce ne-au speriat în decada anterioară pe motiv că se desfășoară numai 

pe ascuns. Acum, prin Mercur din zodia Rac, ce se implică în mai multe unghiuri, expresivitatea 

capătă o importanță aparte și până și eșecurile sunt argumentate frumos, elegant, cu substanță 

căutând să înțelegem din toate acestea că viitorul devine dintr-o dată important. Există însă un risc 

al acestei zile și timpul ne va vorbi despre momentul acesta pentru că acum nu vom fi în stare să îl 

investigăm pe măsura importanței pe care o are. Asta se întâmplă pentru că Mercur, chiar dacă se 

află în relații bune cu Marte din Scorpion și cu Chiron din Pești, desenând o piramide de apă, semn 

de introspecție și înțelegere, se află într-o dispunere foarte proastă cu octava sa superioară, cu 

Uranus, ceea ce va arăta că orice element bun, folositor sau interesant va fi răstălmăcit ori încadrat 

într-o zonă obscură. 

Pentru a depăși acest impas se face apel la simplitate. Lucrul acesta ne este familiar din 

decada anterioară atunci când, nu doar Mercur a lansat invitația aceasta, ci și alte dispuneri, unele 

dintre ele destul de dure, precum opoziția Soarelui cu Pluton. Momentul acesta al zilei de 11 iulie, 

în contextul lunii iulie, dar și în cadrul decadei a doua pe care analizăm, arată, totuși, că riscul este 

important. Deși facem trimitere la episoade pe care ni le amintim foarte exact, la anumite secvențe 

pe care le-am citit într-o carte ori care ne-au fost povestite de alții, ceea ce trăim în momentul acesta 

este de o mare importanță. Timpul are acum o altă greutate pentru că tot ceea ce avem în jur sau se 

exprimă ne vorbește despre putere și despre cum am putea pe viitor să o folosim. Din nefericire, 

proiectele pe termen lung nu sunt acum favorizate și nu vor fi favorizate în niciuna dintre zilele 

acestei decade. Deci avem nevoie de prieteni sinceri, devotați, de oameni stabili care nu-și schimbă 

opțiunile de la o zi la alta și care promit, prin aceste calități, prin aceste virtuți, că pe viitor nu se vor 

răzgândi în cazul în care cedăm tentației și visăm la împliniri de durată. 

De asemenea, 11 iulie este și ziua când Luna se află într-o dispunere proastă cu Pluton și 

dragostea este prea mult cântărită, judecată prea mult după câștig sau după privilegiu. Este posibil 

ca momentul acesta să-i îndemne pe oameni să se judece unii pe alții pentru că sunt invidioși sau 

pentru că nu își înțeleg talentele, deschiderile și intră în contact cu informația fără să fie pregătiți. 

Cei care sunt pregătiți vor excela în momentul acesta pentru că au răspunsuri la toate problemele cu 

care se confruntă, inclusiv la problemele celorlalți. De aici le vine și o mare încredere în sine, o 

putere sporită și, pentru că de fiecare dată încercările vin pe măsura puterii, destinului se va 

comporta cu ei altfel decât cu ceilalți. Încercarea lor de-acum va fi aceea de a sfida un drept. Pentru 

a compensa acest gol sufletesc mulți își manifestă în această zi nevoia de lux, sperând că procedând 

în felul acesta depășesc regulile rigide ale vieții de zi cu zi și prin suplimentarea acestor obiecte, 
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stări sau prin sporirea numărului de cunoscuți pe care îi au acum în preajmă să combată reguli 

stupide. Totul lucrează însă cu valoare și indiferent de nivelul la care ne situăm, problema și 

valoarea vor fi gândite după profunzimea pe care o conțin. 

 
„Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) și-a scris multe dintre poeziile sale într-o stare mult 
asemănătoare somnambulismului. Poseda un caracter labil, ce trecea extrem de ușor de la o stare 
de bucurie la melancolie. Într-o zi, și-a asigurat prietenii că și-ar fi zărit propria-i umbră venind 
în întâmpinarea sa. Hahn , pe baza lucrării lui Mobius, a studiat îndeaproape pishopatologia lui 
Goethe. Despre bunicul său se spune că ar fi fost într-o oarecare măsură vizionar, a avut 
presentimente și visuri premonitorii ca și alte fenomene parapsihologice. Sora sa era o persoană 
originală, anormală, degenerată. 

El însuși, de altfel, a afirmat în repetate rânduri, că avea din naștere o tendință 
ipohondră. Prezenta accese neajustificate de mânie, în timpul cărora delira. Era obsedat de ideea 
sinuciderii (Werther). Mobius a comparat perioadele de producție literară, cu fazele nebuniei 
clinice. în opera lui Goethe putem identifica numeroși degenerați, isterici și chiar alienați. Aceste 
prototipuri nu le studia în azilele de alienați, de care avea groază, ci le observa în societatea pe 
care o frecventa.”[3] 

 

Prin trecerea planetei Venus în zodia Leu sperăm ca lucrurile să se schimbe într-o direcție 

pozitivă. Este adevărat, prin această nouă poziție a planetei Venus arătăm interes pentru poezie, 

dans, muzică sau pentru ceea ce ne încântă sufletul. Apar, astfel, noi probleme legată de capacitatea 

individului de a se 

exprima sau de a 

depăși situații 

penibile într-un mod 

frumos fără urmări 

negative. Nu există 

însă niciun dubiu că 

noua poziție ne va 

crea alte probleme. 

Din prea multă 

căldură sau 

entuziasm, dintr-o 

mare dezinvoltură 

oamenii ajung să se 

rănească unii pe alții 

fără o intenție clară. 

Asta se întâmplă atât 

când Venus se află în 

zodia Leu, dar și atunci când se află în zodia complementară, Vărsător. Unii vor constata acum dacă 

orientarea lor către spiritualitate luptă împotriva unor condiționări penibile. Aceste condiționări 

penibile au avut în ziua anterioară, în prima zi a acestei decade, implicații afective majore. Ne-a 

durut sufletul, ne-am amintit de o mare dramă sufletească, am renunțat la rațiune pentru a invoca un 

motiv cu puternice accente afective, iar acum să le transformăm pe toate acestea în identitate 

emoțională. Venus în Leu le vorbește oamenilor despre o identitate emoțională cu care nu sunt 

obișnuiți. Încă din prima clipă, tocmai pentru că nu sunt obișnuiți, vor face apel la o structurare 

rigidă a lumii, cea care împarte totul în inferior și superior. 

Dacă în privința vieții personale lucrurile acestea poate lua și o direcție pozitivă pentru că 

așa se întâmplă când oamenii învață unii de la alții, în privința vieții sociale dihotomiile periculoase, 

deviza principală a anului în curs, ne oprește acum dreptul la fericire. Omul inferior abuzează de 

încrederea celorlalți, iar cel superior le va impune celor din jur propriul sau etalon. Și într-un caz, și 

în celălalt, avem de-a face cu greșeli săvârșite prin violarea intimității. 

Lucrurile acestea mai puțin plăcute sunt accentuate și de faptul că Venus abia intrat în acest 

semn de putere, în zodia Leu, se va afla într-o dispunere negativă cu Junon, abia intrat într-un alt 
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semn de putere, Scorpion. Apar, astfel, conflicte între generații nu prin motivele prezente, ci prin 

ceea ce-și amintește fiecare dintre părțile aflate în conflict. Posibilitățile de exprimare se reduc și 

parcurgerea de către Luna a ultimului segment al zodiei Balanță se va transforma într-o mare dramă 

din care se desprinde o idee interesantă: suntem încurajați să pornim pe o direcție greșită doar dacă 

nu privim spre fericire, însă a privi spre fericire este cel mai greu lucru în momentul de față.  

Iată, așadar, cea mai importantă lecție a acestei decade care este de altfel și prima. Conflictul 

între generații nu va fi vizibil însă doar între persoane, ci va fi construit și în interiorul ființei, 

apărând o luptă între ideile noi și cele vechi, între necesitatea prezentului și obiceiurile pe care 

individul a ajuns să le îndrăgească atât de mult. Apare, așadar, un stres despre care oamenii nu prea 

vor ști ce să spună, cum să îl definească și pentru că foarte mulți sunt superficiali ori nu au educație 

specială în a-și formula sentimentele și a le prezenta pe înțelesul celorlalți, vor fi foarte mulți care 

vor face apel la această împărțire primară: oameni inferiori și oameni superiori. Se vor acuza unii pe 

alții atribuindu-și etichete în conformitate cu această împărțire. Omul care trece dincolo de această  

dihotomie, de această împărțire pe două direcții, descoperă ca are acum posibilitatea de a se 

exprima la un alt nivel dacă nu alege să vorbească în limba pe care a folosit-o până acum. Asta 

anunță, nu că trebuie să vorbească într-o limbă străină, ci că este invitat să folosească noțiunile într-

o altă ordine, să acorde credibilitate celui pe care până acum nu l-a băgat în seamă că poate adevărul 

pe care-l caută aici se află. Pentru că ne aflăm deja în a doua parte a anului și lucrurile încep să se 

clarifice sau să se sedimenteze, evenimentele vor avea o mai mare greutate. Chiar dacă acestea nu 

sunt importante în contextul social în care se manifestă, cu toate că individul s-ar putea să nu aibă 

vorbele la el, să-i lipsească ceva din discurs sau poate chiar din lucruri, are mulțumirea că participă 

la un episod important. În felul acesta, va putea să realizeze un schimb foarte frumos cu cei din jur 

și să nu mai fie marcat de imitație sau de imitatori, ci să treacă pe nivelul următor, adică să se 

inspire și să înțeleagă schema de succes a celui despre care se interesează nu pentru că doresc să o 

reproducă, ci pentru că o admiră. Venus în Leu transformă în frumos ceea ce admiră. 

 
„Toți știm că în compoziția aerului azotul este preponderent, reprezentând 78,08 % față de 20,8 
procente ale oxigenului și cele 0,4 procente ale bioxidului de carbon și urmelor de alte gaze inerte. 
Oxigenul este folosit în respirația animalelor și plantelor; bioxidul de carbon în fotosinteză. Nici 
plămânul animalelor, nici frunzele plantelor nu au nevoie însă de principala componentă a 
aerului. S-ar părea că imensul „depozit" de azot atmosferic, nefiind asimilabil, rămâne total 
nefolosit, un fel de „stoc supranumerar" al Naturii. 
Aparențele înșală. Azotul atmosferic -deși gaz inert și aparent inutil - joacă un rol de frunte, 
ghicit abia de omul antichității din ce în ce mai apropiat de pământ prin practicarea agriculturii. 
Naturaliștii romani Plinius Secundus și Varro au consemnat acum 2 000 de ani, în lucrările lor 
Historia natiiralis și De re rustica, acțiunea favorabilă a leguminoaselor (fasole, mazăre, bob, 
linte, trifoi, lucerna, măzăriche, lupin) asupra plantelor ce se cultivau pe locul unde se 
dezvoltaseră acestea. 
Abia în 1886 doi cercetători germani, Hellriegel și Wilfarth, cercetând umflăturile (nodozitățile) 
de pe rădăcinile de leguminoase au constatat că bacteriile din nodozități, trăind într-o strânsă 
prietenie -numită simbioză - cu plantele, procură acestora azotul din aer de care au atâta nevoie 
pentru a-și fabrica substanțele de bază ale existenței lor, proteinele. 
Foarte curând, în 1888, Beijerinck a cultivat și descris bacteria din nodozități și a botezat-o 
Bacillus radicicola, ulterior rebotezată de 25-30 de ori până s-a ajuns la denumirea pe care o 
poartă astăzi: Rhizobiiini legiuninosanun. Cercetările care au continuat neîntrerupt și în veacul 
nostru au scos în evidență rolul cosmic al acestor bacterii, adevărate fabrici invizibile de compuși 
asimilabili ai azotului. La scara planetei, cele aproximativ 120 de milioane de hectare cultivate cu 
leguminoase aduc anual în sol, din atmosferă, peste 10 milioane tone de azot fără ca nimeni să 
prindă de veste. 
Aceste laboratoare bacteriene de fixare și transformare a azotului se găsesc pe rădăcinile 
leguminoaselor și au diferite forme. Astfel, la cafeluță (Lupinus) are o formă încrețită, la fasole, 
rotundă, iar la trifoi, ovală. Numărul și dimensiunile nodozităților sunt foarte variate în funcție 
de specie, de „calitatea" bacteriei, de condițiile de sol. 
Apariția nodozității este un rezultat al pătrunderii bacteriei în perișorii absorbanți ai rădăcinii 
(preinfecția) și al invadării celulelor încorporatoare (infecția). în clipa când nodozitatea s-a 
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maturizat, ca la un semnal celulele infectate ale rădăcinii plantelor leguminoase încep să 
sintetizeze un pigment asemănător celui care dă culoarea sângelui, numit leghemoglobină, toată 
nodozitatea colorându-se în roșu. In timpul activității bacteriile sporesc considerabil în 
dimensiuni, devenind bacleroizi. Cu ajutorul unei enzime speciale, nitrigenaza, bacteroizii fixează 
azotul din atmosferă sub formă de amoniac. Amoniacul reprezintă materia primă pe care planta 
o preia de la bacterie, prelucrând-o la rândul ei și obținând o gamă bogată de produse 
cuaternare (în compoziția cărora intră O, H, C, N), amintite pe larg în cartea mea Uzina Flora. 
In această simbioză, planta-gazdă, după ce reușește să stabilească un echilibru biologic, își 
domină partenerul. Când bacteriile se înmulțesc peste măsură, producând o cantitate prea mare, 
inutilizabilă, de amoniac și pretinzând un plus de hidrați de carbon necesari gazdei în perioada 
înfloririi, celulele rădăcinii înghit (fagocitează) o parte din bacterii, reglementând astfel schimbul 
chimic. 

Simbioza dintre leguminoase și nitro-bacterii are o marc importanță practică pentru 
agricultură, deoarece de pe uima acestei conviețuiri solul se îmbogățește în azot combinat. 
Semănând cereale după leguminoase se obțin recolte de 2-4 ori mai mari economisindu-se astfel 
importante cantități de îngrășăminte chimice sau evitându-se abuzurile din ce în ce mai mari ale 
folosirii acestor produse industriale, abuz care duce la degradarea solului, la intoxicarea 
plantelor și chiar a acelora ce le consumă.”[2] 

 

Întâlnirea Lunii cu Luna neagră din 13 iulie va pune la îndoială o colaborare interesantă. Nu 

este vorba de o propunere ce ar putea să vină acum, în momentul de față, ci despre o colaborare ce 

se află în derulare. Pe baza acestei colaborări care a început să prindă contur de la sfârșitul lunii 

mai, când Luna neagră a intrat în Scorpion, unele persoane rău intenționate au ajuns să creadă că 

aspirațiile de acum, pe baza unor schimburi interesante cu cei care nu s-au încadrat pe finalul lunii 

mai în acele relații, sunt puse la mare încercare ori se văd în imposibilitatea de a se derula. 

Momentul acesta pare să fie unul de mare umilință, de marginalizare sau de sancțiune pe care cel 

slab îl va resimți ca pe o lovitură construită din timp împotriva sa. 

Mulți vor avea impresia că această marginalizare atrage în mrejele sale și prietenii apropiați, 

cei în care au avut atât de multă încredere și pe care s-au bazat. Momentul acesta în care Luna se va 

afla în conjuncție cu Luna neagră, fiind de altfel pe punctul de a eclipsa celelalte unghiuri care se 

împlinesc acum, poate sugera și faptul că viața privește în direcția opusă. De altfel, momentul acesta 

nu este nou, știm că Pluton mediază acum tendința Nodurilor, arătând că acolo unde nu există 

patrimoniu sau acolo unde viața personală este marcată de certuri sau de revoltă împotriva unui 

scandal, experiențele se așază în jurul acestor trăiri făcând scut și protejând, chiar cu riscul de a 

încuraja încrâncenarea individului pe problemele vieții sau pe persoanele care le-au adus pe acesta 

în preajma lor. 

Este de la sine înțeles, momentul acesta cere mult calm, multă atenție și mult respect. Nu 

este totuși momentul potrivit să cerem celorlalți dovezi de dragoste, de înțelegere sau de acceptare, 

pentru că iubirea acum, cu toate că Venus abia a intrat în zodia Leu și ne aduce un suflu nou, este 

orientată către revoltă sau către nesiguranță. Zodia Leu, pe lângă faptul că încălzește sentimentele și 

aduce putere în situațiile pe care le parcurgem, lansează către ceilalți și mesajul minciunii construită 

frumos. Ceea ce este fals, fraudulos, ceea ce denaturează adevărul, dar îl prezintă pe acesta ca având 

o structură foarte solidă și temeinică, ține de apanajul acestei zodii. Deci suflul nou are și această 

înfățișare care va amplifica duritatea cu care oamenii se vor despărți și se vor acuza unii pe ceilalți 

de implicare în această situație. Nu trebuie să uităm că, în acest context, Mercur se află pe ultimul 

grad al zodiei Rac și rememorarea pune gaz pe foc, accentuează această nemulțumire sau vine cu 

noi constrângeri care nu vor dura în timp, dar își vor îndeplini rolul dramatic în acest moment. 

De asemenea, un element care face cinste omului corect va veni acum din faptul că adevărul 

personal, subiectiv, va crea în interior o mare presiune și i se va opune unui scandal. Prin genul 

acesta de situație se arată că experiența este importantă și nu este deloc indicat ca superioritatea să 

fie dovedită doar împotriva celui slab. Întâlnirea Lunii cu Luna neagră, pe fondul altor unghiuri care 

se împlinesc în această perioadă, arată că cea mai simplă soluție, cel mai accesibil mod de a dovedi 

puterea este împotriva unui om slab. De acest lucru se vor folosi cu precădere oamenii care au 
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carențe informaționale ori mari probleme la capitolul educație. Poate au putere, însă le mai trebuie 

și discernământ. 

 
Henry Ford (30 iulie 1863 - 7 aprilie 1947) s-a născut în SUA, din imigranți irlandezi, 

Henry Ford a dovedit din copilărie aptitudini pentru lucrul cu mașinării. Crescând la ferma 
părinților din Michigan, a reparat ceasuri, a construit o mică roată de apă și a meșterit la 
mașinile fermei. La 17 ani s-a stabilit în Detroit, pentru a deveni mecanic; mai târziu, în 1893 era 
inginer-șef la Edison Illuminating Company. Încurajat de proprietarul companiei, Thomas 
Edison, a realizat primul său automobil, Quadricycle Runabout, în 1896. În 1903, a înființat 
compania Ford Motor. A fost întemeietorul liniei moderne de montaj, în care un automobil se 
deplasează în lungul unei benzi rulante, pe măsură ce muncitorii îi montează componentele. În 
felul acesta, automobilele puteau fi construite rapid și la preț mai mic. În 1908, a început să 
construiască automobilul model T. Existent doar în culoarea negru, modelul T era un automobil 
simplu și fiabil. La prețul de 825 $, a fost cel dintâi automobil ieftin și a făcut pentru prima dată 
șofatul accesibil tuturor. Între 1908 și 1927, în SUA s-au construit peste 15 milioane de asemenea 
automobile, făcându-l multimilionar pe Ford. Henry Ford a murit în 7 aprilie 1947, la vârsta de 
83 de ani. Presa vremii a plâns unul dintre cele mai mari nume ale industriei auto mondiale: 
"Henry Ford, pionier notabil al industriei auto, a decedat în seara zilei de 7 aprilie, la 83 de ani. 
Ford se retrăsese acum mai mult de un an și jumătate din imperiul industrial pe care l-a fondat 
în 1903. La retragere, domnul Ford se afla într-o excelentă formă fizică, dar i-a încredințat 
conducerea companiei nepotului său, Henry Ford al II-lea, deoarece afirma că dorește să-și 
petreacă mai mult timp în scop personal. Decesul celebrului industriaș a survenit la casa pe care 
o are în Fairlane, un zona de suburbie a Detroit-ului, nu departe de locul nașterii sale". 

 

Trecerea planetei Mercur în zodia Leu poate schimba argumentul individului, indiferent de 

tabăra în care s-a situat. Imediat ce intră pe această zodie, pățește la fel cum s-a întâmplat cu planeta 

Venus cu puțin timp în urmă: are de împlinit o relație proastă cu Junon. De această dată, nu doar 

simțim o opoziție din partea celorlalți, nu doar trăim sentimentul intens al refuzului, ci ni se spune 

direct, poate chiar în față, fără ocolișuri și dur că nu suntem potriviți pentru postul pentru care am 

optat, nu avem un loc în departamentul sau în locul respectiv și trebuie să facem cale întoarsă ori să 

ne orientăm către altceva. Mercur în Leu nu este o poziție bună, având o trăsătură negativă prin 

excelență. Acum însă pentru că se află foarte aproape de Venus, duritatea verbală, fie că va găsi un 

echivalent în celălalt, adică îi spune partenerului de dialog ceea ce acesta se așteaptă, fie că prin 

sentimentele intense se acoperă acest derapaj verbal sau această încrâncenare a individului orientat 

împotriva celor pe care-i consideră inferiori. 

Judecând după faptul că decadă în curs ne arată, prin corelațiile negative, că pericolul cel 

mai mare de acum este să ne stabilim obiective pe termen lung, cele care ajung până la finalul 

anului, duritatea sau derapajele momentului, cele care sunt patronate de planeta Mercur abia intrat 

în zodia Leu, ne vorbește despre o încurajare în direcția aceasta, ca și cum individul este rău în sine, 

dar nu are ceva personal împotriva adversarului, ci face lucrul acesta din plăcerea de lupta. Vor 

vedea acești oameni mult prea receptiv că finalul anului va însemna pentru ei risipă și, 

compromisurile pe care le fac acum declarându-se prea drepți, prea corecți, prea puternici se vor 

transforma pe finalul anului în semne de boală ori de slăbiciune. 

Pentru că acum, în luna iulie, nu există atât de multe unghiuri majore, altele decât planetele 

individuale, ce ar fi trebuit să se împlinească la grad perfect avem sentimentul că dacă trecem 

dincolo de linie, dacă greșim un pic, nu reprezintă un derapaj mult prea mare, adică nu este permisă 

o deviere. Nu, nu este permisă nicio deviere, nici măcar atunci când este argumentată de o agresiune 

pe care un personaj cu dare de mâna sau cu susținători mulți în spate. 

Există însă o portiță foarte îngustă prin care un individ ar putea să treacă dincolo de toate 

aceste aparențe, una care să susțină o transformare rapidă ori măcar să îi lase individului impresia 

aceasta. Luna se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului însă nu poate media tendința 

Nodurilor deci situația aceasta nu poate decât să ne ajute prin rememorare. Este de la sine înțeles că 

rememorare va fi foarte utilă celor înțelepți, persoanelor care au puțină educație la bază ori care s-au 

mai întâlnit cu situații de genul acesta și s-au obișnuit să privească în trecut și să urmărească, să 
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analizeze datele personale în raport cu ale celorlalți. Nu ne referim aici la analize complexe, ci pur 

și simplu la o raportare, la o constatare abordată acum pe alte baze. Este posibil ca unii, făcând fapta 

de acum pe jumătate bine să considere că dacă au simplificat lucrurile, dacă le văd puțin mai clar, 

chiar dacă nu disting în totalitate ansamblul acestei construcții, au rezolvat tensiunile prezentului. 

Suntem în continuare în intervalul care favorizează această simplificare însă de această dată ea nu 

mai poate să ne ajute prin pasivitate. Transformarea trebuie să fie rapidă și să ne ducă la un rezultat 

solid. Este posibil ca maniera stranie prin care încercăm să facem lucrul acesta să ne avertizeze de 

fapt că a sosit momentul să dăm înapoi o datorie. Pentru că nu existau o condiționare foarte mare, ci 

se pune accentul pe bunul simț al individului, unii vor fi tentați să amâne returnarea datoriei ceea ce 

va crea o mare problemă. 

 
VENIREA LA MORMÂNT. După ce a evocat venirea femeilor la mormânt în dimineața Paștelui, 
Ioan, ca și Luca 24, 12, istorisește și venirea lui Petru. La Luca, acesta este singurul care aleargă 
la mormânt, vede giulgiurile și se miră de ce se va fi întâmplat. Dimpotrivă, la Ioan, Petru 
aleargă la mormânt cot la cot cu ucenicul preaiubit (In 20, 1-10). Acesta din urmă ajunge primul, 
dar îl așteaptă pe Petru și îl lasă să intre în mormânt, unde vede giulgiurile și marama la o parte. 
Apoi intră, vede și crede. Povestea ar înclina să ne facă a crede că, pentru comunitatea ioaneică, 
ucenicul preaiubit, identificat în această povestire cu celălalt ucenic, ar fi primul care a ajuns la 
credința în înviere; însă Petru rămâne primul care a văzut. 
Din aceste trei povestiri care îl înfățișează pe ucenicul preaiubit în apropierea lui Petru, am putea 
desprinde concluzia că obștea ioaneică i-a acordat un interes deosebit ucenicului preaiubit. 
Totuși, ea 1-a făcut să rivalizeze cu Petru, al cărui rol nu putea fi ascuns și care era, după toate 
aparențele, personajul cel mai faimos în ochii marii Biserici. 

În Ioan 21, Petru evoluează în povestirea arătării lui Iisus la țărmul lacului și a 
confirmării în sarcina lui pastorală de către Iisus.[1] 

 

Mijlocul lunii iulie ne aduce în fața unor condiționări cu totul speciale. Ne aflăm acum pe 

ultimul segment de tranzit al Lunii prin zodia Scorpion și puterea are conotații aparte. Luna se va 

afla, așadar, în conjuncție cu Marte și într-o relație foarte 

bună cu Chiron de unde înțelegem că superioritatea ar trebui 

să fie dovedită prin inițiativă sau prin elemente profunde de 

comportament sau idei care fac rapid trimitere la marile 

biografii ori la adevăratele valori ale culturii și civilizației. 

Imediat ce Luna va intra în zodia Săgetător, ideologiile 

construiesc un conflict ciudat. Acest conflict va părea doar o 

dispunere de idei, doar cu impunere a punctului de vedere 

susținut de elementele cele mai bună și mai solide pe care un 

individ le deține. Fiecare dintre cele două părți implicate în 

conflict va considera că are dreptate și va fi absolut convins 

că prin intervenția sa lumea se schimba în bine. În contextul 

celei de a doua decade a lunii iulie, cea la care ne referim 

acum, această dorință de a schimba lumea dacă are inclusă și 

într-un proiect pe termen lung, unul care vizează etapele ce 

se vor împlini în lunile următoare, până la finalul anului, 

atunci lucrurile se vor desfășura de o manieră destul de 

periculoasă și impulsivă sau destul de periculoasă pentru 

ceea ce nu se manifestă acum, iar asta pentru că este în 

totalitate lipsită de ambiție sau aroganță. De aici înțelegem 

că aroganța și autoritatea, nu pentru că, în general, așa se întâmplă, ci pentru că acum sunt susținute 

de elementele personale patronate de Mercur și Venus din Leu, au un efect negativ asupra 

individului și asupra planurilor sale de viitor. 

Legătura care se creează acum între Scorpion și Săgetător arată că de fapt se face un 

compromis între ambițiile personale și necesitățile de grup, nu pentru a se diminua atitudinea sau 

tonul folosit, nu pentru că dintr-odată ținem cont de părerile celorlalți, ci din teamă. Nu este un 
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lucru obișnuit ca relațiile pozitive pe care Luna le realizează cu Mercur și Venus să le vorbească 

oamenilor despre teamă. Se întâmpla lucrul acesta acum pentru că această intervenție dură asupra 

comunității, această intervenție în forță asupra cadrului în care individul a ales să trăiască, pentru că 

deține această abilitate pe proiecte pe termen lung, atrage după sine și conștientizarea unui pericol. 

Simțul pericolului este cel care transformă toată această expansiune într-o formă de abuz. Cu cât 

oamenii se vor mișca mai mult și mai repede în această direcție, cu cât vor urmări prin mijloacele pe 

care le dețin să intervină asupra celorlalți, să atingă finalitatea pentru a-i convinge practic, prin 

rezultatul în sine, că au avut dreptate, cu atât lucrurile vor fi mai complicate și situațiile pe care le-

au gândit într-un anumit fel de la început, adică bine, vor ajunge la final să primească din partea 

celorlalți o ușoară reticență. Constanta negativă devine acum confirmarea faptului că s-a știut încă 

de la început că oamenii vor reacționa așa. De aici și tendința de a considera că orice am face tot 

aici ajungem, că persoanele din preajmă sunt ființe care nu pot fi modelate, incapabile să înțeleagă 

un mesaj profund sau să interacționeze cu ideile celorlalți. În realitate, nu este chiar așa! 

Interacțiunea sau aversiunea anturajului față de idealul său, mesajul unui individ se realizează de 

fapt cu atitudinea pe care persoana în cauză o are față de aspirațiile sau idealurile sale. Anturajul nu 

se fixează doar pe mesaj, ci, prin nonverbal, se trece dincolo de acesta. Practic, acesta este 

mecanismul ce va purta întreaga vină a presiunii care va exista pe mijlocul lunii iulie. 

 
“Deșertul Gobi  

De la sfârșitul secolului XV, navigatorii au căutat un nou drum spre Orientul îndepărtat. 
Multe expediții au încercat să înconjoare America pe la nord. prin așa-numita trecătoare de 
nord-vest. pentru a descoperi noi teritorii ale Arcticii. Din păcate, stratul gros de gheață de la 
suprafața apei s-a dovedit o piedică de netrecut. Problema cercetării regiunilor nordice ale 
globului a revenit in secolul XIX, când numeroase țări au început să organizeze expediții al căror 
țel era cucerirea trecătorii lui de nord-est și de nord-vest. precum și cucerirea Polului Nord. Au 
trecut ani buni însă. Înainte ca Polul Nord să se înfățișeze în fața ochilor exploratorilor. În 1845, 
expediția cercetătorului britanic John Franklin s-a încheiat în mod tragic. Căutarea celor 
dispăruți a continuat timp de 15 ani. dar soarta lor a rămas un mister. în timpul expedițiilor din 
anii 1893-1896. norvegianul Fridtjof Nansen s-a apropiat de Polul Nord până la o distanță de 
320 de kilometri, pe un vas construit special. în iulie 1827, expediția condusă de Edward Parry s-
a apropiat până la 900 de kilometri de Pol, cu ajutorul unor bărci cu șine. Acest record s-a 
menținut timp de 50 de ani. Americanul Robert E. Peary este considerat primul om care a ajuns 
la Polul Nord: conform informațiilor furnizate de acesta, evenimentul s-a produs la 6 aprilie 
1909.”[4] 

 

Pentru că Luna se află acum în conjuncție cu Saturn și într-o relație proastă cu Neptun ne 

vom speria puțin de propriile aspirații, de ceea ce dorim să avem, să ne însușim sau să deținem pe 

motiv că nu se află într-o zonă neutră, ci în ograda celuilalt. Vom conștientiza că lucrurile acestea 

constituie o mare problemă a vieții în momentul în care Luna se va afla într-o relație proastă și cu 

Axa Dragonului, adică în a doua parte a zilei de 16 iulie. Toată această direcție primește un impuls 

negativ din partea unui unghi complicat, negativ, ce poate răsturna orice situație certă sau pozitivă: 

careul Soarelui cu Uranus. 

Pentru că este vorba de careu și mai ales pentru că acesta se ridică între zodii cardinale, este 

practic imposibil să nu punem în dorințele de acum, în inițiativa prezentului, constatări la care am 

ajuns în ziua anterioară. Am văzut că, în 15 iulie, foarte ușor am putut să ajungem la ideea falsă că 

anturajul este de vină și că modelarea acestuia este imposibilă deși necesară. Acum, pentru că 

suntem într-un moment în care forța cardinală se exprimă foarte bine, cea care predispune 

evenimente pe termen scurt și este caracterizată de impulsuri scurte. Primul impuls va fi acela de a 

da vina pe anturaj, de a spune că acesta nu poate fi sensibilizat prin nimic ori este prea lent, nu 

deține nivelul necesar deși are tot norocul din lume. 

Relația aceasta proastă dintre Soare și Uranus este oarecum încărcată de agresivitate. 

Progresul acesta la care facem noi trimitere nu poate fi atins, nu pentru că anturajul este de vină, ci 

pentru că energia necesară îndeplinirii acestuia este folosită pentru a hrănii o agitație internă 

teribilă, de a menține acele construcții false bazate pe îndoială sau pe aversiune față de succesul 
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celuilalt. În felul acesta, se ajunge mult prea ușor la un paravan, la un obstacol și este de la sine 

înțeles că primul gând pe care-l vom avea va fi acela care îi va acuza pe ceilalți. 

Atunci când se va pune problema relației proaste dintre Lună și Axa Dragonului lucrurile se 

vor complica și impactul destinului asupra puterii de înțelegere îl va ajuta pe acesta să înțeleagă de 

ce obosește atât de repede, de ce nu are răbdare cu ritmul celuilalt, de ce nu acceptă că agitația nu a 

rezolvat niciodată nimic, ci dimpotrivă strică tot ceea ce atinge. Nu vom ajunge la această înțelegere 

de viață de la sine decât constrânși și numai prin cei care au învățat din experiențele proprii că acest 

orgoliu, aceasta atitudine menținută împotriva celorlalți atrage pedeapsa. Deocamdată doar ne 

informăm asupra acestei pedepse și vom vedea atunci când Luna va trece prin Coada Dragonului că 

ceea ce se imprimă acum s-ar putea să se și întâmple. 

La modul concret, în spațiul acestei decade pe care o analizăm, relația proastă a Soarelui cu 

Uranus arată un conflict existențial în care ideile false trebuie acceptate și puse pe picior de egalitate 

cu ideile adevărate. Numai așa individul va simți că este susținut de anturaj. Numai așa individul va 

simți că el reprezintă adevărata valoare, nu informațiile adevărate pe care le deține. Această 

slăbiciune își are originea într-un trecut complicat, sumbru sau într-o anumită perioadă în care 

individul gândește că doar în felul acesta a fost abuzat. De asemenea, în această schemă de acțiune 

se încadrează și întâmplarea în care un individ a fost martor la abuzurile prin care au trecut alții, 

empatizând cu durerea acestora și îngrozindu-se de suferința prin care au trecut.  

Toate aceste informații depozitate într-un fond personal se transformă acum în avertismente. 

Ceea ce facem în momentul acesta se bazează mult pe experiențele anterioare, directe sau dur 

observate, și au menirea de a ne proteja de un pericol despre care deocamdată nu știm nimic. Soluția 

cea mai bună ar fi să ne lăsăm în voia acestor inspirații și să nu opunem rezistență pentru că orice 

rezistență opusă în momentul acesta consumă foarte mult din energia personală și vom ajunge, nu să 

impunem celorlalți ca ideile false să fie acceptate așa cum sunt, ci să credem noi ca acestea sunt 

adevărate pentru a fi acceptate. Știm că în astrologie Uranus are un mod aparte din a răsturna 

situațiile sau a face dintr-un element sigur unul complet nesigur. În momentul de față ne aflăm într-

un moment de genul acesta. 

 
“ Manicatide, Radu 
(17.04.1912, Iaşi – 28.03.2004, Bucureşti) 

Inginer de aviaţie. A absolvit Şcoala Politehnicăla Bucureşti şi École d’Aéronautique et  
Construction des Automobiles din Paris ca şef de promoţie. A absolvit Şcoala de Pilotaj de la 
Bucureşti (1931). În 1926 a construit planorul M1câștigând locul I la 
concursul de planoare şi aeromodele de la Paris. În 1935 a realizat 
avioanele monoloc RM-5 (greutate maximă 200 kg şi viteză maximă 
120 km/h) şi RM-7 (greutate maximă 240 kg şi viteză maximă 135 
km/h). Din 1939 a lucrat la IAR Braşov, ca şef al serviciului de studii 
structuri, apoi ca şef al atelierului de prototipuri şi experimentări, unde 
a participat la realizarea avioanelor proiectate la IAR (IAR-27, IAR-37 
și IAR-80) şi a avioanelor sub licenţă (IAR-79 – Savoia Marchetti, Me-
109 – Messerschmitt). Continuându-şi preocupările mai vechi, în 1942 a 
realizat la IAR Braşov avionul monoloc RM-9 (cu greutatea maximă de 
350 kg şi viteza maximă de 138 km/h). În 1944 a realizat avionul biloc 
cu ampenaj orizontal dispus în faţă (tip raţă), RM-11 (greutate maximă 
530 kg şi viteză maximă de 175 km/h), iar în 1949 a construit, tot la Braşov, avionul biloc de 
şcoală IAR-811 (greutate maximă de 650 kg şi viteză maximă de 150 km/h). Din 1950, la Uzina de 
Reparaţii Material Volant – URMV 3, sub conducerea lui s-au construit avioanele IAR-813 
(greutate maximă de 750 kg şi viteză maximă 192 km/h, recorduri omologate de Federaţia 
Aeronautică Internaţională). În 1953 a proiectat şi realizat avionul  bimotor IAR-814 (greutate 
maximă de 2 030 kg şi viteză maximă 272 km/h, record mondial de viteză pe circuit închis, 
omologat de FAI). Din 1955, tot la URMV 3, s-au construit avioanele IAR-817 (greutate maximă 1 
150 kg şi viteză maximă de 175 km/h). S-a mutat la Bucureşti, la Întreprinderea de Avioane, 
realizând în serie IAR-818, intrat în dotarea aviaţiei agricole şi sanitare. În 1956 a creat avionul 
bimotor MR-2, derivat din IAR-814 (greutate maximă 2 080 kg şi viteză maximă de 275 km/h). 
După 1967, în colaborare cu Institutul de Mecanica Fluidelor şi Cercetări Aerospaţiale, a 
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proiectat avioanele IAR-822, IAR-823, IAR-826 şi IAR-827, care au fost realizate la ICA 
Ghimbav.”[8] 

 

Este posibil ca unii să nu aibă parte încă de o soluție viabilă la problemele zilei anterioare, 

adică să considere că prin ceea ce fac nu se așază împotriva destinului și nu sunt declarații 

împotriva celorlalți, ci doresc să participe la un fenomen foarte amplu, poate chiar unul global de 

dezvoltare sau de reconstrucție. În 17 iulie, Mercur se va întâlni într-o conjuncție cu Venus, sporind 

puterea de concentrare și posibilitatea de a accesa mult mai bine informația prin intermediul 

sentimentului. Adică suntem mult mai puternici în a ne apropia de ceea ce iubim. Asta înseamnă că 

temerile zilei anterioare, momentele de derută, de zăpăceală ori de indiferență, ceea ce părea răutate 

sau agresivitate orientată 

împotriva unui factor slab, cum 

am văzut și în alte zile ale acestei 

decade, pot fi foarte ușor 

rezolvate prin iubire. Iubim o 

calitate, o persoană, un ideal sau 

o aspirație și reușim pe baza 

acestui sentiment să adunăm în 

jurul nostru toate informațiile 

care pot vorbi frumos despre 

aceste lucruri și-i pot molipsit și 

pe ceilalți de această armonie, 

apropiindu-ne de soluții 

miraculoase. Din nefericire, 

Mercur în Leu nu este o poziție 

foarte bună și, foarte ușor, orice 

impuls pozitiv poate cădea în 

patima subiectivismului (părerea 

mea) sau în patima orgoliului 

(voința mea). Foarte ușor se poate 

ajunge ca aceste idealuri sau 

elemente fascinante ce sunt 

văzute în afară să devină 

fascinante și minunate doar 

pentru că individul le selectează 

să pară așa. Deci conotațiile 

acestea magice dispar în momentul în care individul își revendică pe baza unui destin personal 

favorabil, pe baza norocului personal, toate lucrurile cu pricina. Acestea sunt procese de care se 

bucură toată lumea, pentru că nimeni nu poate pune stăpânire pe iubire. 

Pentru că Luna neagră din Scorpion nu iartă nimic din ceea ce se manifesta acum și se va 

manifesta în viitorul apropiat din zodia Leu, astăzi fiind momentul când și Mercur și Venus vor 

împlinii pe rând câte un careu cu Luna neagră, se încearcă, prin mijloace ai puțin corecte, 

convingerea oamenilor că toate aceste lucruri negative pe care le rezolvă pe moment sunt de fapt 

mari probleme ale vieții, iar soluția este doar sacrificiul absolut pe care aceștia îl fac. De fapt, 

acestea sunt doar deviații de moment, nici măcar nu sunt probleme, iar sacrificiul este un confort 

disimulat, nu o muncă istovitoare.  

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

avea o zi de 17 iulie absolut fabuloasă. Momentul acesta îi ajută să se deschidă către un plan 

superior și unghiurile cu pricina, care îi pun în dificultate pe oameni comuni, pe aceștia îi transpun 

sub forma unor informații eronate pe care le constată, pe care le văd și cu care nu se vor identifica 

deocamdată pentru că le văd pe acestea doar ca informații, nu și ca evenimente. Viziunea 

pătrunzătoare susținută acum de relația minunată dintre Marte și Chiron va da conjuncției dintre 
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Mercur și Venus puteri nebănuite și aceștia vor putea să pună în cuvinte, să transmită mai departe ca 

stare tot ceea ce percep și înțeleg. Prin mesajul acestor ființe conflictul dispare și implicarea 

acestora în evenimente sociale ar putea să oprească demersuri negative care au fost inventate sau 

create intenționat în luna anterioară, când Junon s-a aflat, pentru o scurtă perioadă de timp, în 

Balanță. Relațiile dintre oameni se bazează mult pe viziunile acestora și cu cât ele sunt mai adânci, 

mai pătrunzătoare sau mai curate, cu atât evenimentele în care aceștia se implică împreună, de 

comun acord, vor fi mai încărcate de semnificație. Cu alte cuvinte, 17 iulie poate deveni o 

superputere însă pentru a o impregna cu această forță subtilă trebuie, prin efort personal, să o 

ajungem în această lume, la fel cum s-a întâmplat și cu legenda pițigoiului, cel care a adus raza 

soarelui și prin intermediul ei a venit primăvara când a rămas fără pene, iar acum penele pe care le 

poartă sunt multicolore pentru că le-a primit în dar de la toate celelalte păsări ca semn de mulțumire. 

 
„Insula Mauritius a devenit celebră datorită unui timbru poștal, la care visează fiecare filatelist 
din lume. Timbrul numit “Mauritius albastru" a fost emis in fosta colonie britanică, in 1847. Până 
astăzi s-au păstrat doar 12 exemplare estimate de colecționari ca fiind cele mai valoroase din 
lume. Faima se datorează greșelii gravorului: in timp ce grava plăcile. Joseph Bamard avea in 
fața ochilor sigla atârnată deasupra oficiului poștal. Astfel, in loc de cuvintele "Post paid” 
(franco) a aplicat pe timbru inscripția "Post Office". Astăzi locuitorii insulei ii sunt recunoscători 
gravorului distrat. Datorită lui, timbrele cu efigia reginei britanice Victoria au lacul insula 
celebra. 

Frumusețea acestei insulițe din largul coastelor estice ale Africii din Oceanul Indian a fost 
slăvită de scriitori renumiți, cum ar fi Charles Raudelaire și Mark Twain. Cel din urmă avea să 
spună că Dumnezeu a creat in Mauritius al doilea rai. Într-adevăr, insula este de vis: soare, 
nisipuri albe, lagune limpezi ca de cristal, plaje minunate care se inund pe kilometri întregi și 
păduri de palmieri. Deși aceste atuuri ale insula nu mai sunt de mult un secret, pentru moment. 
Mauritius este ocolit de invazia turiștilor.”[4] 

 

Trecând în Scorpion, Luna le va vorbi oamenilor despre alte evenimente în care trebuie să se 

implice în această decadă. Pentru că zodia Capricorn este prin excelență o zodie care îndeamnă spre 

gândire, chiar și atunci când îl încurajează pe individ să obțină avantaje materiale sau funcții sociale 

importante, momentul acesta va fi în consonanță cu punctul de echilibru, acela care ne îndreaptă 

atenția către începutul lunii octombrie. Consultând efemeridele observăm că acea decadă este 

dominată de o relație bună ce se construiește la grad perfect între Luna neagră și Pluton. Raportul 

acela pozitiv dintre Pluton și Luna neagră poate fi și un semn de tristețe, însă acea tristețe este atinsă 

prin meditație, prin efort al gândirii sau prin renunțare pe care individul le face în cunoștință de 

cauză. 

Renunțările momentului fac referire cu precădere la anumite raporturi sociale care sunt bune 

în momentul de față, dar atunci nu vor mai fi. Nu ne referim aici la perspectiva pe termen lung, nici 

măcar la cea care ține de construirea unor evenimente restrânse până la finalul anului, ci ne referim 

la acele episoade care au fost declanșate la începutul lunii aprilie și care aveau programate câteva 

etape în această a doua decadă a lunii iulie. Pentru că aceste etape acum nu se mai împlinesc, 

oamenii vor trăi cu iluzia că viitorul le va fi pozitiv. Schema momentului se bazează însă mai mult 

pe o analiză internă, pe un proces interior, pe o forță personală la care facem apel individual acum 

prin intermediul experiențelor pe care le-am avut. Nu ne referim aici doar la experiențe sociale, ci și 

la experiențe spirituale sau poate chiar transpersonale. Tot ceea ce este valoros pentru ființa umană 

participa acum la acest proces de selecție, la această decizie. 

Este adevărat, lucrurile care se vor consuma în preajma zilei de 18 iulie sunt destul de 

profunde, destul de adânci, atât ca implicare cât și ca profunzime, și este puțin probabil ca omul 

comun, care nu are o anumită flexibilitate afectivă și nici nu nu dispune de cunoștințele necesare 

care să suplinească acest neajuns, să poată stabili o punte interesantă între ceea ce se întâmplă acum 

și ceea ce se va întâmpla la începutul lunii octombrie, la fel cum nu poate să facă o punte 

edificatoare nici între ceea ce se întâmplă acum și ce s-a declanșat la începutul lui aprilie. Cu toate 

acestea, o legătură se va crea și prin aceasta, atât omul comun cât și cel care face parte din alte 

categorii, va constata o tensiune pe care va trebui să o rezolve urgent. 
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În timp ce omul comun nu se duce foarte departe cu ideea, ci doar către ziua de 20 iulie, 

când se va împlini Luna plină, considerând că aceasta este intensitatea maximă la care trebuie să se 

consume ideea sau frământarea de acum, omul profund va menține în forul său interior această 

percepție și va fi atent, ca de fiecare dată când o va regăsi, la celălalt sau în aspirațiile grupului, iar 

asta pentru a interveni și a arăta că înțelege ce se întâmplă și, poate, unii dintre aceștia, vor avea și 

soluții. Este mai puțin important dacă în aceste etape intermediare vor avea sau nu soluții, cât de 

important este că pornind de la direcțiile trasate de ziua de 18 iulie momentul de început al lunii 

octombrie aduce pentru toată lumea o idee clarificatoare. Înțelegem, astfel, că nu degeaba Luna se 

va afla acum într-un sextil cu Luna neagră și puntea peste timp se va face într-un sector în care 

Pluton va construi același tip de unghi cu Luna neagră. Ceea ce ni se întâmpla cum este de fapt un 

imbold de a trece de la o percepție subiectivă la una obiectivă, de la evenimente personale cu sau 

fără implicare existențială, la evenimente sociale, de asemenea, cu sau fără implicații existențiale. 

Este practic un alt mod de a spune ceea ce gândim. 

 
„Alexandru Paleologu  
(14.03.1919, București – 1.09.2005, București) 

Eseist. A absolvit Dreptul la București. A fost atașat de legație pe lângă Ministerul 
Afacerilor Externe înainte de al Doilea Război Mondial. Domiciliu forțat și închisoare (1959–
1964). Discipol al lui Constantin Noica. Cercetător la Institutul de Istoria Artei, redactor la 
Editura Cartea 
Românească a Uniunii 
Scriitorilor. Senator al 
Partidului Alianței Civice 
și Partidului Național 
Liberal în Parlamentul 
României (după 1989). 
Ambasador al României 
la Paris. Membru 
fondator al Societății 
Academice Române. 
Lucrări: „Spiritul și 
litera”, 1970, debut, 
Premiul Uniunii 
Scriitorilor; „Bunul simț 
ca paradox”, 1972; 
„Simțul practic”, 1974; 
„Treptele lumii sau Calea 
către sine a lui Mihail 
Sadoveanu”, Premiul Uniunii Scriitorilor, 1978; „Ipoteze de lucru”, 1980; „Souvenirs merveilleux 
d’un ambassadeur des Golans” (Amintiri minunate ale unui ambasador al Golanilor), 1990, 
Paris; „Despre lucrurile cu adevărat importante”, 1997; „Interlocuțiuni”, 1998.”[8] 

 

În deplasarea sa prin zodia Leu, Mercur se va afla acum într-o relație foarte bună cu Saturn 

și mesajul acestei planete nu poate fi separat de trigonul pe care Venus îl va împlini în ziua 

următoare cu această planetă. Deocamdată, Venus și Mercur merg împreună și puterea mentală nu 

va putea fi separată de forța sentimentului. De această dată însă apar primele semnale că ideea se 

dovedește a fi mai importantă decât sentimentul, rațiunea trebuie să treacă în fața unei emoții pentru 

ca independența asupra căreia am lucrat până acum să se mențină. 

Ideile care s-au sedimentat până acum, concluziile la care am ajuns trebui împărtășite, 

trebuie puse alături de experiențele celorlalți pentru ca împreună cu cei din jur, împreună cu 

comunitatea să ajungem la un rezultat important pentru grupul de apartenență. Practic, momentul 

zilei de 19 iulie reprezintă o dovadă foarte clară că o tensiune este depășită. Învățăm din ceea ce ni 

se întâmplă acum că această tensiune se depășește prin ajutor, atât prin ajutorul primit, cât și prin 

cel oferit, deci printr-un schimb eficient și cu inima deschisă cu cei din preajmă. În felul acesta, 

ritmurile vieții se modifică și sentimentul de apartenență, de neapartenență, obsesia independenței 
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sau revolta penibilă abordată de unele persoane în zilele anterioare, vorbesc acum despre specificul 

puterilor personale. Mercur în Leu va face trimitere la ceea ce reprezintă, la ceea ce deține, dar și la 

imaginea pe care trebuie să și-o mențină în ochii celorlalți. Acolo unde se manifestă negativ această 

imagine devine egocentrică, adică o atitudine care nu se orientează, nu se îndreaptă către a plasa 

ființa în centrul opiniei celorlalți, ci acesta (centrul) este punctul de la care pleacă. Un om 

egocentric, prin ecuația astrală aferentă acestui moment, se va simți dator să îi oblige pe ceilalți să îl 

slujească, să-i stea la dispoziție, să se gândească la fel ca el și aceasta se pare că va deveni o 

problemă pe care individul nu va reușit să o rezolve de-a lungul acestui an, pentru că dihotomiile 

periculoase, acele direcții ambivalente, merg atât pe segmentul personal, cât și pe cel public și chiar 

dacă nu alimentează viciul acesta, îi explorează acestuia caracterul caustic, iar individul, purtătorul 

acestui viciu, este cel care va pierde.  

La modul concret momentul de față este bun pentru studiu, dar studiul acesta trebuie 

fragmentat în etape mai mici, nu trebuie făcută dintr-odată și nu trebuie să țintească foarte sus dintr-

o dată. Suntem ajutați de ecuația astrală a momentului să ajungem foarte sus însă nu dintr-o singură 

săritură, ci urcând niște trepte. Fiecare treaptă cere un anumit efort, iar atenția noastră trebuie să se 

îndrepte nu către suma eforturilor pe care le facem până ajungem în vârf, ci doar pe efortul care ne 

este cerut pentru a urca pe treapta următoare. În caz contrar, lucrurile acestea se întorc împotriva 

individului cu o forță puternică aducându-i aminte de ceea ce gândea la mijlocul acestei decade 

când îi vedea pe toți cei din jur vinovați. De această dată va fi mult mai clar că doar lăcomia sa este 

vinovată pentru eșec. 

Pentru că Luna se va afla o mare parte din zi în fereastra fazei de Lună plină, adică în 

opoziție cu Soarele, se pune problema ca această lăcomie să fie practic motivată de defecte de 

caracter adică să nu fie așa cum o formulează individul, frumos, elegant, ca o ambiție în a cunoaște 

mai mult, în a fi mai folositor sau mai util societății. În timp ce Luna se află în fereastra opoziție cu 

Soarele se află și într-o relație proastă cu Uranus și asta înseamnă că nu putem scoate din acest 

context acele impulsuri scurte care, din primul moment, ne duc cu gândul la faptul că celălalt este 

vinovat. Am văzut din ecuațiile astrale parcurse de la începutul acestei decade până acum că 

impactul planetei Uranus, cu precădere cel din ziua de 16 iulie, este unul nefast și prin neprevăzut 

suntem puși în fața unor elemente personale destul de delicate. De aceea poate ar fi momentul să ne 

oprim puțin și să nu facem nimic, să ținem cont de recomandările celorlalți sau să ne mai gândim 

odată asupra demersurilor pe care vrem să le facem. Să oprim pur și simplu acest demers pentru a 

vedea care este forța curentului și care este forța personală! Făcând această distincție între general și 

personal reușim să scoatem din această ecuație aportul personal negativ ce ar putea să se transforme 

în ultima zi a acestei decade într-o alegere foarte proastă cu repercusiuni majore asupra imaginii 

sociale. Ceea ce stricăm printr-o alegere proastă făcută acum nu va putea fi reparat decât abia la 

anul viitor. 

 
„Scarlat Lambrino  
(16.08.1891, București – 30.08.1964, Lisabona) 

Istoric. A început Literele și Filosofia la București și le-a terminat la Sorbona. Specializare 
în arheologie și epigrafie greacă și latină la Collège de France și École Pratique des Hautes 
Etudes. A lucrat la Muzeul Național de Antichități și a fost profesor de epigrafie la Universitatea 
din București. A condus școala de la Fontenay-aux-Roses (1941–1947), după care s-a stabilit la 
Lisabona, unde a fost profesor la Facultatea de Litere a universității. Lucrări: Contribuții 
epigrafice privitoare la Asia Mică, 1928; Cetatea Histria. Notiță istorică și descriptivă, 1930; 
Arta greacă și romană în România, 1938. Membru corespondent al Academiei Române (1934), 
exclus în 1948, repus în drepturi în 1990.”[8] 

 

Luna va trece astăzi în zodia Vărsător, nu înainte de a împlini o opoziție cu Soarele, deci o 

Luna plina în Rac, amplificând complexele de inferioritate și oferind individului senzația că nu 

poate merge mai departe decât dacă a avut privilegiul ca până acum să fie martor la un eveniment 

spectaculos. Luna plină din 20 iulie, practic cea care se consumă în noaptea de 19 spre 20 iulie, le 
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vorbește oamenilor despre greșeli existențiale, despre faptul că a sosit momentul să nu ducă mai 

departe obiceiuri proaste pe care le-au iubit atât de mult în trecut. 

În egală măsură, Luna plină din 20 iulie le vorbește oamenilor și despre misterul vieții, 

despre posibilitatea ca o emoție pe care am întâlnit-o la un moment dat în preajma unei persoane 

speciale sau am citit-o într-o carte ori a venit spre noi printr-o experiență complexă, să devină un 

element definitoriu pentru ceea ce înseamnă împlinirea destinului. Pentru unii poate este mult, prea 

curând să se vorbească acum despre împlinirea destinului însă a gândi ca anumite lucruri sunt 

absolut întâmplătoare, când evenimentele vieții ies din sfera banalului și devine foarte importante 

sau atractive, se ridică deasupra celorlalte evenimente pe care le parcurg oamenii din jur, ar fi o 

greșeală. Concentrând atenția pe această direcție vom reuși să depășim un gând rău și astfel să 

ajungem la inspirație, la acea stare despre care vorbim foarte mult în analizele pe care le facem aici 

și pe care o invocăm adesea în anumite ecuația astrale prezentate punctual. Această Lună plină care 

se împlinește pe axa Capricorn-Rac intervine asupra vieții personale cu o senzație aparte. Prin ceea 

ce se întâmplă, prin evenimentele spectaculoase care ies din sfera banalului, cele care le vorbesc 

oamenilor despre faptul că, dintr-odată, nu mai sunt oameni comuni, atrag atenția și asupra unui 

succes. Dacă avem suficient de multă determinare să înțelegem că acest succes a fost construit 

împreună cu oamenii cu care am colaborat mai mult în ultima perioadă, dar care a fost construit din 

timp chiar dacă aceste persoane nu au participat în mod direct, ajungem să înțelegem că există 

predestinare. Această predestinare, prin evenimentele acestui moment, poate fi tradusă și prin forțe 

care conlucrează către un ideal comun și despre existența cărora nu află decât foarte puțini înainte 

ca acest demers să se încheie. Asta înseamnă că persoanele care ne ajută acum să atingem o anumită 

performanță, cu care realizăm un schimb foarte interesant de gânduri, stări, chiar obiecte au 

participat prin gândurile și stările individuale, prin demersurile publice la care s-au implicat în 

trecut, fără ca noi sa știm, la inițierea edificiului de față. Practic, cu toții facem parte dintr-o mare 

construcție care a făcut ca la un moment dat să ne întâlnim. Nu întâlnirea în sine arată predestinarea, 

ci procesul la care am participat și înainte de întâlnirea în sine, și în timpul acesteia și, poate, la care 

vom participa și după aceea. 

Cine reușește sa atingă această profunzime a ideii va constata că starea pe care o are, 

argumentul la care face apel devine o forță situată în opoziție cu temerile pe care le-a avut până 

acum. Până acum s-a gândit că, așa cum ne spun și corelațiile negative, proiectele pe termen lung 

sunt periculoase. Acum constată și, pe baza a ceea ce am experimentat în faza ascendentă a Lunii 

pline, stabilește că aceste proiecte pe termen lung sunt acceptate doar dacă nu ne propunem să le 

atingem dintr-o dată, ci în mod gradat urcând spre țintă, treaptă cu treaptă. Asta înseamnă că 

temerile acelea, cu toate argumentele lor, ce ne-ar fi dus către momentul de echilibru situat la 

începutul lunii octombrie, când am fi aflat mai multe lucruri despre acestea, când am fi întâlnit 

prima soluție reală, se transformă în altceva, chiar într-o furtună sau poate scurtează calea spre 

reușită în așa fel încât să ne întâlnim mai repede cu persoanele ce le este programată să ne ajute abia 

la începutul lunii octombrie. Repet, lucrurile acestea sunt atinse doar dacă se caută în adâncul 

sufletului răspunsuri existențiale prin folosirea cărora să se depășească impulsurile comune. Acesta 

poate fi și un exemplu de renunțarea la o confruntare directă, dar nu se renunță pentru că ne este 

teamă, pentru că ne gândim la consecințe, ci renunțăm gândindu-ne că nimic din ceea ce motivează 

persoana respectivă nu ar trebui s-o tulbure pentru că forțele care au construit această idee nu sunt 

împotriva noastră. Iată un alt paradox!  

A schimba atenția de pe evenimentul prezent pe un cadru mult mai larg, acela care devine la 

un moment dat cauză pentru o suită de efectele pe care le întâlnim prin intermediul persoanelor, 

reprezintă condiția pentru a depăși, în exemplul de față, consecințele nefaste ale unei confruntări de 

proporții. Știm că pe Luna plină nu este indicat să avem o astfel de abordare, pentru că forța 

magnetica a acestei dispuneri astrale duce la evenimente necontrolate. În cazul în care nu se evită 

lucrul acesta direcțiile comune ne arată că soluțiile vor veni abia spre începutul lunii octombrie. 

Există însă o portiță foarte îngustă prin care se depășește această condiționare. Aceasta este o 

invitație la a lucra într-un cadru mult mai larg. 
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Pe numele său adevărat Helen Mitchell, 
Nellie Melba (19 mai 1861 – 23 februarie 1931), 
s-  a născut în Melbourne, Australia. Ea a fost 
primul australian ca a obținut recunoașterea 
internațională în domeniul muzicii clasice. 
Părinții ei erau muzicieni și i-au asigurat o 
educație specifică în copilărie. Totuși, abia în 
1882 s-a decis să profeseze. După o căsnicie 
scurtă, ea să mutat în Europa în căutarea unei 
cariere muzicale. A studiat la Paris și tot acolo 
și-a luat numele de scenă “Melba”, fiindcă era 
din Melbourne. Primul spectacol l-a susținut la 
Bruxelles, în 1887, în rolul Gildei din opera 
Rigoletto de Verdi. A fost primadonă la Covent 
Garden, în Londra, și a cântat în orașe din toată 
lumea. Glasul i-a fost admirat pentru puritate și 
înălțime, și a interpretat rolurile principale din 
Boema și Aida. A efectuat de asemenea unele 
dintre primele înregistrări de gramofon și a fost 
multă vreme parteneră de scenă a tenorului 
italian Caruso. În timpul Primului Război 
Mondial, Melba a făcut muncă de caritate, 

strângând bani pentru achiziționarea de medicamente necesare răniților. Revenea frecvent în 
Australia, susținând concerte la Opera din Melbourne. Obișnuia să locuiască departe de agitația 
orașului, într-o casă ce i-a aparținut, aproape de Melbourne. A fost profesor de canto la 
Melbourne Conservatorium. Melba continuat să cânte până în ultimele luni de viață. Moartea ei 
a produs o mare tristețe în Australia și în toată lumea vorbitoare de limba engleză, iar 
înmormântarea să a fost un eveniment național. 

 

Așa după cum se poate constata a doua decadă a lunii iulie are un impact teribil asupra 

autoeducației, arătându-ne că accesul liber la informație și putere se face, în multe din cazuri, prin 

îndeplinirea unor condiții. Omul comun care se ridică deasupra celorlalți va trebui să tragă după el 

și baza pe care să se așeze. Asta înseamnă că etalonul personal rămâne, înălțimea sa nu se va 

schimba însă situându-se pe un nivel mai sus el va părea deasupra celorlalți. Aceasta este, din 

punctul de vedere al etalon personal, o iluzie, pentru că individul nu s-a lungit dintr-o dată, însă într-

un cadru mult mai larg aceasta este o realitate care generează efecte în cascadă. Avem obligația să 

respectăm această transformare, să permitem celor din jur, dacă asta le este scris în destin sau dacă 

puterea lor personală reușește să se mobilizeze atât de bine pentru a obține lucrul acesta, 

modificarea de care vor avea parte de-a lungul acestei decade. În egală măsură, cu toții, indiferent 

de nivel, ne aflăm în această decadă în fața unui secret. Uranus ne încearcă teribil, planetele 

individuale, spre exemplu Mercur și Venus, care o bună bucată de vreme vor fi în conjuncție, 

combină gândurile cu sentimentele și, în felul acesta, se creează toate premisele ca saltul să fie real. 

Există însă și un impact negativ ce vine de-a lungul acestei decade din partea Lunii negre și care 

poate distorsiona toată această percepție personală pentru a răstălmăci totul și a-l scufunda pe 

individ și mai mult în îndoială. Este de la sine înțeles că nu avem nevoie acum de confirmări 

negative, toate aceste elemente minunate vin spre noi pentru a crește, pentru a fi mulțumiți cu ceea 

ce avem, chiar fericiți sau mai puternici pentru a ne pregăti pentru evenimentele următoarei decade, 

cele care sunt dominate de o expansiune stranie. 
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Decada a III-a (21 – 31 iulie) 
Sentimente recalibrate. Nimeni nu este singur. Expansiune 

plăcută. Devenire fericită. 
DECADA NR. 21  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   1 1-10 ianuarie 

Corelația negativă 17 11-20 iunie 

Zona martor 14 11-20 mai 

 

Ne deschidem către o nouă dimensiune a vieții. Spontaneitatea se îmbină cu profunzimile 

spirituale. Valorile vieții se intensifică. Munca este abordată cu seriozitate. Investiție. Omul 

comun se transformă. Atracție către valorile puternice. Persoanele din jur primesc o nouă șansă. 

Incompatibilitate. Viața se conduce după alte reguli. Misterul este plasat într-un plan al 

cunoașterii. Gândirea este provocată. Strălucirea este transformat în ceva. Învățăm din orice. Se 

recunosc meritele celorlalți. Viața devine mai prudentă. Întâlnim un moment favorabil. Pedeapsa 

înseamnă o lecție de viață. Obstacolele ne ajută să dezlegăm mistere. Avem multe opțiuni de 

lucru. Este nevoie de măsură. Un personaj misterios se infiltrează. Relațiile devin durabile în 

urma depășirii unor încercări. Recompensă. Se traversează o perioadă intensă. Autoritatea unui 

individ este pusă la îndoială din cauza egoismului. Demersurile personale sunt marcate de 

dragoste. Afacerile au mult bun simț. Atracție către mișcare. Mobilitatea ne ajută să ne menținem 

în formă. Reușita socială ne îndeamnă către schimbare. Vulnerabilitate. Succesul este plătit 

scump. Poezie. Teatru. Compoziția mișcării este importantă pentru mediu. Oamenii se rănesc fără 

să își dea seama. Aspectul provocator ne îndeamnă spre neșansă. Constelația iubiri visează către 

valori profunde. Farmecul și reușita sunt importante în planurile de viitor. Tendința de a face o 

faptă mare. Ne gândim la câștiguri. Viața este simplă, dar complicată. Paradoxul se întâlnește la 

ordinea zilei. Oamenii nu mai sunt liberi. Dorință de a muncii suplimentar. Viața se schimbă prin 

antiteză. Este reînnoit un contract. Neîmplinirile sunt o adevărată enigmă. Se depășește o criză. 

Mari așteptări de la ceilalți. Sfârșitul este aproape, dar el nu sperie. Energii complexe. 

Transmutație. Surprize dubioase. Energie nouă. O legătură interesantă cu realitatea. Viața poate 

fi aspră, dar este eficientă. Complicații verbale. Putere de a transforma pe baza unor experiențe 

personale duritate în vorbire. O faptă rea ne îndepărtează de aspectul practic al vieții. Nuanțele 

devin complicate. Ne întoarcem împotriva lucrurilor bune. Fragmentarea vieții nu înseamnă 

coeziune cu forțe noi. Comprimarea valorilor personale nu înseamnă comprimarea timpului. 

Ideea generală ne fascinează. Prea multe sentințe. Pericolul se naște din acceptarea încercărilor. 

Ne îndepărtăm de adevăratele sensuri. Ambiție. Colectăm informații neobișnuite. Viața are 

proprietăți aparte. Totul devine oficial. Ascundem faptul că nu știm prea multe. Progresul 

cunoștințelor depinde de disponibilitatea față de muncă. Sfârșitul ne păcălește. Profunzime prin 

originalitate. Abundența unei mărturii înseamnă curaj. Ferestrele se deschid. Abordare mistică. 

Se cercetează un drept nespecific. Dominare. Beția cuvintelor. Se ignoră un mesaj exterior. Ne 

tentează caracterul straniu al vieții. 

 

A treia decadă a lunii iulie vine spre noi cu o încercare aparte. Suntem pregătiți să intrăm 

într-o nouă etapă a acestui an și asta pentru că în 30 iulie Uranus va intra în mers retrograd și va 

avea această deplasare până pe 29 decembrie. Asta înseamnă că următoarea etapă va ține până la 

sfârșitul anului. Asta înseamnă că ne vom afla în fața unor demersuri destul de complicate prin 

faptul că ni se va cere o mare flexibilitate atât în abordarea evenimentelor sociale, cât și în 

soluționarea problemelor personale. Asta se explică prin faptul că, pentru retrogradarea lui Uranus 

ne pregătim aproape toată decada. Apoi, intervine o altă problemă. Din repartizare influxurilor 

astrale pe decade observăm că prima decadă a anului în curs reprezintă reperul pozitiv, iar mijlocul 
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lunii iunie reperul negativ. De asemenea, mijlocul lunii mai reprezintă elementul de echilibru, deci 

toate aceste evenimente pe care trebuie să le îndeplinim cu titlu de urgență sau care țin de viața de zi 

cu zi, de cotidian, fac apel la niște experiențe care s-au consumat și se presupune că nu vom greși de 

vreme ce știm ce s-a întâmplat. 

Din această suprapunere de evenimente înțelegem că sentimentele au nevoie de o 

recapitulare, puterea psihică se va exprima la un alt nivel și de aici și până la a identifica maniera 

prin care să facem publică o informație personală, să facem o dezvăluire spectaculoasă nu este decât 

un pas. Prin această dezvăluire descoperim oameni care simt și gândesc la fel, ființe pe care până 

acum le-am crezut retrograde, oameni pe care i-am acuzat de greșeli, de erori de gândire sau de 

fățărnicie. 

Asta înseamnă expansiune realizată într-un mod plăcut ori foarte util și, de asemenea, asta 

înseamnă libertate de expresie. Prin faptul că se face trimitere în mijlocul lunii mai ca element de 

echilibru (decadă ce nu conține aspecte majore realizate între planetele de la Marte până Pluton, cu 

tot cu asteroizi, Axa Dragonului și cu Luna neagră) înseamnă pentru nou rememorarea unui 

moment de o mare libertate de expresie în ceea ce privesc condiționări sociale. Atunci am 

conștientizat care sunt presiunile exterioare și care este voința individului. Avem, astfel, 

posibilitatea ca, pe baza acestor experiențe, să mergem mai departe ca și cum nu ne temem de eșec. 

Eșecul ar putea veni acolo unde avem o ambiție prea mare, unde ne construim căi de atac împotriva 

celor slabi și unde pentru toate aceste condiționare dăm vina alții. Un adevărat mister al acestei 

decade va fi reperul pozitiv. Prima decadă a lunii ianuarie conține reminiscențe ale unor influxuri 

specifice anului anterior, când totul a fost dominat de tendința de a scoate la lumină lucruri care ar fi 

făcut cinste unui individ dacă ar fi fost ascunse. Rămâne de văzut dacă vom ști ce să facem cu 

aceste lucruri pozitive, rămâne de văzut dacă impulsul de a face dreptate, de a ne impune un punct 

de vedere sau de a redobândi un anumit patrimoniu, elemente care au marcat prin duritate și 

expresivitate prima decadă a lunii ianuarie, ne va domina întregul spectru al percepțiilor. 

Pentru că singurul eveniment major care va domina această decadă este intrarea planetei 

Uranus în mers retrograd pe 30 iulie, ecuațiile astrale aferente zilelor acestui sector nu ne vor 

condiționa să facem ceva anume, nu ne vor spune în mod special în ce direcție să pornim și care 

sunt elementele cu care să mergem mai departe. Știm însă că pentru a atinge o ușoară stare de 

confort, presiunea aceea teribilă pe lucrul făcut rapid și responsabil va dispărea aproape în totalitate. 

Prima zi a acestei decade se va afla sub semnul unei deschideri față de o problemă pe care o 

aflăm sau care ne este comunicată în mod direct. Practic, tot acest tranzit al Soarelui pe ultimul grad 

al zodiei Leu ne va face sensibili la probleme, nu doar ale noastre, cât mai ales ale celorlalți, pentru 

a găsi motive temeinice să nu ne mai credem inferiori celorlalți. Asta înseamnă că pornim din start 

cu un handicap, acela care ne face prea sensibili la minciuna și care arată că în momentul de față 

începe să se contureze ca o oază. Această oază seamănă foarte mult cu ceea ce am avut de parcurs 

în anul anterior, când secretele dezvăluite au dominat întregul spectru al preocupărilor intelectuale 

și sociale.  Din start ne prezentăm ca niște ființe care se dezvăluie, care arată că au ceva în comun 

cu oamenii pe care-i admiră sau pe care îi disprețuiesc și nu reușesc în momentul de față să spună 

care este motivul pentru care sunt abordate lucrurile în modul acesta. Totul ar putea să fie însă un 

element fragil, foarte fragil, deși o tensiune personală mai veche ar fi trebuit să ne facă în acest 

moment să fim foarte puternici.  

Venus și Mercur se află în continuare în conjuncție și opoziția pe care Luna din Vărsător o 

trimite către zodia Leu și le afectează pe amândouă, construind diverse variante și lansând către 

oameni mesaje sintetice că poate sunt prea mândri, prea închiși, prea egoiști ori prea individualiști. 

În forul interior, în adâncul sufletului sau în gândurile cele mai ascunse, individul dorește să se 

izoleze de aceste remarci obsesiv-compulsive legate de inteligența emoțională sau de 

superficialitate informațională. 

Asta înseamnă că poate ar fi mai indicat cum să nu ne lăsăm în voia acestor judecății, în voia 

acestor impulsuri de a critica, de a ne lăsa criticați sau de a domina, de a ne bucura că vedem și la 

ceilalți probleme pentru că asta nu va duce la sporirea stimei de sine. Nu se știe ce se află în sufletul 

unui om umilit sau prea dur, dar noi, pentru că studiem astrologia, știm însă în sufletul celui acuzat 
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sau a celui care acuză se află acum o picătură de singurătate. Duritatea personală trece de această 

sinteză și dezbate lucrurile în mărunt, în detaliu, ceea ce transforma această tensiune într-un 

complex de inferioritate. Dacă, știind că lucrurile se orientează în această manieră, insistăm totuși în 

această direcție, atunci ne facem vinovați de agresiune gratuită. Pentru această agresiune gratuită 

reperul negativ, cel care ne îndreaptă atenția spre mijlocul lunii iunie, arată că, pe viitor, ne 

rezervăm dreptul de a atrage în forul personal aceleași tipuri de conflicte, doar că la acel moment 

rolul vor fi invers. Dacă dorim să nu ne construim încă de pe acum obstacole, să fim buni și cu noi 

înșine, dar și cu ceilalți. 

 
“Polul Nord. De la sfârșitul secolului XV, navigatorii au căutat un nou drum spre Orientul  
îndepărtat. Multe expediții au încercat să înconjoare America pe la nord, prin așa-numita 
trecătoare de nord-vest, pentru a descoperi noi teritorii ale Arcticii. Din păcate, stratul gros de 
gheață de la suprafața apei s-a dovedit o piedică de netrecut. Problema cercetării regiunilor 
nordice ale globului a revenit în secolul XIX, când numeroase țări au început să organizeze 
expediții al căror țel era cucerirea trecătorilor de nord-est și de nord-vest. precum și cucerirea 
Polului Nord. Au trecut ani buni însă. înainte ca Polul Nord să se înfățișeze în fața ochilor 
exploratorilor. în 1845, expediția cercetătorului britanic John Franklin s-a încheiat în mod tragic. 
Căutarea celor dispăruți a continuat timp de 15 ani, dar soarta lor a rămas un mister. In timpul 
expedițiilor din anii 1893-18%, norvegianul Fridtjof Nansen s-a apropiat de Polul Nord până la o 
distanță de 320 de kilometri. pe un vas construit special. In iulie 1827, expediția condusă de 
Edward Parry s-a apropiat până la 900 de kilometri de Pol, cu ajutorul unor bărci cu șine. Acest 
record s-a menținut timp de 50 de ani. Americanul Robcrt E. Peary este considerat primul om 
care a ajuns la Polul Nord: conform informațiilor furnizate de acesta, evenimentul s-a produs la 
6 aprilie 1909.  

Neînțelegerile dintre specialiști continuă până în ziua de astăzi, aceștia neputând decide 
care teritorii aparțin încă Arcticii și care nu. Există trei metode de determinare a granițelor 
arctice: climaterică, geografică și botanică. Un timp îndelungat s-a considerat că toate 
terenurile situate la nord de Cercul Polar de Nord aparțin Arcticii, in practică, această definiție 
nu servește la mare lucru. Conform acesteia, întinsele teritorii împădurite ale tundrei canadiene, 
scandinave și siberiene aparțin lumii înghețate a Arcticii, spre deosebire de sudul Groenlandei, 
deși aceasta este totuși, evident arctică. în prezent, oamenii de știință sunt înclinați să recunoască 
limita de creștere a pădurilor drept granița sudică a Arcticii. În ciuda condițiilor de climă 
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neprietenoase, la extremitatea nordică a globului există o faună marină surprinzător de 
numeroasă, deși puțin diversificată ca specii. Pentru populațiile care locuiesc in regiunile arctice 
animalele sunt o sursă de hrană fundamentală. Populația migratoare Saami (laponi), precum și 
triburile siberiene de Komi, Nenet, Iacuți și Chukchi cresc turme de reni, care le furnizează came. 
lapte, blănuri, piei și combustibil (sub forma bălegarului uscat). Eschimoșii din Groenlanda și 
Athapaskanii din America de Nord se ocupă in mod tradițional cu vânătoarea, ucigând urși și 
reni sălbatici. în plus, pescuitul joacă un rol major în nordul Labradorului și în vestul 
Groenlandei. De la sfârșitul anilor '60, cele mai mari țâri industrializate depun eforturi pentru a 
extrage bogățiile naturale (petrol, zinc și plumb) din regiunea Arcticii. Popoarele Arcticii privesc 
cu neplăcere la aceste evenimente, pentru ei exploatările nefiind nimic altceva decât un jaf 
obișnuit.”[4] 

 

Trecerea Soarelui în Leu când Luna s-a aflat deja în zodia Pești arată un interes față de 

mister. Acesta este momentul în care ne simțim mult mai apropiați de secretele celorlalți însă facem 

această explorare pe ascuns, în vârful picioarelor, fără să fim văzuți sau fără să trezim suspiciunea 

nimănui. Pe ultimul segment al zodiei Vărsător, Luna a avut de împlinit unul unghi pozitiv cu 

Uranus și unul negativ cu Marte, iar de aici înțelegem că abordarea anturajului se face prin aceeași 

instabilitate, prin aceleași instrumente lipsite de control sau cărora nu li se poate anticipa finalitatea 

și, în egală măsură, prin aceeași tensiune cu care am luat contact în ziua anterioară. 

A ne menține în această sferă a conflictelor de idei și a ne implica în evenimente ample, 

lansând păreri despre grupuri, despre fenomene culturale, despre epoci sau, în general, despre 

anumite perioade ale vieții, ar face trimitere cu o poziție complet ciudată pe care o avem față de 

valorile pe care până acum le-am negat. De aici înțelegem că suntem acum în plin proces de 

armonizare cu ceea ce am negat, nu respectăm, ci refuzăm ca norme. La momentul la care le-am 

întâlnit am preferat să nu ne adaptăm contextului cei doar să păcălim că ne adaptăm și să obținem 

ceva concret procedând în felul acesta. Astfel, dorința de a ne disimula în felul acesta intențiile fără 

să fim văzuți, mersul acesta de pisică despre care credem că nu-l aude nimeni va fi reconstituit 

foarte simplu în momentul în care se va face trimitere către acea zona.  

Deci, intrarea Soarelui în zodia Leu reprezintă o victorie, însă nu a individului, ci a 

anturajului pentru că reușește să dezlege acest mister al poziției individului față de un reper, al 

rolului său misterios pe care și l-a atribuit în zona respectivă și, astfel, să se preîntâmpine 

complicații sociale majore. În sfera individuală lucrurile acestea apar, la fel cum s-a întâmplat cu 

ecuația astrală aferentă zilei anterioare, mult mai dramatice. Vrem să participăm la acțiuni 

fulgerătoare, vrem să ne facem remarcați dintr-odată pentru că mai sunt încă active reminiscențe ale 

poziției Soarelui care s-a aflat într-o zodie cardinală atunci când Luna a împlinit acele unghiuri 

interesante cu Uranus care au făcut vizibilă dorința de neobișnuit.  

Dar prea multă strălucire poate orbi și distrage atenția de pe calități pe reacții de moment. 

Oamenii nu sunt în realitate așa cum doresc să fie văzuți acum.  Este posibil ca în momentul acesta, 

nu pentru că așa este predestinat, ci pentru că ambiția individului s-ar putea să fie mult prea mare 

față de sensibilitatea momentului, să se ajungă la conflicte surde sau la promisiunea că pe viitor 

lucrurile acestea vor fi anticipate din timp pentru a le contracara mai bine sau a nu le mai repeta. De 

aici înțelegem că de fapt 22 iulie este o zi marcată de lupta orgoliilor. Nu ne referim aici doar la 

puteri, la explorarea unor forțe personale sau la alipirea individului de ceea ce reprezintă forța de 

grup. Ne referim la complexe de inferioritate pe care ar fi trebuit să le lăsăm în ziua anterioară sau 

ar trebui să le uităm complet, să le lăsăm în zodia Rac, să nu le aducem, împreună cu Soarele, în 

zodia Leu. Aceste complexe fiind încălzite prea tare prin Soarele din domiciliu, se transformă în 

elemente de care ceilalți trebuie obligatoriu să țină cont, ceea ce devine obositor. Acum nu mai 

negociem probleme personale, nu mai căutăm oameni care să simtă și să gândească la fel, ci 

orgoliul ne spune că nu avem de ce să le schimbăm de dragul celorlalți. Privire aceasta de foarte de 

sus ar putea să provoace amețeli celor care nu s-au ridicat niciodată la înălțimea adevărului, ci doar 

la înălțimea minciunii. Nu va fi foarte greu să intrăm în acest con de umbră, să ne apropiem de 

aceste confuzii pentru că, în momentul acesta, Luna se află într-o relație bună cu Luna neagră și 

tentația aceasta de a confunda strălucirea adevărată cu cea falsă va fi una foarte puternică. De aici 
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înțelegem că imediat ce Soarele a intrat în zodia Leu oamenii vor fi supuși unei presiuni de gândire 

adică vor fi puși în situația de a renunța la atitudine pentru a medita, pentru a judeca întâmplările și 

reacționa mai puțin. Știm însă că este greu, pentru evenimentele coordonate de influxurile astrale ce 

vin din zodia Leu, să se aleagă gândirea în detrimentul acțiunii. Desigur, nu înseamnă că este 

imposibil. Vor fi și oameni care vor arăta că în mijlocul lunii mai nu și-au folosit libertatea de 

expresie pentru a-și construi o imagine falsă, marcată de ambiții mari sau false, ci a fost oameni 

echilibrați. 

 
Pitagoreicii au fost un grup de matematicieni mistici care au trăit în Grecia pe la 350 î.Hr., au 
fost prima societate secretă cunoscută care deținea un sistem cu grade și în care membrii 
parcurgeau o serie de inițieri și, odată cu fiecare grad, aveau de învățat lucruri noi despre 
doctrina societății secrete. Se spune că Platon a învățat geometria de la pitagoreici. Secretele 
grupului au fost dezvăluite publicului în lucrarea “Elemente de geometrie” a lui Euclid, pe la anul 
300 î.Hr. Pitagoreicii și-au luat numele de la Pitagora, un matematician care a trăit înainte de 
500 î.Hr. Se știe doar că Pitagora a trăit după Homer, dar înainte de Socrate. Geometria actuală 
oferă o formulă pentru determinarea lungimii ipotenuzei unui triunghi dreptunghic în funcție de 
lungimile catetelor (a2 + b2 = c2), cunoscută ca teorema lui Pitagora. Se spune că Pitagora ar fi 
învățat geometria în timpul călătoriilor sale în Egipt. 

Se știe că membrii grupului discutau în termeni matematici, considerându-și teoremele și 
ecuațiile expresii ale misterelor filosofice, în perioada pitagoreicilor, religia, știința și magia erau 
considerate parte a aceluiași lucru - o cale către înțelegerea acțiunilor zeilor. Așadar, dacă astăzi 
facem o distincție precisă între preoți și matematicieni, în acele timpuri o astfel de diferențiere nu 
exista. 

 

Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Pești și oamenii primesc un impuls 

spre a se cunoaște mai bine. De altfel, în dimineața zilei de 23 iulie Luna va fi chiar în conjuncție cu 

Neptun, aflat acum în mers retrograd prin zodia Pești. Din nefericire, momentul acesta de tranzit al 

Lunii prin zodia Pești înseamnă în 23 iulie și conjuncția cu Coada Dragonului, deci întâlnirea cu o 

formă de pedeapsă, nu neapărat o formă de recompensă. În general, când Luna trece prin Coada 

Dragonului avem nevoie să ne măsurăm forțele în alt mod, să facem un inventar al faptelor proprii 

și să extragem de acolo un înțeles aparte pe care să-l folosim pentru creșterea și dezvoltarea 

personală. De această dată, pentru că ultima perioadă a fost marcată de întoarcerea selectivă spre 

trecut, invocând anumite episoade pe care ar fi trebuit să le ținem ascunse, momentul acesta se 

transformă într-un fel de sancțiune sau într-o barieră în a nu mai proceda în felul acesta, adică în a 

nu mai aduce din trecut elemente care să ne compromită, să ne pună în dificultate un partener de 

dialog ori să ne compromită o realizare. 

De altfel, întreaga zi de 23 iulie se va afla pe frecvența obstacolelor, pe frecvența unei 

bucurii condiționată de o stare sau de neputința de a obține un obiect. Pentru că Luna se află în Pești 

se poate vorbi acum și despre o ușoară dramatizare, despre neputința individului de a-și cântări 

propriile atitudini și de a nu crede că dacă suferă, neapărat se află într-o fundătură, neapărat a intrat 

într-un con de umbră. În felul acesta, se poate vorbi și despre suferință, dar și despre condiționarea 

iubirii. Bucuria are acum puteri cu totul speciale. Pentru cine nu va ajunge la ea, nu doar întâlnirea 

Lunii cu Coada Dragonului devine un obstacol, ci și împlinirea unei opoziției între Lună și Jupiter 

(justiție abuzivă), pentru că Jupiter se află în preajma Capului Dragonului. Există o suspiciune care 

plutește în aer, există o nedreptate pe care vrem cu orice preț să o impunem atenției celorlalți, 

sperând că, procedând în felul acesta, obține mai multă încredere din partea anturajului. 

Este adevărat, pentru cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de 

cercetare spirituală aceste obstacole înseamnă de fapt și o invitație la a dezlega o putere. Sunt 

speriați de tot ceea ce este ascuns, de ceea ce refuză să vină în preajma lor, nu pentru că nu le-a sosit 

timpul rezolvării, ci pentru că se află într-o altă zonă, într-o altă dimensiune, una a neputinței 

construită acum după nivelul pe care-l au, nu după standardul anturajului. De aici apar și reacții 

ciudate pe baza cărora individul arată că este liber și că poate oricând să se desprindă de obiceiurile 

pe care le are, că nu este prizonierul acestora, dar, de fapt, realitatea vieții sale spune altceva. Iată 

cât de ușor și de simplu se pot răsturna lucruri atunci când la întâlnirea Lunii cu Coada Dragonului  
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se ajunge în trecut, nu acolo unde dorește individul, nu acolo unde crede că îi este cel mai simplu, ci 

acolo unde dorește destinul, acolo unde îi este util. Cel care este profund, va conștientiza în 

momentul acesta că voința sa are nevoie să fie șlefuită, că încrederea în sine nu trebuie să se 

transforme în orgoliu sau aroganță. 

 
„In 1547, după cucerirea Yucatanului. spaniolii au pus stăpânire pe întregul Mexic. Cea mai  
importantă civilizație din peninsulă intrase de mult în declin, încă din anul 300 d.Ch.. populația 
Maya folosea o scriere și un calendar proprii iar intre secolele IV-X existau aici cel puțin 110 
centre politico-religioase, pulsând de viață. La sfârșitul secolului X, mayașii s-au apărat de 
toltecii veniți din centrul Mexicului, retrăgându-se în junglele din nordul Yucatanului. Cauzele 
declinului vertiginos al civilizației Maya rămân necunoscute până in momentul de față. Acești 
indieni nu au capitulat niciodată pe deplin în fața spaniolilor. In secolul XVI. urmașii mayașilor 
au ținut piept, timp de 20 de ani, invaziei conchistadorilor. De abia in secolul XX. mexicanii au 
obținut controlul asupra întregului Yucatan. Mayașii rămași în viață s-au retras în regiunea 
sălbatică Quintana Roo. situată in sud-estul peninsulei și bântuită de tifos. în prezent, urmașii 
indienilor din Yucatan trăiesc din turism și din munca de zilieri. Yucatan atrage numeroși turiști 
din America de Nord. mai ales datorită naturii sale unice. Jungla deasă, situată pe un platou 
calcan, este înconjurată de plaje lungi de kilometri, cu lagune și mlaștini acoperite de mangrove. 
Natura din Yucatan se dezvolți de peste 100 de milioane de ani într-o izolare aproape totală. IX- 
aceea, flora și fauna se deosebesc simțitor de speciile care se regăsesc in regiunile adiacente. 
Botaniștii au numărat aici peste 8.000 de specii de plante. 1.200 de specii de fluturi și 600 de 
specii de păsări (mai multe decât sc regăsesc in întreaga Europă). Peninsula este patria 
oceloților, a jaguarilor și a pumelor, a păsărilor flamingo și colibri, precum și a crocodililor, 
șerpilor și papagalilor. 
Totuși, turiștii nu sosesc aici numai de dragul florei și faunei exotice, hi sunt atrași. în egală 
măsură, de vestigiile de piatră a două civilizații americane timpurii: mayașă și toltecă. Vlayașii 
s-au stabilit în această regiune începând din anul 2.000 î.H. iar stalul lor a atins apogeul 
dezvoltării intre anii 300 și 900 d.Ch. De atunci datează mărturiile existenței lor. răspândite in 
întreaga peninsulă. Centrele culturale de la Chichen Itza, Izamal, Dzibilchatun, Uxmal, Kabah, 
Sayil și Labna sunt o dovadă a progreselor atinse de această civilizație. 
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în Yucatan s-au păstrat și urme interesante ale epocii coloniale. în secolul XVI. călugării 
franciscani au construit aici biserici și mănăstiri opulente iar reședințele luxoase ale 
plantatorilor spanioli sunt un simbol al bogăției cuceritorilor.”[4] 

 

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale acestei decade se va consuma în ziua de 24 iulie, 

când soarele și Junon se vor afla într-o relație negativă. Aspectele valoroase ale vieții vor fi puse la 

îndoială, nu pentru că ar exista un eveniment social, un fapt exterior menit să susțină această 

atitudine, ci pentru că, prin suspiciune, prin îndoială, un individ ajunge să nu mai aibă încredere în 

colaboratorii săi. Este posibil ca momentul acesta, tocmai pentru că Soarele din zodia Leu se va afla 

într-o relație bună cu Luna, de curând intrată în Berbec, să se consume prin veselie, bună dispoziție, 

să se arate în exterior că nu există nimic degradat în interior și individul nu are niciun motiv să pună 

la îndoială seriozitatea partenerilor. Atitudinea aceasta, tocmai pentru că este construită ostentativ, 

arată că în interior există o foarte mare problemă. 

De asemenea, înainte ca Luna să treacă în zodia Berbec va avea de împlinit două unghiuri 

pozitive, unul cu Chiron și altul cu Marte, arătând că această îndoială ciudată și, deopotrivă, această 

veselie suspectă apare într-un moment în care descoperim pe ultima sută de metri, pe finalul unui 

demers lung, lucruri care ne-au fost ascunse. Cei care dramatizează foarte ușor vor considera că ar fi 

trebuit să știe din timp lucrurile acestea, să nu fie ținuți departe de colaboratori, de prieteni sau de 

cunoscuți, să nu le fie ascunse toate lucrurile acestea. De vreme ce le văd în felul acesta, în 

momentul în care constată că ar fi putut să le afle mai târziu (deci să rămână ascunse) adică nu a 

existat o intenție exterioară menită să întrețină această încredere, nu ar exista nimeni în jur care să-și 

fi dorit să împărtășească lucrul acesta, se construiește în minte o mare suspiciune. Problema aceasta 

cu autoritatea are și un revers al medaliei: visul sau speranțele false. Sunt unii oameni atât de 

sensibili sau poate de slabi încât chiar și atunci când constată o situație de genul acesta nu iau 

atitudine, nu critică, nu-și susțin punctul de vedere nici măcar nu reproșează. Aceștia nu înseamnă 

că sunt în afara unei atitudini revendicative. O transformă pe aceasta, îi punea acesteia haine noi și o 

redenumește vis sau speranța într-o viața mai bună. Numai construind mental o contragreutate, o 

țintă eminamente pozitivă, una care nu există în realitate, dar în care alege să creadă cu tărie, un 

individ reușește să-și smulgă conștiința din acest segment al durerii sau al dezamăgirii, fără să aibă 

însă garanția că aceasta este și soluția problemelor de acum. 

Este posibil ca acest episod încărcat de luciditate și de durere să se mențină cel puțin până la 

finalul acestei luni. Dacă deconspirările sunt încărcate de informații prețioase, dacă evenimentul la 

care aceste informații fac trimitere sunt cruciale pentru individ, atunci această problemă de 

autoritate va crea un puternic dezechilibru, adică va apărea în interior o forță care va șopti tot timpul 

persoanei în cauză despre riscurile la care se expune având prea multă încredere. Pe aceste unghiuri 

nu se pune problema unui exces de încredere, se pune problema înțelegerii acesteia. Dacă un om nu 

are încredere în ceilalți, nu trebuie judecat, ci indicat ar fi să căutăm o explicație pentru convingerile 

sale, să înțelegem limitele sale, argumentele la care apelează în general sau pe care le are în 

momentul acesta pentru a avea suficient de multe informații și a nu judeca doar pentru încredere. 

Oamenii pot fi judecați pentru alte lucruri, pentru faptele greșite pe care le fac intenționat, pentru 

refuzul conștient de a participa la un eveniment pozitiv sau de a face bine, pentru lene sau 

agresivitate, pentru minciună sau intrigă, nu pentru că nu și-au depășit încă un obstacol sau o 

traumă. 

Problema încrederii apare atunci când un om nu a avut ajutorul necesar pentru a-și depăși 

obstacolul. Știm ca societatea în care trăim promovează genul acesta de neîncredere ca pe un lucru 

bun. Adesea se consideră că individul care nu are încredere în nimeni dovedește spirit practic și, în 

plus, mai este și foarte descurcăreț. Iată o greșeală! Un om care nu are încredere în nimeni este un 

om care se întoarce tot timpul spre instinctele primare. Din încredere se naște verticalitatea și prin 

cultivarea verticalității se naște rafinamentul moral. Această neîncredere ce transpare din ecuațiile 

astrale aferente zilei de 24 iulie nu are o conotație atât de agresivă precum cea din exemplul de mai 

sus. Nu vorbim aici de oameni care nu au încredere în nimeni, ci vorbim de o întâmplare care va 

crea suspiciuni colaboratorilor. Important este să privim această întâmplare cu o anume maturitate 

și, pentru că studiem astrologia, știm că dacă i-a apărut acum, pe această dispunere astrală, nu are la 
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bază ceea ce am crede acum, o desconsiderare sau intenția de a submina autoritatea cuiva. În mare 

parte, este vorba pur și simplu de o eroare de judecată, de procedură sau o simplă greșeală. 

 
„Cele mai precise „radiolocatoare “dintre viețuitoarele marine le posedă balena, delfinul și focile, 
rare depășesc în precizie dispozitivele create de om. De exemplu, în căutarea hranei, delfinii 
controlează dineurile pe o rază de 3 km; prin emiterea unor impulsuri cu o frecvența de până la 
150 000 Hz și localizează cu precizie prada.” [6] 

„O specie deosebit de interesantă trăiește 5n apele nordice ale Oceanului Atlantic Este 
vorba de Narval. Purtătorul unui „sfredel “demn de invidiat. La acest delfin (mascul), din caninul 
sting, se dezvoltă un fel de corn răsucit, lung de 1,50—2,50 m, cu diametrul la baza de 8—12 cm, 
capabil să perforeze lemnul unei bărci dacă animalul e iritat sau urmărit.” [6] 

 

Un fapt cu totul special se va consuma în preajma zilei de 25 iulie. Acum când Luna se află 

în plin tranzit prin zodia Berbec se va consuma o cuadratură cu Pluton. De această dată, Luna se 

pare că nu mai îndeplinește, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, rolul de purtător de lumina. Acest 

moment se va remarca și prin eveniment social bun pentru că Uranus și Pluton deja nu mai sunt în 

careu. Este adevărat, unii, din reflex subtil, dintr-o obișnuință subtilă, vor avea tendința de a trage o 

concluzie, de a se uita înapoi în săptămâna anterioară și de a încerca să povestească ce anume și-a 

stabilit și nu am dus la îndeplinire. Momentul acesta însă își vede de treabă pentru că indiferent de 

ceea ce și-a stabilit individul în gândurile sale avem acum parte de o reușită socială ca urmare a unei 

presiuni interne. Luna, pentru că nu se mai întâlnește cu Uranus când acesta întreținea un unghi 

negativ cu maleficul Pluton, deci aportul personal nu mai este folosit pentru a întreține o tensiune de 

grup, îl îndeamnă acum pe om să se remarce prin demersuri personale legate de o inițiativă 

profesională, să-și arate dragostea față de o persoană căreia nu i-a împărtășit până cu nimic, să 

viseze la călători, să-și permită aspirații către o împlinire educațională, să fie mult mai atenți asupra 

imaginii personale în comunitate. 

Așadar, pentru prima dată de câțiva ani vorbim despre un impact pozitiv ce are la bază o 

presiune internă. Momentul acesta se poate transpune și sub forma unei explozii. Suntem tentați să 

facem foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, avem și o mobilitate teribilă și reușita socială va 

fi judecată după puterea de concentrare și viteza cu care urmărim să ne îndeplinim toate aceste 

deziderate. Se va vorbi mult în acest moment despre demnitate, despre iertarea unor umilințe mai 

vechi, despre faptul că viața poate avea multiple chipuri, multiple înfățișări și că nu este deloc 

întâmplător că ne aflăm în continuare în prezența anumitor oameni deși împreună cu aceștia am 

trecut prin tot felul de încercări. Astfel, se vorbește că aceste încercări ale vieții au consolidat 

prieteniile, relațiile dintre oameni și le-au întărit acestora încrederea în pofida multiplelor situații ce 

nu sunt tocmai plăcute. În felul acesta, valoare morală va fi apreciată și prin intermediul ei se va 

vorbi despre cultivarea unui sentiment profund sau pur și simplu despre a face ceva împotriva unor 

obiceiuri rele cultivat ani de-a rândul. Nu se poate stabili din această prezentare cu caracter general 

cam ce va face fiecare, cel mult se va încerca acest lucru pe segmente de zodii în partea a doua a 

acestui material.  

Prin putere de expresie și prin libertate multe lucruri se simplifică acum și, pe baza acestor 

impulsuri sau prin intermediul acestor conștientizări, dominate în primul rând de bucuria că putem 

face altfel sau că suntem liberi, ne putem cu adevărat pregăti pentru a doua parte a acestui an, cea 

care va fi marcată de retrogradarea planetei Uranus. În această retrogradare s-ar putea să ne 

întoarcem la lucruri pe care l-am cunoscut în prima parte a anului, la relația de careu pe care această 

planetă o va reconstrui cu Pluton. Faptul că acum s-a rupt acea continuitate arată că ne vom întoarce 

la o problemă mai veche doar teoretic Practic, discontinuitate aceasta arată că multe din probleme 

care aveau putere prin legături strânse, prin etape ce se succedau cu mare rapiditate s-au încheiat. 

 
„Sânta Lucia – Insula raiului 
În mod ciudat, Cristofor Columb nu s-a arătat interesat de această insulă fermecătoare. 
Britanicii și francezii, în schimb, au rivalizat puternic pentru a o obține: Sfânta Lucia și-a 
schimbat de 14 ori stăpânul. 
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Este ușor de ghicit cine a descoperit Insula Sfânta Lucia: nimeni altul decât marele navigator 
Cristofor Columb. care a zărit insula de pe vasul său amiral, în preajma anului 1502. A hotărât. 
însă. să nu debarce pe țărm. Și a avut noroc. întrucât localnicii de aici erau foarte porniți 
împotriva străinilor, încă din secolul XIII, aceștia au supus populația băștinașă a insulei, 
amerindienii Arawak.  
Britanicii au încercat să cucerească insula în 1605. dar tentativa lor a eșuat. Situația s-a repetat 
în 1638, când caraibienii pur și simplu i-au masacrat pe intruși. Olandezii au reușit să trimită 
coloniști doi ani mai târziu, iar la scurt timp după aceea, francezii au început să întemeieze 
așezări. 
Conflictul dintre britanici și francezi pentru dominație asupra Lumii Noi a durat de la mijlocul 
secolului XVII pană la începutul secolului XIX, iar Sânta Lucia, mărul discordiei, a trecut când 
sub stăpân ia-a unora, când sub stăpânirea celorlalți. Totuși, francezii au fost mai interesați de 
organizarea insulei, în 
frunte cu  Charles 
Eugene Gabriel de la 
Croix Castries. cel care 
avea să devină mai 
târziu ministrul 
marinei. El a dat 
numele capitalei 
insulei. Limba creolă, 
plină de expresii 
franceze și folosită 
până astăzi în Sfânta 
Lucia, amintește de 
perioada de dominație 
colonială a Franței și 
de influența culturală a 
acesteia. După 
înfrângerea lui 
Napoleon in IX14, 
insula a trecut definitiv 
sub stăpânirea Marii Britanii, care i-a recunoscut independența la 22 februarie 1979. 
Reclamele turistice sunt cunoscute pentru tendința lor de a exagera. Cu siguranță, fiecare dintre 
insulele Arhipelagului An ti lele Mici a fost. la un moment dat. numită „rai". Cu toate acestea, în 
capul Insulei Sfânta Lucia, această denumire este bine-meritată. Călătorul este sedus de plajele 
nesfârșite cu nisipuri fine și albe. umbrite de palmieri. Ochiul este încântat de apele de turcoaz ale 
mării, iar urechea se delectează la auzul trilurilor papagalilor cu penajul minunat. Vârfurile 
Vulcanilor Gros Piton și Petii Piton, vizibili de la depărtare, sunt minuni ale naturii. Coastele 
munților sunt acoperite de tufe de iasomie de un roșu profund. Din desișurile de palmieri plutește 
mireasma neasemuită a portocalelor, a fructelor de papaia și de mango. 

Coastele pitorești sunt presărate cu golfuri izolate și cu sate pescărești aidoma celor din 
trecut, in schimb, capitala insulei. Castries. este un oraș modem: după incendiul din 1948 a fost 
reconstruită după planul unei table de șah și beneficiază de un foarte frumos centru comercial. 
împreună cu Bridgetown din Insulele Barbados, Castries este acum unul dintre orașele principale 
ale Caraibelor.”[4] 

 

În 26 iulie Luna se va afla într-o conjuncție cu Uranus și se vor continua percepțiile și 

libertățile cu care am luat contact în ziua anterioară. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat 

anterior, pentru că Luna se află acum pe ultimul sector al acestei zodii lucrurile s-ar putea să se 

consume mult prea repede și, de aici, oamenii să aibă senzația de vulnerabilitate. Succesul 

momentului este plătit scump și orice înclinație către domeniile pe care nu le controlăm, cu care nu 

suntem foarte familiarizați, chiar dacă sunt plăcute, atractive, legate de teatru, poezie sau artă, ele 

vor crea și mai multe probleme sau îi vor răstălmăci individului informațiile pe care le primește din 

jur. 

De aici, din toată această structură complexă, înțelegem că lucrurile acestea, chiar dacă nu 

durează sunt importante pentru că s-au consumat. Unii vor spune că este mult mai important că au 
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aflat de anumite lucruri, decât că nu au reușit să se folosească de ele. Știu de existența lor și pe 

viitor vor știi cum să procedeze. Alții se vor bucura foarte mult că au o libertate a emoțiilor pe care 

nu am mai simțit-o nici anul acesta și nici în anii din urmă. Această construcție complexă îi 

îndeamnă să se simtă atât de liberi încât să devină provocări pentru ceilalți. Dacă în acțiunile pe care 

le săvârșesc sunt în afara iubirii, dacă nu se preocupă de cultivarea unui sentiment frumos, dacă n-

au nici măcar farmec prin ceea ce spun, ci doar intensitate, forță, explozie, atunci este de la sine 

înțeles că se află pentru prima dată în viața lor în fața unui moment atât de special. Cei care au mai 

trecut prin așa ceva, adică au fost ajutați de ființe de lumină de aici, din această lume sau din ceea 

subtilă, și au reușit să se desprindă de dramele construite de-a lungul a mai multor existențe, nu vor 

fi foarte surprinși de această libertate și o vor lua ca pe o mângâiere foarte plăcută, ca pe o iertare 

absolut necesară ce se prelinge de-a lungul întregii ființe așa cum alunecă pe gât o gură de apă rece 

într-o zi călduroasă de vară. 

Imediat ce Luna va trece în zodia Taur lucrurile se vor schimba. Ne vom afla în fața unui 

paradox. Cu toate că avem în jur mai multe persoane care ne-au oferit chiar garanția unei prietenii, 

cu toate că din partea noastră au venit tot felul de întrebări sau de suspiciuni, momentul acesta de 

debut al tranzitului Lunii prin zodia Taur, când aceasta împlinește o opoziție cu Junon, aflată pe 

primul segment al zodiei Scorpion, foarte aproape de Luna neagră, ne aduce gânduri rele, suspiciuni 

majore față de anumite relații care au fost în ultima perioadă puțin mai complicate și, în consecință, 

vom fi tentați să oprim anumite demersuri publice care le implică și pe aceste persoane. Adică, 

sancționăm pe cineva înainte de a ajunge să greșească deși nici propria judecată nu este limpede. 

Iată un paradox! 

Dar, la fel ca și în multe alte zile ale acestei luni, apelul la simplitate ne ajută să înțelegem 

mult mai bine rolul pe care îl avem și să nu lansăm nici măcar către cei apropiați, care nu s-ar 

supăra, pretenții nerealiste. Nu ar fi corect ca momentul acesta special, în care gustând libertatea sau 

în care putem să ne comportăm altfel decât am făcut-o în ultimii ani, să fie transformat într-o 

problemă sau să devină cauză a unui conflict de durată. Este adevărat, prin ceea ce ni se întâmplă 

astăzi logica nu prea are valoare, însă ea poate fi înlocuită de inspirație, de intuiție sau acolo unde 

nici acestea nu funcționează să facem apel la iertare. Măsura cu care iertăm este aceeași măsură cu 

care vom fi iertați. Dacă imediat ce Luna a intrat în zodia Taur reușim să cultivăm acest sentiment 

înseamnă că o mare parte din aceste predispoziții dense sunt ca și rezolvate. 

 
„Pentru Mallarme (1842-1898) corelația vocalelor corespunde la o evoluție progresivă a 

simțurilor noastre. În cartea lui Huysmans (1848-1907) se prezintă un concert de senzații 
gustative: fiecare băutură corespunde, după acest autor, ca gust sunetului unui instrument. 
Curacao sec, de exemplu, corespunde clarinetului, ale cărui sunete sunt acrișoare și calde; 
kumelul corespunde sunetului de oboi, ușor nazal; menta și aniseta, dulce piperat, flautului, în 
timp ce pentru a completa orchestra, kirschul sună furios din trompetă, ginul și whisky-ul se 
resfrang de palatul gurii cu sunete de piston și trombon, spuma de drojdie tună și fulgeră în 
acompaniamentul vacarmului de tube, în timp ce se rostogolesc în zgomotul de cimbale și tobe ale 
lichiorurilor de Chio și mastică.”[3] 

 

Pentru a înțelege vibrațiile astrale ce se consumă pe trigonul perfect dintre Mercur și Uranus 

facem din nou trimitere la corelațiile pozitive și negative, dar și la punctul de echilibru aplicate 

acestui interval. Începutul anului spre care sunt îndreptate corelațiile pozitive a ieșit în evidență prin 

intrarea planetei Marte în Scorpion, prin relația pozitivă dintre Neptun și Junon și prin inițierea, 

pentru câteva luni, a mersului retrograd al lui Jupiter. Aceste direcții, ce devin acum corelații 

pozitive, arată că pornind chiar din prima decadă acestui an ne-am aflat în căutări febrile, am dorit 

să aflăm lucruri noi sau informații noi despre demersurile în care am fost implicați. Este posibil ca 

în această căutare să fi dat dovadă de puțină duritate și lucrul acesta să devină acum, pe finalul lunii 

iulie, un element pozitiv pe care să fim tentați să îl reedităm. Reeditarea acestui element privit ca o 

corelație pozitivă se bazează, în 27 iulie, pe un proces mental. Greutatea, forța, expresivitatea trec 

prin minte, prin cuvinte așezate într-o ordine precisă sau prin rezultate ale unei munci în care 
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oamenii au crezut și pe care s-au bazat foarte mult, pe discurs, pe obiectivele stabilite din timp ori 

pe educație. 

Lucrul acesta nu devine o provocare doar pentru că Mercur se înțelege acum foarte bine cu 

Uranus, nici măcar pentru că unghiul acesta se construiește între două planete aflate în mers direct, 

ci pentru că, pe fondul acesta, avem o Lună pe un semn de pământ ce se confruntă cu o gravă criză 

personală, adică se află acum într-o opoziție cu Luna neagră din Scorpion, și crede că se exprime de 

o manieră pozitivă prin revendicări și pretenții de care se vor bucura toți din jur, adică realizează 

unghiuri pozitive cu Neptun, Axa Dragonului și Pluton, dar nu reușește să medieze nici una dintre 

marile probleme ale momentului. Asta înseamnă că forța creației, expresivitatea și presiunea 

internă, toate privite ca elemente într-o construcție pozitivă, au nevoie de un instrument care să îi 

redea individului încrederea în sine pe care o avea cândva. Pentru că multe din aceste elemente sunt 

pozitive și pentru individ, adică în timp ce acționează reușește să își vadă caracterul bun al faptelor 

sale (este vorba despre trigon) atunci se apelează la o corelație pozitivă, ca la o mișcare absolut 

importantă pentru individ, prin care se rezolva această obsesie și se combate sobrietatea ce ar 

consolida și mai mult această presiune internă. Realizând ceva în mod concret, obținând un rezultat 

chiar și cu acest preț, în momentul acesta avem o teribilă șansă de a ne elibera de puteri false. 

De partea cealaltă, prin corelațiile negative, ce suntem îndreptați către mijlocul lunii iunie, 

când Neptun intra în mers retrograd, să înțelegem că este mult mai important să urmărim o realizare 

morală, una care ne face dreptate, decât o realizare care să ne ofere satisfacție. Cine fuge de durere 

dă de o problemă și mai mare, aceea care îl îndeamnă să-și construiască o identitate falsă. Numai 

prin curajul acesta de a înfrunta adevărul în față ne putem elibera în momentul acesta de puteri 

false. Suita de evenimente ce derivă din aceste sinergii sunt destul de complexe și de interesante. 

Mulți vor avea impresia că reușita de acum îi reînnoiește complet și surprizele ce vor veni vor fi 

ușor de întâmpinat. Alții se vor gândi că mai rău decât acum nu are cum să fie, mai zdruncinați și 

mai speriați de perspectiva lucrurilor nu au cum să fie până la sfârșitul anului. 

O altă capcană ce va veni spre noi în ziua de 27 iulie va fi aceea dată de înțelesul pe care îl 

vom acorda unei cauze. Cei care slujesc o cauză ciudată, cea care acum pare foarte mare deoarece 

se aseamănă cu furtuna într-un pahar cu apă, își vor construi demersuri care să le consume energia 

și să le lase impresia că lucrează, că muncesc și, la un moment dat, doar pentru că se stresează, vor 

fi recompensați. Este de la sine înțeles că aceasta este o altă formă de disimulare, o altă formă de 

minciună și individul care îmbrățișează fapte de genul acesta întotdeauna are prea mari așteptări de 
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la ceilalți. Fără să mai fie nevoie să intervenim cu explicații suplimentare, este de la sine înțeles cât 

de dezamăgiți vor fi aceștia când se vor întâlni cu realitatea. 

 
CHEMAREA LUI PETRU. Ioan 1, 40-42 relatează chemarea lui Petru, care nu este primul 

ucenic întâlnit și chemat, așa cum se întâmpla în tradiția sinoptică (cf. Mc 1,16-20). Potrivit lui 
Ioan, Andrei - care, alături de un alt ucenic, îl urmase deja pe Iisus - îi vestește lui Petru că l-a 
găsit pe Mesia și îl aduce la Iisus. Când ajunge, lui Petru i se spune: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; 
tu te vei numi Chefa (ce se tâlcuiește Petru [piatră, stânca])". Această schimbare de nume evocă 
noul destin al lui Petru și reamintește făgăduința ce i-a fost făcută în Matei 16, 17-18. Prin 
urmare, încă de la prima sa întâlnire cu Iisus, Petru este recunoscut și prezentat începând cu ceea 
ce va constitui chemarea lui deosebită. [1] 

 

În momentul în care Luna se va afla într-o relație destul de tensionată cu celelalte planete 

situate pe zodii fixe (Venus și Mercur și Marte), ne aflăm în fața unor conflicte gratuite. Este posibil 

ca momentul acesta să ne motiveze în a prefera alte tipuri de acțiuni decât s-a întâmplat anterior. 

Este adevărat, relația bună dintre Mercur și Uranus se menține în continuare și lucrurile acestea nu 

pot fi trecute cu vederea. În plus, 

nuanța pe care o citim din 

parcurgerea ultimului segment al 

zodiei Taur de către Lună ne 

vorbește despre muncă, despre 

seriozitate, despre pocăință și, 

mai ales, suntem ajutați prin 

genul acesta de condiționări să le 

înțelegem pe acestea așa cum 

sunt ele.  

Există însă și aspecte 

pozitive despre care se poate 

vorbi în alți termeni și care fac 

acum trimitere la viață ca și cum 

omul este recunoscător pentru 

ceea ce are. Aceste sentimente 

profunde, această recunoștință transpare din vibrațiile specifice zodiei Taur, cea care participă la 

ecuația astrală a momentului și prin unghiuri pozitive, nu doar prin unghiuri negative. Asta 

înseamnă că putem să ducem mai departe elementele pozitive pe care le-am alimentat de la 

începutul acestei decade până acum, nu doar prin încercări, constrângeri sau episoade nefericite. 

Cel care este puternic va reuși să obțină o derogare din partea unei structuri sociale, din 

partea unor cunoscuți sau pur și simplu să ridice o interdicție, cea care amplifica și mai mult 

senzația de slăbiciune. Fără detensionarea acestor direcții, slăbiciunile acestea duc la încăpățânare, 

la argumentație deficitară, la superficialitate sau la dorință de răzbunare. Mercur din Leu este atât de 

aprig și de dur când vine vorba de răzbunare încât reușește să mobilizeze întregul spectru al 

percepțiilor, toate energiile și toate resursele de care dispune pentru a-i da acestui război un rost 

victorios. Înainte de a se manifesta la exterior ca o forță peste care nu se poate trece, Mercur din 

Leu fierbe în interior, se umple de otravă și se lasă în voia acestei convulsii având astfel garanția că 

intensitatea interioară va produce în exterior distrugerile pe care le așteaptă. Nu este cazul să ne 

gândim însă atât de departe acum. Avem de-a face doar cu o relație de careu între Lună și Mercur 

din Leu, iar celelalte elemente astrale ne pot distrage atenția de la aceste atacuri, de la aceste 

răzbunări, transformându-le din probleme personale în probleme interpersonale ce vor beneficia și 

de energiile pozitive ale celorlalți pentru temperare, nu doar ale celor implicați. În felul acesta, se 

mai stinge puțin din agresivitate și cel care va realiza un banal proces de analiză, de observație sau 

care se va opri din aceste fapte va vedea cât de important este să se liniștească. Combinația Lună în 

Taur și Mercur în Leu generează însă o intensitate periculoasa a emoțiilor negative. Tocmai de 
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aceea lucrurile bune care se împlinesc astăzi au nevoie și de aport personal, de efort, seriozitate și 

consecvență. Ele nu rămân bune de la sine. 

Apoi, când Luna va intra în zodia Gemeni, se va produce o schimbare însă deja ziua de 28 

iulie este pe sfârșite și doar într-un cadru intim, doar în familie sau între prieteni lucrurile acestea se 

vor rezolva prin dialog. În rest, ele vor rămâne așa cum s-au consumat de-a lungul zilei urmând ca 

în 29 iulie să treacă printr-o nouă formă de încercare, de această dată prin alianțe, nu doar prin 

impulsuri personale și demersuri solitare. 

 
Ah, copacule 

de Nichita Stănescu 
 
Ah, copacule, frunza ta îmi cade pe umăr, 
Soarele-și rotește ochiul, căzând la orizont, 
Umbra ta e lungă și subțire 
Pe câmpul acesta pustiu, de piatră 
 
Am rămas așa, ținând în mâna 
Șaua și hamurile cu miros de cal 
Mi-ar părea foarte rău să mor... 
Poate și pentru că nu mi-e sete, 
Pentru că aș vrea să plec, rămânând 
De dragul unui cal care putrezește 
Și-al unui copac cu frunze căzând 
 
Până unde - nici eu nu știu 
Și nici ce întâmplări vor fi în sufletul meu. 
Ah, copacule, stelele sar dintr-o margine de pământ 
Și e dulce căldura și e un timp și e o liniște 
Ca o flacăre verzuie, arzând! 
 

Momentul acesta în care Mercur se va afla într-o relație foarte proastă cu Marte ne vorbește 

despre degradare. Este impropriu să considerăm că în acest material am putea să cuprindem toate 

aspectele degradării ființei umane dezvoltate în consonanță cu mersul societății. Degradarea are 

multe chipuri și cauzele sunt, de asemenea, la fel de diverse. Referindu-se strict la ziua de 29 iulie 

această degradare va debuta cu complicații verbale. Fiecare dintre persoanele aflate în genul acesta 

de conflict va considera că are dreptate, va veni cu argumente din ce în ce mai diverse, din ce în ce 

mai convingătoare și fără să-și dea seama va ajunge cu patimă la un conflict deschis. Acesta este 

practic și punctul care arată diferențele majore dintre oameni, dintre mentalități sau diferența dintre 

normalitate și degradare. Este posibil ca ambele părți implicate în genul acesta de acțiune să fie la 

fel, dar, în egală măsură, este foarte probabil ca una dintre cele două părți să fie antrenată în 

negativitatea celeilalte în așa fel încât să se simtă prizonieră în răul pe care nu-l poate opri. Astfel, 

devine parte din acest conflict chiar dacă, în general, nu este. 

Cert este că valoarea acestui moment va pendula între lupta cu timpul, cu interdicțiile, cu 

constrângerile de orice fel și disperarea că aceste constrângeri exterioare produc dezechilibre interne 

și, prin alimentarea acestora, se declanșează unde de degradare, adică se ajunge la obiceiuri proaste 

pe care oamenii le preiau unii de la alții fără să gândească. 
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Mulți se vor gândi că dacă tot nu-și pot construi în minte toată această schemă a degradării 

ființei umane, cu cauzele ipostazelor prezente sau rezultatele și perspectivele acesteia măcar să își 

contureze în linii mari de unde ar putea să le vină acest impuls momentului care va face o notă 

discordantă cu toate celelalte zile ale acestei decade și implicit ale lunii iulie. Dacă urmărim  

repartiția influxul lor astrale pe decade, corelațiile negative ne oferă un indiciu clar în sensul acesta. 

Mijlocul lunii iunie, cel care s-a remarcat la capitolul eveniment astral prin împlinirea careului 

perfect dintre Saturn și Neptun, dar și prin inițierea mersului retrograd al lui Neptun, ca trăsături 

negative, ne-a pus în fața unui disconfort ciudat. Momentul acela ne-a oferit o libertate pe care nu 

am înțeles-o și prin intermediul căreia am ajuns să disprețuim, se desconsiderăm ori să nu apreciem 

adevărata valoare a celorlalți. Deci am creat o frustrare. Momentul 29 iulie, bazându-se pe aceste 

corelații negative ne duce mai departe această frustrare. Judecând după pozițiile planetelor pe zodii, 

în special Mercur în Leu și Marte în Scorpion, această frustrare este argumentată prin absența 

susținerii, marginalizarea sau ironizarea unui individ, aspecte ce vin din poziția lui Mercur în Leu, 

sau limitarea accesului la putere, informație, privilegii, adică Marte din Scorpion. Acum, cunoscând 

aceste trăsături cu caracter general, fiecare își va particulariza în funcție de tipul de interacțiune pe 

care l-a alimentat în ultima perioadă, tipul de conflict și zona în care se va manifesta. 

În plus, față de această direcție indicată de relația proastă dintre Mercur și Marte ziua de 29 

iulie ne aduce în centrul atenției o întâmplare ciudată. În momentul acesta se face o faptă rea, se 

reanimează o relație proastă, compromițătoare sau bolnăvicioasă. Pentru că există o relație bună 

între Soare și Lună, adică o relație frumoasă între Leu și Gemeni, oamenii vor fi tentați să se mintă 

pe sine și această minciună frumos construită va fi singurul argument care îi va îndemna să se 

întoarcă, asemenea criminalului, la locul faptei. Dacă în afara acestui frumos dintre Soare și Lună ar 

mai fi existat în acest moment și alte dispuneri care să particularizeze printr-un grad perfect un 

anumit tip de energie ar fi existat o diversitate pozitivă de unde omul ar fi putut alege. Pentru că nu 

există, argumentul pentru care un om se poate întoarce la dragostea, pentru un torționar în care a 

crezut nu este decât o formă de iluzie. Reîntoarcerea la torționar nu este justificată nici de puterile 

sporite pe care credem că le avem acum și nici de liniștea despărțirii de acesta ce s-a consumat din 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

341 

iunie și până acum. Așadar, momentul acesta ne cere să fim realiști chiar dacă întâlnirea cu 

adevărul, ca și în alte zile ale acestei decade, doare. 

 
“Ion Hobana nume la naștere Ion Mantaroșie 
(25.01.1931, Sannicoiau Mare -22.02.2011, București) 

Prozator și eseist. A absolvit Filologia la București. A lucrat la Editura Tineretului, a fost 
secretar al Uniunii Scriitorilor. Scrie literatură științifico-fantastică: „Oameni și stele”, 1958; „Un 
fel de spațiu”, 1988; „Călătorie întreruptă”, 1989. A scris eseuri despre SF: 20 000 de padini în 
căutarea lui Jules Verne, 1979, Premiul Uniunii Scriitorilor; Literatura de anticipație, 1986; 
Călătorie întreruptă, 1989. A publicat împreună cu Julien Weverbergh OZN - o sfidare pentru 
rațiunea umană și UFO’s in Oost en West (eseu in engleză, neerlandeză, franceză și spaniolă). 
Este președintele secției române a World SF, membru al H.G. Wells Society și al Associazione 
Internazionale per gli Studi sulle Utopie. Pentru întreaga sa activitate, a primit Marele Premiu al 
Ministerului Culturii și Artei din Polonia, Premiul special Aripile Fanteziei, Premiul internațional 
la primul Congres European de Science Fiction (1972), Premiul Special la EUROCON V (Stresa, 
Italia) și Premiul World SF (1984, Brighton, Marea Britanic).”[8] 

 

Prima zi de retrogradare a lui Uranus este cea mai grea din toată perioada sa în care se 

deplasează înapoi. Asta se întâmplă pentru că, în general, Uranus lucrează cu energii pe care 

oamenii le folosesc, dar nu le înțeleg în totalitate. Sunt energii ale libertății și ale inspirației 

absolute, cele ale căror origini nu sunt stabilite precis pentru că vin din înaltul cerului și noi nu știm 

nici ce este pe pământ, dar mai cu seama ce se află acolo. Momentul acesta va fi marcat de nuanțe, 

iar nuanțele, cu cât sunt mai diverse și mai multe ca număr, cu atât devin mai complicate și mai 

greu de înțeles. 

Spre deosebire de alți ani în care, de asemenea, prima zi de retrogradarea lui Uranus era cea 

mai grea, momentul acesta primește un plus, o forță suplimentară ce vine din tranzitul planetei 

Mercur pe ultimul grad al zodiei Leu. Asta înseamnă că problema de acum, cea legată de adaptare, 

este, de fapt, o problemă de concepție, de conduită sau de încrâncenare. Pe lângă faptul că avem de 

traversat și orgoliul în expresivitatea sa maximă, ultimul grad al zodiei Leu, traversat de Mercur, și 

relația proastă, încă activă, pe care acesta o are cu Marte, în 30 iulie se va consuma și careul perfect 

dintre Soare și Luna neagră. Indiferent ce vom face gândul se va orienta către rigiditate și către 

sarcasm. Mulți vor considera că dacă sunt ironici, dacă depășesc bariera ironicului și ajung la 

sarcasm, atunci sunt firi enigmatice și poate chiar inteligente. 

Practic, 30 iulie ne va vorbi la fel ca și ziua anterioară tot despre degradare, însă o 

particularizează, prin aceasta, spunându-ne că rigiditatea este de vină pentru că nu am reușit să ne 

protejăm în fața unui pericol. Faptele rele ale zilei anterioare, perspectiva negativă a acestor date, 

neputința de a le oprii sau de a le da acestora o turnură pozitivă, se transformă în această zi într-o 

pasiune bolnăvicioasă. Bolnăvicioase erau și ieri, dar în 30 iulie ea va fi mult mai evidentă în 

aspectele sale dramatice. Asta se întâmplă pentru că Uranus și-a inițiat acum mersul retrograd și 

oricât am încerca să privim departe, avem în fața noastră un zid și dincolo de el nu mai știe nimeni 

ce se întâmplă. Dacă avem o memorie solidă, dacă am avut grijă să reținem lucruri importante și nu 

ne-am consumat timpul doar reacționând și strigând cât mai tare, nu este nevoie să vedem dincolo 

de zidul lui Uranus retrograd, ci ne reamintim, simulând mental toate aceste evenimente și prin 

intermediul lor ne vom considera informați. 

Va trebui însă să fim mult prea prudenți cu obiectivele de viitor pentru că simularea mentală 

a acestor episoade se poate suprapune și peste obiectivele pe care am putea să ni le stabilim pentru 

următoarele luni. Nu ar fi indicat să ducem mai departe conflictele acestor zile, oricum o parte din 

nuanțele lor se vor reproduce pentru că retrogradarea lui Uranus le târăște pe acestea până în 

decembrie. Ceea ce va fi neplăcut din toată această ecuație astrală ne arată că vom avea certitudinea 

faptului că un bine va fi distrus. Este adevărat această senzație a unui bine distrus va fi transformată, 

în cazul unora, în tensiuni nervoase. Sensibilitatea, și așa la cote foarte ridicate, va fi atrasă acum în 

aceste relații bolnăvicioase și în loc să mergem mai departe, așa cum ne stabilisem anterior, adică să 

ne întoarcem pentru a trăi ceva frumos sau a vindeca torționarul care ne-a chinuit, o luăm de la 

capăt cu demersurile și, în mod indubitabil, ajungem în același punct al conflictului. Chiar dacă 
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această secvență nu se transpune în eveniment, există posibilitatea ca magnetismul acestora să se 

consume în subtil și de aici să vină acea tensiune nervoasă pe care cu greu o vom putea controla. La 

vedere, oamenii vor oscila între cald și disciplină doar pentru că urmăresc să-și ascundă apatia sau 

indolența. Momentul acesta devine, așadar, foarte important pentru echilibrul psiho-emoțional cu 

precădere pentru că avem de trecut un test. Astăzi trebuie să demonstrăm că putem să lucrăm 

mental cu mai multe lucruri deodată, fără să amestecăm impresiile trecutului cu obiectivele 

viitorului. 

 
„Alexandru Proca  
(16.10.1897, București – 13.12.1955, Paris) 

Fizician. La București a fost student eminent al Școlii Politehnice. Fiind atras de fizica 
teoretică, pleacă la Paris, unde absolvă Facultatea de Științe de la Sorbona, primind din mâna 
Mariei Curie diploma de licențiat în științe. Ea îl și angajează cercetător la Institutul Radiumului 
(1925). Îl atrag teoria cuantică și periodicitatea luminii, căreia îi atribuie o structură discontinuă. 
Consideră că lumina poate poseda particule elementare – fotoni – fără a înceta să fie coerentă, 
interpretare confirmată ulterior în dezvoltarea științei (Werner Heisenberg). În 1934 primește o 
bursă Rockefeller și lucrează în cercetare la Copenhaga sub îndrumarea lui Niels Bohr. Anii 
1933–1939 sunt cei mai importanți pentru cariera sa. Cercetările pe marginea ecuațiilor Maxwell 
l-au condus la descoperirea ecuațiilor numite Proca. Lucrări: „Întrebuințarea electricității în 
industria de petrol”, 1924; „Sur la théorie des quanta de lumière”, 1928; „Mécanisme quantique 
des protons”, 1934. A fost ales post-mortem membru de onoare al Academiei Române în 1990.”[8] 

 

Finalul lunii iulie dorește să ne atragă atenția asupra normalității. Luna va trece în noaptea 

de 30 spre 31 iulie în zodia Rac și elementele personale se orientează către o notă oficială, ca și cum 

am împărțit până acum și bucuriile și necazurile și avem nevoie să stabilizăm în zonele intime 

elementele comune pentru a vedea dacă ne potrivim cu partenerul de dialog. Lucrurile acestea sunt 

bizare pentru că nu au statut de valori principale, ci doar de cele secundare. Asta înseamnă că 

finalul lunii iulie poate însemna prăbușirea într-un sistem de valori cu totul fals. Minoritățile trec în 

față, oamenii înclină către valorile false și o persoană comună, neinstruită sau care consideră că 

realitatea este tot ceea ce vedem în față va fi complet debusolată și are toate șansele sa ajungă la 

concluzia că până acum a trecut degeaba prin tot felul de evenimente încărcate. Ceea ce se consumă 

la finalul lunii iulie seamănă cumva cu ceea ce am gândit, cu ceea ce am simțit sau am crezut la 

începutul lunii iunie când știam deja că nu ne așteaptă foarte multe condiționări sociale, ci mai 

curând probleme personale pe care vom învăța, fiecare după puterea sau disponibilitatea lui, să le 

încadrăm cât mai bine în mediul de apartenență. 

Există însă și o componentă pozitivă specifică finalului de luna iulie și acesta vine din 

posibilitatea de a aborda evenimentele din ultima perioadă, cele care sunt proaspete în minte, dintr-o 

perspectivă mistică. Asta înseamnă că ignorăm adevărul evident, poate chiar și componenta sa 

dramatică și să intrăm într-o zonă a fascinației și plutirii. Este de la sine înțeles că în sectorul acesta 

se va descurca foarte bine doar cel care a mai făcut așa ceva ori care dispune de o instruire specială 

în sensul acesta. Omul comun care dintr-o dată este eliberat de greutăți și de poveri va pluti într-un 

balon de săpun, riscând să creadă că aceasta este fericirea paradisiacă de care ne vorbeau misticii. 

Dacă Luna ar fi trecut prin zodia Leu sau dacă s-ar fi aflat în Gemeni atunci am fi crezut că 

lucrurile acestea vin pentru că există în momentul de față o înclinație către teatru. Trecând prin Rac 

știm că există o înclinație către imitație. Imitația aceasta reprezintă practic și cheia tuturor 

problemelor, cifrul prin intermediul căruia înțelegem de ce ni se întâmpla toate lucrurile acestea. 

Conotațiile negative ale acestui interval ne duc spre mijlocul lunii iunie, despre care știm, am văzut 

și pe alte conjuncturi, ne-a vorbit foarte mult despre un disconfort cauzat de binele altora. Acea 

frustrare nu s-a stins, ea este activă în continuare și ne tulbură foarte mult, ne răscolește conștiința și 

ne deformează simțul realității. Este posibil ca starea sufletească să fie absolut minunată, însă răul 

este deja produs pentru că această stare nu are nicio legătură cu realitatea, ea nu reprezintă expresia 

unei profunzimi, ci, dimpotrivă, expresia superficialității. Pentru a vedea care este realitatea, indicat 

ar fi să renunțăm la frustrare. Dacă nu o cunoaștem, dacă nu avem percepția unei frustrări, atunci să 

ne consumăm toată energia pentru a o identifica. Acesta este îndemnul aferent finalului de lună iulie 
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pentru că nimeni nu se va putea acum sustrage acestor două elemente: atracția către abstract și 

tendința către imitație. Frustrarea de altădată arată că vom dori să reproducem elementul care a 

generat frustrare, fără să știm dacă nu cumva la vremea aceea noi am fost de vină că am gândit 

greșit, am interpretat eronat un element pe care l-am avut în fața ochilor, nu că elementul respectiv 

ar fi reprezentat ceva situat pe o treaptă superioară, inaccesibilă  nouă la momentul acela. 

 
Armenii reprezintă una dintre cele mai vechi civilizații din această lume. Se bucură de o cultură 
vastă și bogată, precum și de numeroase personalități care au marcat atât istoria acestui popor, 
precum și istoria omenirii. 
Iată 12 lucruri inedite despre Armenia: 
1. Mamutul armenesc sau mamutul de stepa (Mammuthus armeniacus) – cel mai mare mamifer 
terestru din istorie a fost descoperit prima dată în Armenia în 1857 de către paleontologul scoţian 
Hugh Falconer. 
2. Mişcarea globală a alimentaţiei vegane (Raw food) a fost iniţiată de către un armean, 
Arshavir Ter-Hovannessian. 
3. Coloana sonoră folosită în scena urmăririlor din desenul Tom şi Jerry este compusă de către 
maestrul armean Aram Khachaturian, unul dintre cei mai importanţi compozitori ai secolului al 
XX-lea se intitulează „Dansul săbiilor”.  
 4. Yousuf Karsh, artist armean, supravieţuitor al Genocidului Armean din 1915-1923, este unul 
dintre cei mai importanţi fotografi din istorie realizând cele mai cunoscute portrete ale secolului 
al XX-lea. Printre cele mai sonore personalităţi se numără: Albert Einstein, Salvador Dali, Pablo 
Picasso, John Kennedy, Winston Churchill, Dwight Eisenhower, Fidel Castro, Martin Luther 
King, Maica Tereza, Papa Pius XII, Jacques Cousteau, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, 
Brigitte Bardot, Humphrey Bogart, Muhammad Ali, Ernest Hemingway, George Bernard Shaw, 
Alfred Hitchcock, Andy Warhol și mulți alții. 
5. În Armenia şahul este obligatoriu. Copiii, după ce împlinesc vârsta de 6 ani, încep să urmeze 
cursuri intensive de şah în şcoli. Pentru armeni, şahul este o materie de studiu foarte serioasă, la 
care se dau şi examene! 
6. Artem Mikoyan, proiectant armean de avioane stabilit în Rusia, a realizat în parteneriat cu 
Mikhail Gurevich, multe dintre faimoasele avioane militare MiG. Numele avioanelor reprezintă 
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de fapt alăturarea dintre numele celor doi inventatori, Mi venind de la Mikoyan şi G de la 
Gurevich. 
7. În Armenia a fost descoperit într-o peşteră cel mai vechi „pantof” din lume ce are o vechime de 
5.500 de ani. Străvechea opincă a fost confecţionată din piele de oaie. 
8. Alfabetul armean este unic în lume şi a fost creat de către Mesrob Mashtots în anul 405, 
dorinţa sa fiind aceea de a oferi poporului său o limbă scrisă proprie. Alfabetul a supravieţuit 
până în zilele noastre, armenii folosindu-l în continuare. Acesta conţinea iniţial 36 de litere, 
ulterior fiind adăugate încă trei, ajungând la 39 de litere. 
9. Bancomatele au fost inventate de un armean, Luther Simjian cel care are la activ un număr de 
peste 200 de invenţii. Multe dintre acestea, precum „ATM-urile”, au revoluţionat lumea modernă. 
Primul bancomat l-a construit în anul 1969 pentru City Bank of New York, actualmente Citibank. 
10. Lavash, pâinea tradiţională armenească, are formă unei lipii foarte subţiri. Nu şi-a schimbat 
reţeta timp de 5.000 de ani şi face parte din patrimoniul cultural imaterial al umanităţii 
UNESCO. Secretul vine din folosirea „tonir”-ului (cuptor subteran străvechi armean), care îi dă o 
savoare specială. 
11. Multe din personalitățile române erau de origine armeană. Comunitatea Armeană din 
România a oferit de-a lungul timpului oameni de renume, care s-au remarcat în domenii 
precum: educaţie, medicină, economie, muzică, literatură, s.a. Iată câteva exemple: Spiru Haret. 
Manuc Bei, Virgil Madgearu, Gheorghe Asachi, Grigore Trancu-Iaşi, Ana Aslan, Theodor Aman, 
Mihail Jora, Garabet Ibrăileanu şi mulţi alţii. 

12. Poporul armean este unul dintre cele mai vechi ale omenirii, cu o vechime de peste 
12.000 de ani. Dovada apare pe cea mai veche hartă datată din lume, cu o vechime de 4500 de 
ani şi în care apare ca singură dintre naţiile lumii străvechi babiloniene care a supravieţuit 
timpului. Conform acesteia este mai veche decât Roma, Grecia sau Egiptul antic. 

 

Așa după cum se poate constata, ultima decadă a lunii iulie ne aduce în fața unor probleme 

personale conturate în alt mod decât în celelalte două decade ale acestei luni. Și această decadă se 

încadrează în deviza generală aplicată lunii iulie, aceea care ne permite accesul liber la informație și 

putere. Dar pentru a fi liberi în a accesa o informație sau în a ne folosi de putere este nevoie să ne 

consolidăm structurile interne, gândirea, rafinamentul și să nu răstălmăcim de fiecare dată impulsul 

către libertate sau către dominare.  

Ultima decadă a lunii iulie particularizează această încercare pe ideea de transformare și 

cere sentimentelor recalibrare. Mulți se vor gândi că au o problemă cu anturajul, anturajul ar putea 

să aibă o probleme cu ei, că există neconcordanță între ceea ce dețin ei și nevoile celorlalți și că 

expansiunea momentului este o șansă prin care aceștia să preia controlul. Cine gândește că 

expansiunea îi îndeamnă să preia controlul utilizează în această decadă corelațiile negative cele care 

ne întorc în timp în urmă cu o lună, în mijlocul lunii iunie, când ne-am întâlnit cu o frustrare ori 

când am construit baza unor raționamente neconforme cu realitatea ori complet false. Atunci 

lucrurile acestea au fost permise pentru că am fost îndemnați să explorăm visul, să obținem din 

visare, din aspirație, cât mai multe elemente personale pe care să le așezăm la baza unui viciu 

important, însă acum lucrurile acelea nu mai sunt conforme cu necesitățile prezente. Acum nu avem 

nevoie să visăm, ci să arătăm că am învățat ceva din visul anterior și acum putem să-l transformăm 

pe acesta în realitate. Expansiunea practic asta va însemna.  

În felul acesta, luna iulie a anului în curs devine una deosebit de importantă pentru educație. 

Chiar dacă nu există multe aspecte aferente acestui interval, cele care sunt active în luna iulie 

lucrează asupra structurilor interne ale individului în așa fel încât la finalul acestei luni să aibă 

impresia că nu au trecut 31 de zile, ci 60 sau poate chiar 90 de zile. 
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AUGUST 
Simpatie față de slăbiciunile și nevoile celorlalți 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1964 – China pune la punct propria ei bombă atomică; 

 1865 – Rușii cuceresc Tașkentul, moment ce marchează 

începtul cuceririi rusești a Tușchestanului (Asia centrală), 

încheiată trei decenii mai târziu. 

 1875 – Nobel inventează dinamita; 

 1642 – B. Pascal inventează mașina de calcul. 

 

 

O CARTE 
 

TOTUL DESPRE H. HATTERR de G.V. Desani 
Totul despre H. Hatterr este o operă deosebită, o ex-cepţională comedie a retoricii şi limbajului. Surse 

de inspiraţie pot fi găsite în stilul expresiv şi calambururile lui Steme, james Joyce sau Flann O’Brien, dar nimic 
nu vă va pregăti pentru această combinaţie inventivă de retorică, inocenţă şi spirit. Parte din umor provine din 
faptul că naratorul, H. Hatterr, dă dovada unei foarte bune cunoaşteri a limbii engleze şi artificiilor literare, fiind 
însă perceput drept un neghiob slab de minte. Sofisticarea lingvistică se îmbină cu inocenţa donquijotească, 
ca şi cum Leopold Boom al lui joyce ar fi învăţat engleza ca a doua limbă şi ar fi început să scrie ca Rabelais 
sau Laurence Sterne. Dovada: titlul complet al cărţii: Autobiograficul lui H. Hatterr, care este şi organon mozaic 
al vieţii, adică o gramatică medicalo-filozofică a acestui contrast, a acestei zburdălnicii umane, acestui plan de 
cui pe cui se scoate... H. Hatterr de H. Hatterr. 

Romanul relatează cum orfanul Hatterr, provenind dintr-un mediu multicultural şi multilingvistic, este 
adoptat de „lingo-ul creştin" (limba engleză) ca „a doua limbă" şi devine „complet indian, aşa cum puţini sahibi 
nonindieni reuşesc să fie". Aventurile lui Hatterr constau, mai ales, din întâlniri neverosimile cu societatea, 
înţelepţii şi an- glo-groteştii din India şi Anglia. Se spune că această operă anglo-indiană clasică l-ar fi 
influenţat pe Salman Rushdie, dar Desani „îi ia faţa" (Drew Milne, lector de teatru și poezie – Universitatea 
Cambridge) 

UN FILM 
 

TĂCEREA MIEILOR (1991)– Regia Jonathan Demme 
„O tânără agentă practicantă FBI, Clarice Starling este însărcinată cu investigarea unui 
caz criminalistic  deosebit de dificil, „Buffalo Bill“ un ucigaș viclean care produce o serie 
de crime, ultima ostatică a lui fiind fiica unui senator american. Victimele criminalului 
căutat sunt femei, de pe care el, din motive necunoscute, desprinde bucăți de piele. 
Deoarece în investigațiile ei, agenta nu face nici un progres, va recurge la o tactică 
neobișnuită. La rezolvarea cazului va căuta să folosească cunoștințele lui Hannibal 
Lecter, un criminal periculos care își devora victimele. Criminalul psihopat Hanibal, care 
este de profesie psihiatru, poate să se transpună în situația ucigașului urmărit și să 
prevadă acțiunile lui în viitor. Soarta face ca el să fie singurul care are indicii relevante 
referitoare la psihopatul aflat în libertate, supranumit Buffalo Bill pentru că obişnuieşte să-
şi jupoaie victimele. Un târg pe muchie de cuţit se impune între fragila Jodie Foster, înterpretând o tânără şi 
ambiţioasa agentă FBI şi monstrul obsedat, deşi amândoi ştiu că nu pot avea încredere unul în celălalt.” 
(www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 august) 
Repere modificate. Elevare. Nevoi ajustate la recomandări. 
Sufletul nu respectă limitele autoimpuse. Progres şi elevare 

prin mijloace neconvenționale. 
DECADA NR. 22  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   22 1-10 august 

Corelația negativă 32 11-20 noiembrie 

Zona martor 2 11-20 ianuarie 

 

Mare dominare. Libertate de expresie folosită la un alt nivel. Nevoie de repere care să 

depășească un cadru îngust. Se face mișcare. Competiție pentru a demonstra un lucru bun. 

Asocierile particulare sunt acum transformate în asocieri sociale. Este refuzată servirea. 

Decepție. Se vorbește despre menire. Izbucnește un conflict. Primim recomandări pe care nu le 

putem pune în aplicare. Se inventează un nou traseu. Oamenii se deschid către noi valori. Istoria 

devine importantă. Evenimentele individuale, cele marcate de dragoste, plăcere sunt de domeniul 

istoriei. Pasiunea ne cuprinde din nou. Prea multă tensiune se transformă în limitare a acțiunilor. 

Ușoară severitate. Alegeri dificile. Dorință de independență exprimată prin valori noi. Rigiditatea 

este transformată în disciplină. Conflict patrimonial. Partenerii care se cunosc de mult timp se 

ceartă. Valorile personale se clarifică prin discuții în contradictoriu. Lipsa de scrupule. Se 

apelează din nou la o critică nejustificată. Observația este folosită în mod greșit. Prea multă 

rigiditate. Ni se modifică un comportament pe baza unui stimul de moment. Dorință de creație și 

de bogăție. Idealul este reformulat. Sensibilitatea și imaginația ne duc pe drumuri ciudate. Am 

încurcat un traseu. Se pune problema vârstei. Contorul destinului devine sinuos. Bunăvoința ține 

prea mult de caracter. Obiceiurile se modifică. Se trece în mod dureros dincolo de aparențe. 

Reușite verticale. Lucrurile se precipită. Elementele dureroase sunt flexibile și mobile. Un destin 

este doborât pe baza unor criterii subiective. Prea mult egoism. Elementele negative sunt pe 

punctul de a prelua controlul. Coincidență stranie. Nesiguranță. Greșeli săvârșite prin asocieri 

nepotrivite. Deranj. Nicio putere nu poate rezista îndoielii. Se face apel la alte reguli. Abilitățile și 

experiențele personale sunt judecate după rezultate. Grijă față de necunoaștere îi grupează pe 

oameni după reguli noi. Conștientizarea este ciudată. Îmbogățirea materială este pusă sub semnul 

întrebării. Intrăm în contact cu atributul de martor. Nimic nu mai este ca înainte. O practică este 

preschimbată. Valorile neclare ne duc pe un teren misterios. Se cântărește prea mult un bine. 

Soluțiile viabile ne îndeamnă să greșim. La capătul drumului ne așteaptă o altă încercare. 

Iertarea trebuie să fie luat în serios. Inversiune.  Experimentare complicată. Dorințe ce nu pot fi 

puse în aplicare. Prea multă ambiție sau intenție de a submina autoritatea cuiva. Un mister este 

dezlegat, dar oprește aflarea unui secret cu adevărat important. Iluzie. 

 

Luna august aduce un elan interesant evenimentelor astrale aferente acestui an. În primul 

rând, lucrurile acestea, privite ca o sumă, sunt net superioare a ceea ce am traversat în luna 

anterioară. Toate acestea, se încadrează într-o denumire sintetică ce scoate în evidență în primul 

rând fuziunea extremelor. Deviza generală a acestei luni devine un fel de simpatie față de 

slăbiciunile și nevoile celorlalți. Înțelegem de aici că oamenii se vor transpune foarte ușor în 

problemele celorlalți, le vor privi cu maturitate și vor reuși să treacă dincolo de aparență, desigur 

asta proporțional cu puterea lor de pătrundere, cu rezervele pe care le au și cu înțelepciunea de 

viață. 

Lucrurile în luna august se desfășoară într-un mod gradat. În prima decadă avem un singur 

eveniment major dat de intrarea planetei Marte în zodia Săgetător, ce se va consuma în 2 august. 

Apoi, în decada a doua, se vor consuma două evenimente, este vorba despre împlinirea opoziției lui 

Jupiter cu Chiron și revenirea lui Saturn la mersul direct, ambele în 13 august. Ultima decadă a 
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acestei luni va aduce planeta Marte într-o postură privilegiată, îndemnând-o să contribuie la o 

schimbare substanțială de atitudine, de direcție sau de consistență prin unghiuri pe care le realizează 

cu Saturn, cu Neptun și cu Axa Dragonului. Apoi, în a treia decadă, se mai consumă și trigonului 

Neptun cu Luna neagră arătând, și prin acest aspect, dar și prin cele ce se vor consuma până în 

momentul acela, că lupta cu slăbiciunile individuale va fi privită acum ca una cu problemele sociale 

cu scopul de a obține soluții bune pentru toată lumea.  

Planetele se deplasează acum către finalul primei jumătăți a zodiacului, Mercur se află deja 

în zodia Fecioară urmând ca foarte curând 

și Venus să intre în același semn, 

rămânând pe zodia Leu doar Soarele și 

lucrând din greu să realizeze un echilibru 

între nevoile personale și cerințele unei 

societăți aflată într-un accentuat proces de 

reconfigurare. Dacă facem apel la egoism, 

la invidie sau la minciună, ca expresie a 

disimulării problemelor pe care persoanele 

cu funcție, cu autoritate sau cu demnitate 

nu le pot rezolva, nu facem decât să 

scoatem în evidență un aspect al 

trăsăturilor specifice lunii august. Dar vom 

vedea că cele mai multe dintre aceste 

unghiuri nu vor rămâne la fel de 

misterioase cum ni se par acum la început 

de lună. 

Prima decadă a lunii august le 

vorbește oamenilor despre curaj. Pentru că 

se simt încurajați de anumite evenimente 

ce s-au consumat în luna iulie și care le-au lăsat impresia că sunt puternici și privilegiați de soartă, 

oamenii îndrăznesc acum să modifice reperele. Nimeni nu așteaptă ca această schimbare de vibrație 

să însemne și o elevare, deci, din start, se pierde din vedere că o schimbare de această factură 

presupune o comunicare liberă cu cei din jur, o înțelegere profundă a modului de a gândi și de a 

simți, dar și apelarea la o înțelepciune de viață pentru ca totul să fie constructiv ori măcar armonios. 

Dacă observăm că reperele pozitive ne îndreaptă atenția către sectorul curent, către acest 

interval pe care analizăm, ca și cum este de o importanță crucială ceea ce facem acum, nu în altă 

perioadă a anului, vom știi mult mai precis de ce această încredere în sine devine elementul 

definitoriu al intervalului. Este posibil ca în cazul celor care nu s-au maturizat încă aceste elemente 

speciale să refuze categoric apelurile la trăsăturile spirituale și, refuzând o sugestie venită din 

această zonă, să modifice anumite reguli, să-și impună ținte mult prea îndrăznețe pentru puterile lor 

și să transforme toată această oportunitate într-un mare eșec. Este adevărat, pentru că este și 

încurajată această atitudine, fără să ceară în mod implicit existența unor resurse, despre lucrurile 

acestea vor învăța urmașii noștri, nu neapărat să procedeze la fel, ci să fie atenție ca nu cumva 

greșeli de genul acesta să nu se repete și în viitor.  

Pentru a arăta că pot să se ridice la nivelul pretențiilor pe care le lansează, cu toții vor căuta 

să schimbe prioritățile, să schimbe ordinea evenimentelor, să le inverseze. Reperul negativ al acestei 

decade face trimitere către mijlocul lunii noiembrie, atunci când Neptun își va reveni la mersul 

direct. Acum el este retrograd și nimic din episoadele la care se referă ecuația astrală a momentului 

nu va anticipa ce se va întâmpla atunci. Totuși, va trebui să ținem cont de ceea ce se întâmpla acum, 

chiar dacă sunt orbi, surzi ori muți. Vorbim, astfel, despre o  anume duritate cu care individul 

intervine în procesele de modificare, de o înțelegere, dar nu și de compasiunea adâncă, aceea pe 

care o resimte un om superior atunci când vrea să-și salveze semenul dintr-o mare problemă. Dacă 

observăm că punctul de echilibru face trimitere către decada a doua a lunii ianuarie, atunci când 

Marte și Neptun s-au aflat într-o relație pozitivă, iar luna în curs (ianuarie), prin mesajele sale 
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sintetice, ne ajuta să obținem succes prin mijloace nefirești, înțelegem de ce cei care, de regulă, sunt 

orientați negativ, vor fi tentați să depășească acum o limită pentru că au o experiență pe care 

oamenii timizi au refuzat-o. Reperele acestea au avut asupra structurii lor un impact teribil ce se va 

dovedi util celorlalți. Nu elogiem acum duritatea cu care unii preferă să-și trăiască viața, însă uneori 

aceasta este forța care ne scoate din amorțeală. Vom avea impresia în această prima decadă a lunii 

august că nu este permis să depășim o limită a înțelegerii, a puterii sau a expresivității, că putem 

inventa sau ne putem sustrage unei răspunderi. Aceasta este o mare greșeală pentru că momentul 

acesta ne duce mult mai aproape de succes dacă coborâm fruntea, dacă acceptăm limitele personale, 

dacă lăudăm respectăm sau apreciem rezultatele pozitive ale celorlalți. Mijloacele neconvenționale 

nu înseamnă produsul obținut în urma dezbinării sau a distrugerii bunurilor celorlalți. Mijloacele 

neconvenționale sunt cele care ne șoptesc la ureche să procedăm într-un fel în care să nu distrugem 

nimic din jur atunci când ne depășim o limită. 

Prima zi a lunii august ne îndeamnă să ne construim noi repere. Momentul acesta ne 

vorbește despre o dominare sau despre o înțelegere superioară pe care oamenii cred că o dețin dintr-

o dată. Nu este un lucru obișnuit ca la această trecere de la acces liber la informație și putere, la 

simpatie față de slăbiciunile celorlalți să se facă într-un interval atât de scurt, adică peste noapte. De 

altfel, lucrul acesta se face gradat însă va fi greu de văzut pentru omul comun, pentru că în prima zi 

a lunii august avem planeta Uranus implicată într-un unghi destul de interesant cu Venus. Relația 

aceasta bună pe care Uranus din Berbec o realizează cu Venus din zodia Leu dorește să anticipeze 

un aspect ce ar trebui să fie activ în continuare fără a reuși să construiască o configurație. Este vorba 

despre faptul că Venus din Leu face o legătură între Uranus și Saturn, chiar dacă între acestea două 

nu există raport precis, un unghi împlinit în momentul de față. De aici și relația interesantă pe care 

Venus o are cu Uranus și de aici și duritatea puternică pe care un om o resimte în momentul în care 

îi este agasat patrimoniu. Există un istoric de care ne aducem aminte, există o înșiruire de fapte, de 

întâmplări, de evenimente pe care le avem acum în minte și care ne motivează această nevoie de 

libertate. Evenimentele respective nu fac trimitere foarte mult în trecut, ci doar la luna anterioară, și 

doar ca o expresie a căutărilor personale, nu ca o determinare obiectivă. Reperul pozitiv din această 

lună face trimitere la ceea ce se consumă în această decadă, nefăcând trimitere la alte perioade 

pentru a se susține. Asta înseamnă că ceea ce gândim, simțim sau ne programăm în această zi 

devine un reper absolut esențial pentru următoarele zile ale acestei decade. 

Dar în prima zi a lunii august nu se consumă doar această relație frumoasă a lui Venus cu 

Uranus, ci și trigonul Soarelui din Leu cu Saturn din Săgetător și care lucrează foarte bine cu 

această rememorare a succesului de altădată, a libertății pe care am gustat-o pe vremea când nu 

existau atâtea condiționări sociale ori nu știam de existența lor. Acum, când se împlinește această 

relație frumoasă dintre Soare și Saturn și, în plus, și Mercur atinge sextilul perfect cu Junon avem 

impresia că puterea în sine pe care o deținem ne ajută să renaștem din orice fel de problemă. 

Nu trebuie să cădem în extrema cealaltă și să considerăm că puterea pe care o resimțim este 

cu adevărat soluția la toate problemele pe care le parcurgem doar pentru că acum se accentuează 

importanța zodiei Leu, deși știm că încet, încet ea scade în intensitate, asistând la o creștere 

substanțială a vibrației venită din zodia Fecioară. Astfel, lucrurile acestea nu trebuie privite de o 

manieră extremistă, nu este cazul să le acordăm mai multă importanță decât au pentru că ele ne 

depărtează de la o atitudine absolut esențială utilă pentru ca evenimentele momentului să nu intre 

într-un derapaj accentuat: modestia. Planetele din zodia Leu sunt, în general, certate cu modestia și 

niciodată nu vor ști cum anume să o afișeze, în cazul în care o au. Oricât de volubile sunt prin 

unghiurile pe care le construiesc cu alte planete poziționate mai bine, astrele din Leu vor pune pe 

primul loc ceea ce preferă, ceea ce le place sau ceea ce le este necesar, mai puțin ceea ce îi 

interesează sau le trebuie celorlalți. Cu alte cuvinte, marea decepție a primei zile a lunii august vine 

din faptul că se refuză un serviciu, se respinge o atitudine docilă, serviabilă, superioară prin 

valențele morale pe care le deține, ca urmare a unor experiențe care le-au construit așa egoiste. 

Acest cerc vicios care pornește de la evenimentele lunii anterioare și se întorc tot acolo, acest 

mecanism minunat care ne arată că, în materie de astrologie, lucrurile sunt mult mai precise decât 

par la prima vedere, chiar și atunci când îi este lăsată individului libertate de alegere, chiar cu riscul 
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să strice totul, reprezintă cheia succesului, maniera aparte care întărește o convingere sănătoasă ce 

nu exclude din start ideea modestiei, chiar dacă alege să vorbească prima dată despre valori 

personale sau stimă de sine și ar putea să pună “Eul” în centrul atenției. 

 
„Paraguayul se confruntă până în ziua de astăzi cu consecințele istoriei sale zbuciumate. Două 
treimi din populația țării au pierit în timpul războaielor sângeroase din secolul XIX.  
„Calea misiunii", a cărei lungime măsoară 370 de km și care unește capitala Paraguayului, 
Asunción, cu orașul Encamación de pe malul râului Paraná, trece pe lângă numeroase sate care 

își datorează existenta misiunilor catolice fondate aici in secolele XV'II și XVIII. 
Ordinul iezuiților și-a asumat sarcina creștinării indienilor in anul 1609. Misiunea lor a creat un 
cvasi-stat cunoscut sub numele de „Republica Guarani”. Iezuiții au devenii conducătorii spirituali 
și laici, protejându-i pe indieni de exploatarea brutală din partea plantatorilor spanioli. 
Consolidând treptat „republica", iezuiții au încercat să se elibereze de sub dominația spaniolă, in 
1753, indienii Guarani s-au ridicai împotriva Spaniei, sub conducerea misionarilor. Așa-numitele 
războaie guaraneze s-au încheiat cu înfrângerea și alungarea ordinului, care. in 1767, a fost chiar 
lichidai. Controlul colonial spaniol asupra Paraguayului s-a meținut doar până în anul 18)1. 
când a fost proclamată independența. Primele șase luni de libertate s-au scurs sub seninul 
cristalizării statului, stabilirii politice și dezvoltării. Statul controla economia și era proprietarul 
pământurilor. La începutul anilor'60 ai secolului XIX, Paraguayului devenise deja cea mai 
avansată țară a Americii Lățire. 
Războiul dintre Paraguay, Argentina. Brazilia și Uruguay (1864-1870) a marcat o schimbare 
bruscă in istoria țării. Conflictul s-a încheiat cu înfrângerea Paraguayului care a fost complet 
devastat și a pierdui două treimi din populație, precum și o mare parte a teritoriului. De 
asemenea. învinsul a fost obligat să plătească contribuții considerabile. Problemele țârii au fost 
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agravate tic războiul cu Bolivia (1932-1935) pentru Gran Chaco. Cu toate că Paraguayul a ieșit 
învingător, obținând trei pătrimi dintr-un teritoriu vast, statul nu a reușit să-și redobândească 
vechea stabilitate economică și politică. 
La nord-est de Argentina, intre Bolivia și Brazilia, se află mica republică sud-americană a 
Paraguayului. Numele țării și al râului său principal provine de la cuvântul „paraguay”, care 
înseamnă „râul papagalului” în limba indienilor Guarani. în momentul de față, grupul etnic al 
indienilor Guarani alcătuiește doar 2% din populația țării. Cu sute de ani în urmă. băștinașii au 
început să sc amestece cu coloniștii spanioli și cu populația imigrantă. Urmașii lor, metișii, 
reprezintă astăzi 95% din locuitorii țării. 
Paraguayul este. alături de Bolivia, a două țară din America Latină Iară ieșire la mare. Partea 
vestică a Paraguayului este ocupată de Câmpia Chaco, vastă și joasă, acoperită de păduri de 
copaci prețioși (Quebracho și Lapacho) și de savane. Mlaștinile și bălțile, apărute ca urmare a 
numeroaselor revărsări ale fluviului Parana (unul dintre cele mai mari fluvii din America de 
Sud) ocupă și ele suprafețe întinse.  

Partea de est a Paraguayului cuprinde Podișul Parana (cu înălțimi între 300 și 600 de 
metri), care este o subdiviziune a întinsului Podiș Brazilian. La orele amiezii, canicula devine atât 
de insuportabilă încât orice urmă de viață dispare în Paraguay. Aici sc lucrează dimineața și 
scara. in savanele vaste din vestul țârii creșterea vitelor ocupă un loc important. Agricultura 
rămâne un element de bază al economiei până in prezent. La temelia acesteia stau proprietățile 
enorme care se întind pe sute de mii de hectare. Cei aproximativ 15.000 de crescători de animale 
sunt menoniți. originari din Germania. Aceștia au sosit în Paraguay la începutul secolului XX. 
Urmașii lor își duc viața cu modestie și sârguință.”[4] 

 

În 2 august Marte va trece din Scorpion în Săgetător și în aceeași zi, la puțin timp de la acest 

ingres, Soarele va fi în conjuncție cu Luna, inițiindu-se un nou ciclu lunar, deci se va împlini faza 

de Lună nouă. Risipa ar trebui să fie cuvântul de ordine al acestui moment, însă se va menține în 

continuare acea atitudine marcată de curaj, acea stare de împlinire sau aerul de superioritate pe care 

unii oameni îl afișează încercând să-i convingă pe ceilalți că acestea sunt cele mai importante valori 

ale momentului în care chiar și ei trebuie să creadă. Pentru că cea mai mare parte din ziua de 2  

august Marte se va afla pe ultimul grad din Scorpion, momentul acesta va fi atât de mult dominat de 

intrarea lui Marte în Săgetător, cât mai ales de revolta acestui Marte în Scorpion care își amintește 

acum de toate lucrurile pe care le-a pierdut. Dacă în acest interval Luna nu ar fi fost în zodia Leu 

atunci am fi putut spune că episoadele la care se face trimitere au fost inventate, au fost redate ca-n 

poveștile vânătorești cu multe exagerări, însă dovada de sinceritate ce vine din plasarea Lunii în 

acest semn arată acum că episoadele acestea s-au întâmplat cu adevărat. Lucrurile acestea se 

complică pentru că totul devine prea alunecos, oamenii vor să se deschidă către valori noi, fac apel 

la marile biografii sau pur și simplu își amintesc de tot ceea ce au trăit pentru a marca evenimentul 

respectiv și, dacă este loc, pentru a trage la răspundere pe cel vinovat. La fel ca și în prima zi a 

acestei luni există riscul derapajelor, să se piardă controlul, să intrăm pe un traseu sinuos ori toate 

aceste întâmplări să arate cât de alambicate sunt, cât de multă tensiune au acumulat și din cauza 

căreia individul nu a progresat. 

Dar trecerea lui Marte pe ultimul grad din Scorpion nu are doar conotații legate de 

inventarierea unor episoade tragice pe care individul le-a parcurs, ci și de crearea altora, unele care 

țin de o duritate specială, cele care transpun la nivel individual elemente dure regăsite peste tot în 

istoria omenirii. Pentru că lucrurile se precipită și ne orientăm cu pași repezi către o concentrare a 

energiilor pe zodia Fecioară, putem să aducem în discuție și necesitatea de a impune celuilalt o 

regulă în care nu credem, un procedeu total ineficient, unul nepotrivit, sugestii care duc la 

izbucnirea unui conflict pentru ca, apoi, acesta să fie justificat de la sine, nu prin ceea ce a fost 

generat, ci prin argumentele părților care se vor lupta. De asemenea, pentru că această trecere de la 

Scorpion la Săgetător nu este confortabilă (se trece de la abis la înalt), oamenii vor avea tendința de 

a-și exagera faptele mici. Dacă ne referim la persoane cu funcție, autoritate, cu putere socială, 

atunci faptele lor mici vor fi exagerate, vor fi prezentate cu mult peste valoarea pe care o au și din 

această cauză există posibilitatea ca a doua zi a lunii august să arunce în aer toate valorile reale, 

echilibrate și profunde ale vieții pentru care am lucrat în luna anterioară. Pornind de la această zi, ne 
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putem redefini ideea de succes, de bucurie, de deschidere, să nu mai credem în lucrurile bune doar 

pentru că acestea refuză să se prezinte supradimensionat, refuză să accepte o minciună care să le 

îmbrace frumos. 

Apoi Luna nouă ce se împlinește în finalul zilei de 2 august lucrează asupra acestora valorile 

la care individul apelează pentru a-și justifica timpul, pentru a-și însuși un obiect, un privilegiu sau 

a se ridica deasupra celorlalți. Dacă oamenii nu uită în ziua de 2 august că privilegiile cele mai 

importante vin prin modestie, atunci lucrul acesta nu ar intra într-un derapaj accentuat. Când se va 

împlinii faza de Lună nouă, Marte se va afla deja pe zodia Săgetător și relația aceasta, care nu se 

construiește la grad perfect, între Luna nouă și Marte din Săgetător, ci doar în limita toleranței, se 

adresează cu precădere planurilor de viitor. Dacă punem tensiune în aceste planuri de viitor, dacă 

lăsăm intuiția sau alte procese mentale să lucreze asupra etapelor viitoare, scoțând din ecuație 

dragostea, plăcerea, respectul față de om și valorile sale, atunci modestia devine o piatră rară. 

Curajul și risipa vor ocupa același loc și, la un moment dat, vom constata că cu cât ne vom apropia 

mai mult de finalul acestei luni cu atât acestea se vor combina, iar colaboratorii nu vor mai reuși să 

facă o distincție clară între curaj și risipa partenerului de dialog, ci îl vor vedea pe acesta consumat 

prea mult de mândrie. 

 
Deși pictorul olandez Vincent van Gogh (1853-1890) a avut o viață tragic de scurtă și  

împovărată de sărăcie, el a creat o operă impresionantă care a influențat alți pictori și a pus 
bazele mișcării expresioniste. La 16 ani a început să lucreze cu fratele său, Theo (1857-1891), 
pentru un negustor de tablouri. În 1877, l-a urmat pe tatăl său, pastor, și s-a îndreptat spre 
religie. A fost evanghelist în Belgia, între 1878 și 1880, apoi s-a decis să urmeze o carieră 
artistică. La începutul anilor 1880, a 
studiat și a practicat desenul și 
pictura în Belgia și Olanda. În 1886, 
a plecat la Paris, pentru a locui 
împreună cu fratele său, ajuns 
director al unei galerii de artă. Acolo 
a cunoscut pictori impresioniști și 
post-impresioniști, printre care 
Toulouse-Lautrec, Degas și Gauguin. 
Inspirat de aceștia, și-a dezvoltat 
stilul cu tușe energice și culori 
vibrante, pictând imagini din 
Montmartre, flori, portrete și 
autoportrete. În 1888, a plecat în 
Provence și a început să picteze 
peisaje, în stilul său viu și expresiv. 
În decembrie 1888, van Gogh și-a 
retezat parțial urechea stângă, într-
un acces de deprimare. În ultimii doi 
ani de viață, deși a fost internat în 
ospiciu, a continuat să picteze. A vândut primul tablou în 1890, însă în luna iulie a aceluiași an s-
a sinucis, împușcându-se. Avea numai 33 de ani. Îi era imposibil să mai trăiască. Fratele său îi 
dădea bani, dar numai atât cât să supraviețuiască. Avea nevoie de bani ca să picteze – pentru 
pânză și pentru culori și pensule. Așa că făcuse aranjamentul acesta: primea bani în fiecare 
duminică pentru toată săptămâna următoare, iar în fiecare săptămână mânca timp de 3 zile și 4 
zile postea, ca să economisească banii necesari pentru cumpărarea pânzelor, culorilor și altor 
lucruri de care avea nevoie. Postul lui Van Gogh e mult mai semnificativ decât toate posturile 
așa-zișilor sfinți. Postul lui are în el ceva frumos, ceva spiritual. Când așa-zișii sfinți postesc, 
postul lor e un mijloc prin care încearcă să ajungă în rai și să se bucure de plăcerile de-acolo. Dar 
postul lui Van Gogh are o calitate total diferită: el reprezintă dragostea lui de a crea. 

 

În ziua de 3 august nu găsim niciun aspect care să se împlinească în grad perfect. Desigur, 

nu înseamnă că lipsesc mesajele astrale. O mare parte din efectele Lunii noi, chiar cele legate de 

fereastra conjuncției dintre Lună și Soare, nu doar de inițierea unui nou ciclu, se răspândesc și 
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asupra acestei zile și, de asemenea, și o mare parte din influxul astral aferente primului aspect din 

ziua de 4 august (trigonul dintre Lună și Uranus) își începe influența în după amiaza zilei de 3 

august. Momentul acesta devine astfel foarte important prin ușurința cu care oamenii se deschid 

către noi valori. Este adevărat, se menține în continuare acest caracter alambicat, această manieră 

puțin cam impulsivă sau abuzivă prin intermediul căreia un individ dorește să obțină dominația 

asupra grupului său de apartenență, asupra unui partener sau asupra unui interlocutor. Sunt agasate, 

de astfel, și planurile de viitor și, practic, nimic nu scapă durității cu care, pas cu pas, acestea se 

infiltrează în dimensiunea personală a vieții. 

Pentru că în 3 august nu se întâlnește nicio relație la grad perfect dintre planete, există și 

tendința ca multe lucruri să se desfășoare în secret. Nu există, practic, o determinare socială, un 

impuls personal, nu există nimic atât de clar și de concret încât să pară a fi o presiune, fie ea cât de 

mică, pentru ca o informație să devină clară și evenimentul pe care-l produce să poată fi văzut de 

toată lumea. 

Nu sunt puține zilele de genul acesta și valoarea lor devine cu atât mai importantă prin 

absența acestei determinări directe. Oamenii ar trebui, în momentul acesta, să se preocupe de ceea 

ce și-au dorit foarte mult, atât în primele zile ale lunii august, cât și pe ultimul sector al zilei 

anterioare, să împlinească, dar nu au putut, pentru că au existat alte priorități. Acum nu mai există 

alte priorități, cel puțin cele care existau nu mai sunt atât de agresive, nu mai intervin în 

dimensiunea personală a individului într-un mod atât de abuziv sau de imperativ. Putem face multe 

lucruri într-un timp foarte scurt și, în plus, evenimentele acestea vor fi marcate și de o putere 

specială. 

Luna va intra foarte 

curând în zodia Fecioară, 

evenimentul acesta se va produce 

în dimineața zilei de 4 august, iar 

asta înseamnă că există și 

posibilitatea ca derapajele 

primelor două zile ale lunii 

august să se rezolve imediat. 

Acolo unde există putere și 

înțelegere, acolo unde sufletul se 

deschide către valorile pozitive, 

lucrurile rele predispuse de 

unghiurile din ultima perioadă nu 

pot activa. Comanda individului, 

cea care se prezintă pe sine ca un 

cer astral, impune contextului 

astral obiectiv o altă finalitate. Practic, momentul acesta este un fel de magie a vieții și cel mai bine 

ar fi să o folosim pentru a înclina balanța și a da faptelor bune o mai mare greutate. 

Cei care se lasă în voia neliniștii arată că aceasta este starea definitorie cu care traversează 

evenimentele acestui an. Nu doar astăzi sunt marcați de neliniște, nu doar în această zi, când nu 

există o condiționare majoră pe contextul astral, sunt debusolați, temători sau îngrijorați față de ceea 

ce li se întâmplă, ci de-a lungul întregului an se vor prezenta în maniera aceasta. Constanta acestei 

zile devine astfel și elementul care le spune oamenilor cum sunt și în ce direcție au hotărât deja să 

se îndrepte. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată se 

vor folosi de schema acestui moment pentru a se lăsa impresionați de vibrații subtile greu de 

perceput pe alte conjuncturi, când există alte interferențe. Acum interferențele sunt reduse și își vor 

folosi altfel percepția, acumularea sau sedimentarea. 

 
„Apa este leagănul contrastelor vegetale. Aici trăiesc alga-balaur a cărei tulpină poate 

înconjura pista unui stadion şi algele microscopice care încap cu miile într-un degelar de apă. Şi 
tot aici trăieşte şi cea mai mică plantă cu flori de pe glob. Putem face cunoştinţă cu ea în timpul 
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plimbării prin baltă. Suprafaţa apelor stătătoare este acoperită cu o pânză verzuie de lintiţă. De 
altminteri, în covorul mişcător se întâlnesc cinci soiuri din această plantă destul de păgubitoare. 
Dintre acestea, un interes deosebit îl prezintă Wolffia (Leinnct) arrhiza, socotită cea mai mică 
lanerogamă (plantă cu flori) din lume. Coloniile de lintiţă măruntă sunt luate la prima vedere 
drept semincioarele verzi ale cine ştie cărei plante de baltă. In realitate, aceste bobite sunt 
tulpiniţe cu înfăţişare frunzoasă, uşor bombate pe faţa interioară, nu mai mari de 1,5 mm. De 
obicei, înmulţirea algei se face prin muguri. Mai rar apar şi floricele pe jgheabul de la marginea 
plutişoarei, formale dintr-un guleraş, în care sunt reunite o floare femelă şi două mascule. Vă 
închipuiţi ce dimensiuni pot avea florile dacă ne gândim la dimensiunile întregii plante! Gămălia 
de ac poate fi luată ca unitate de măsură pentru plantă. Împărţiţi în patru gămălia şi pătrimea ei 
vă va da o idee aproximativă asupra proporţiilor fiorii.”[2] 

 

Trecerea Lunii în zodia Fecioară arată că lucrurile devin mult mai importante, nu peste 

noapte, așa cum am văzut la începutul acestei luni, ci după un avertisment, după un vis 

premonitoriu, după ce am luat contact cu senzații stranii pe care l-am avut în prezența anumitor 

persoane sau au fost declanșate de anumite aduceri aminte. Momentul zilei de 4 august devine unul 

de conflict patrimonial când oamenii trebuie să dea explicații suplimentare pentru nivelul pe care-l 

au, fondul informațional sau poate chiar patrimoniul fizic pe care îl dețin.  

Dacă judecăm după faptul că în această decadă corelațiile pozitive se adresează momentului 

prezent atunci explicațiile acestea au o justificare, sunt logice și necesitatea lor trebuie urmărită cu 

maximă atenție. Cine pune la îndoială seriozitatea partenerului va ajunge foarte ușor să îl 

învinuiască pe acesta de duritate, răutate gratuită sau poate chiar o anume viclenie. Decada de 

mijloc a lunii noiembrie, cea care conține un singur aspect major, adică revenirea lui Neptun la 

mersul direct, face din acest reper negativ un disconfort adus cu forța în prezent, impus celorlalți ca 

o concluzie și care, până la urmă, se dovedește a fi un mare obstacol în a stabili cu cei din prezent 

relații sănătoase. Cu alte cuvinte, momentul zilei de 4 august ne îndeamnă să renunțăm la mofturi, 

la pretenții absurde, la adversități gratuite, să luăm lucrurile în ușor și dacă este cazul să aplicăm 

fruntea în fața celui care este mai puternic, mai informat, mai plăcut. 

Momentul acesta, cel în care Luna trece din zodia Leu în Fecioară, pentru că ar trebui să 

sublinieze o evoluție, în contextul în care orgoliul este exagerat, dar ni se recomandă să nu pierdem 

din vedere modestia, momentul 4 august devine unul încărcat de o mare minciună, de o plăcere 

teribilă de a ascunde adevăratele valori, de a purta discuții sterile în contradictoriu, de a demonstra 

lucruri lipsite de importanță sau de a apela la mijloace lipsite de scrupule pentru a domina părerea 

cuiva sau pentru a-i crea impresii false. Prin ceea ce înseamnă această comportare se înțelege că tot 

ceea ce nu poate fi rezolvat prin dialog, tot ceea ce este ascuns, disimulat sau amânat, reprezintă o 

problemă de structură, una care depășește cadrul astrologiei previzională, cea pe care o folosim aici. 

Această problemă trebuie consultată din tema nașterii pentru că ea se referă la experiențe majore de 

viață, la un destin, la karma, toate acestea privite într-un complex de factori, ce nu pot fi încadrați în 

ecuația unei singure zile. 

Pentru omul obișnuit, lucrurile acestea nu au cum să devină dintr-odată foarte clare pentru 

că s-ar putea să-i lipsească acestuia viziunea de ansamblu și atunci și confuzia momentului îi spune 

acesteia că ar putea să fie omul nepotrivit la locul nepotrivit, că vârsta este de vină, educația sau 

poate țara în care s-a născut. Nimic din toate acestea, privite separat, nu au o atât de mare vină cum 

ar putea să aibă destinul personal, acela care întruchipează, ca o sumă de factori, toate experiențele 

și acumulările individului de-a lungul existențelor sale. Neînțelegând lucrurile acestea, individul se 

luptă cu cei pe care-i vede la câțiva metri în fața sa și pierde un amănunt absolut esențial că în 

spatele fiecărei persoane acuzată există o sfoară pe care altcineva o trage. Evenimentele majore ale 

acestei zile nu vor fi consumate cu oameni liberi, ci cu oameni care trebuie să ducă mai departe un 

mesaj, cu ființe care trăiesc prin condiționări și s-au deformat atât de mult încât au ajuns să le 

iubească. 

 
„Timp de secole. Marea Japoniei a separat Japonia de continent. La sfârșitul secolului XIII, 
mongolii au încercat de două ori să cucerească insulele. Acest popor războinic, care sub 
conducerea lui Gingis Han și a urmașilor acestuia a devenit spaima Europei, și-a îndreptat 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

355 

atenția spre est. Kubilai Han, nepotul lui Gingis Han, s-a așezat pe tronul chinez punând bazele 
noii dinastii Yuan. in 1274, flota lui Kubilai a fost respinsă din Insula Kyushu. in 1281, mongolii 
au lovit din nou. dar. de această dată. cu o flotă mult mai puternică, numărând aproape 4.000 de 
vase și de bărci. Japonezii nu s-au lăsat însă ușor înfrânți. Lupta pe mare și pe uscat a durat 
șapte săptămâni, in final, invadatorii au fost învinși, datorită ajutorului nesperat oferit de un 
taifun uriaș care a cuprins marea, distrugând în totalitate flota mongolă. Japonezii 
recunoscători au numit acest vânt „Kamikaze” - „Vântul Divin”. Acesta a fost unul dintre puținele 
momente în istoric când Japonia a fost amenințata din exterior. Următorul pericol s-a ivit de 
abia în timpul războiului ruso-japonez. In 1905, în apele Mării Japoniei, nu departe de Tsushima, 
s-a purtat o mare bătălie maritimă. Flota rusească a fost distrusă de vasele japoneze. 
În perioada Războiului Rece. ambele strâmtori sudice din Marea Japoniei (Tsushima și 
Strâmtoarea Coreei) au fost ținute sub observație de americani. Marina Statelor Unite, care își 
apăra dominația asupra Pacificului, controla de aici mișcările flotei sovietice staționate la 
Vladivostok. în prezent, apele Mării Japoniei sunt folosite pentru navigația comercială și pentru 
pescuit. 
Marca Japoniei se învecinează cu Oceanul Pacific în partea de nord-est a acestuia. Prin 
Strâmtoarea Soya dintre Insula Sahalin și continentul asiatic. Marea Japoniei se unește eu 
Marea Ohotsk, iar prin Strâmtoarea Coreei, cu Marea Chinei de Est. Pe coasta Siberiei se află 
orașul Vladivostok, stația finală a faimosului tren transsiberian și totodată important port rusesc 
comercial și militar. La est, marea este delimitată de Insulele Sahalin, Hokkaido și Honshu. Cea 
mai mare adâncime atinge 3.742 m (potrivit anumitor surse, chiar 4.036 m). In centru, fundul 
mării se ridică, formând creasta Yamato. Aici, adâncimea nu depășește 285 m. 
Pe insulele Hokkaido, Honshu și Kyushu se ridică craterele a 36 de vulcani încă activi, dintre care 
majoritatea ating înălțimi de 4.000 de metri. Această regiune este una dintre cele mai active din 
lume din punct de vedere seismic, fiind afectată de numeroase cutremure, dintre care unele 
subacvatice. Din cauza activității geologice intense, regiunea este denumită centura fierbinte a 
Pacificului. 
Pe țărmul sudic al Mării Japoniei se află două state coreene: Coreea de Nord, comunistă și 
izolată de lume, și Coreea de Sud, care trăiește în prezent un adevărat boom economic, în ciuda 
anumitor ezitări. 

Strâmtoarea Coreei, care separă cele două state coreene de Insula Kyushu, măsoară în 
punctul său cel mai îngust 180 de kilometri.”[4] 

 

În 5 august Venus să mă intra în zodia Fecioară și în perioada dominare a zodiei Leu se 

apropie de sfârșit. Mai este puțin timp și Soarele va părăsi și el acest semn, lăsând în urmă gloria, 

faima, plăcerea de a străluci aminte. Acum, în momentul acesta în care Venus se pregătește să 

părăsească zodia Leu, Mercur se va afla într-o relație bună cu Luna neagră. Secvența aceasta ne 

aduce aminte de anumite datorii și mai ales de faptul că de frică nu ne-am gândit că poate ar trebui 

să găsim o metodă prin care să facem ca persona respectivă să nu-și mai amintească de rău, să 

renunțe la ceea ce trebuie să primească și noi să mergem mai departe cu ceea ce avem în momentul 

acesta. O păcăleală stă să se producă în ziua de 5 august și mintea se va orienta în mod special către 

această direcție. 

Dacă la nivel individual lucrurile acestea nu par să fie chiar atât de complicate, pentru că 

minciuni am mai văzut, însăși societatea de consum se bazează mult pe această transformare a 

minciunii din viciu în virtute, la nivel social lucrurile acestea pot accentua acest derapaj ciudat cu 

care am luat contact în zilele anterioare. Deoarece Mercur din Fecioară este implicat puternic în 

acest aspect, vom face apel la informațiile din ultima perioadă, la întâmplările din viețile celorlalți 

pentru că argumentul pe care-l folosim să fie foarte credibil. Va fi mult mai important ceea ce s-a 

întâmplat celorlalți decât ceea ce mi s-a întâmplat nouă și dacă, într-o conversație, intervenim cu 

astfel de argumente o persoană interesată în a-și recupera bunuri, dacă află că și altora li s-a 

întâmplat o nenorocire cum ar urma să i se întâmple ei, atunci va accepta mult mai ușor o presiune 

venită din exterior și ar putea să cedeze, renunțând la bunurile sale sau la ideea cumplită că a le 

pierde înseamnă a se întâlni cu dezastrul. Din nefericire, ușurința cu care se modifică un 

comportament a lăsat și urme pe relațiile ce sunt acum în proces de refacere. Nu doar că oamenii 

cedează în fața acestei presiuni, dar uită cât de puternici sunt și își folosesc forța interioară pentru a 
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alimenta puterea neîncrederii și a deziluzii. De partea cealaltă, torționari devin foarte insistenți și se 

vor lăuda mult cu aceste rezultate nu doar acum, ci poate chiar până la finalul anului. 

 
Faptul că Luna se află acum în zodia Fecioară alături de Mercur, Capul Dragonului și Jupiter 

arată că ultimul grad al zodiei Leu, tranzitat acum de Venus, nu este compatibil cu mesajul ce vine 

din zodia Fecioară: griji materiale, interes față de precizie, ordine sau față de respectul pe care un 

om ar trebui să-l primească de la sine, ușurința cu care ar trebui sa apelăm la bunul simț cele care 

sunt la elemente asupra cărora se intervine cu un factor de transformare. Pentru că se vorbește în 

această perioadă de transformare, de preschimbare, de trecere pe un nivel superior, iar acestea sunt 

elementele care pun în dificultate un torționar, un hoț sau un mincinos, ușurința cu care se jignesc 

oamenii atunci când Venus se află în Leu sau Vărsător, ușurința cu care abuzează, prin aceste 

jigniri, când Venus ocupă ultimul grad din una din cele două zodii, face trimitere acum la 

evenimente ce se produc, fără o intenție clară, nu în a distruge integritatea celuilalt, ci doar de a 

obține cu orice preț un mare avantaj. Dacă nu judecăm oamenii după fapte atunci foarte ușor putem 

considera că s-a urmărit în mod intenționat abordarea acestor acțiuni sau implementarea acestor 

idei. În realitate, până și torționarii au frământările lor și combinația aceasta dintre Leu și Vărsător 

arată că nu există ființe pe fața pământului în această perioadă, în această zi de 5 august, care să nu 

treacă prin frământări existențiale. Dacă dorim să aflăm adevărata natură a acestor impulsuri, atunci 

dorința de îmbogățire, de a avea din ce în ce mai mult, de a deține controlul din ce în ce mai mult, 

de a ne baza din ce în ce mai mult pe lucruri pentru ca apoi să le lovim cu neîncredere și suspiciune 

reprezintă adevărata cauză pentru care oamenii se abuzează unii pe ceilalți sau își arată lipsă de 

respect. Trecând în Fecioară, Venus va veni cu prea multe interdicții, cu prea multe reguli și cu idei 

preconcepute legate de oameni, statutul lor, legat de faptul că dacă țin o idee prea mult în minte ea 

trebuie neapărat să producă eveniment în planul social și prin acestea ea să fie adevărată. O simpla 

suspiciune se va transforma în prejudecată, iar o prejudecată într-o mare interdicție. Este de la sine 

înțeles că această poziție a lui Venus în Fecioară este incomparabil mai dură și mai periculoasă, atât 

pentru individ cât și pentru comunitate, decât poziția sa în Leu, fie ea pe ultimul grad. Pentru că 

raportul social care vine din partea acestor planete individuale, Mercur și Venus, în contextul în 

care Luna din Fecioară are de traversat relații dure cu Neptun și Saturn, dar și o conjuncție 

interesantă cu Capul Dragonului, oferindu-le oamenilor posibilitatea de a lucra cu valorile spirituale 

și de a produce acolo o mare transformare, momentul de 5 august pare să fie unul dintre cele mai 

delicate ale acestei decade. 

 
„La fiecare pas se pot întâlni aici urme ale trecutului istoric al Chinei. 
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Orașul a fost înființat in jurul secolului XII î. de H. În epoca Împăraților Luptători (475-221 îH.) 
aceasta a fost capitala principatului Van. in secolul X a îndeplinit această funcție in statul Qidan 
și a purtat denumirea Yan-Jing. A fost încă o dată avansată la rangul de capitală în anul 1153 de 
această dată cu denumirea Zhungdu. in anul 1215 hoardele mongole sub conducerea lui Czyngis-
chon au cucerit orașul. în anul 1275 Pekin a fost descoperit de Marco Polo. a cărni relație cu 
orașul frumos și bogat a produs impresii puternice europenilor. 
Din anul 1421. Pekin a fost capitala împărăției Chinei, și s-a aflat sub conducerea a două dinastii: 
Ming (1368-1644) și Qing (1644-1911). în toată splendoarea Orașului împăratului guvernul a 
hotărât proclamarea republicii în anul 1911. în anul 1927 capitala s-a transferat de la Pekin la 
Nankin. in anii 1937-1945. Pekin a fost ocupat de japonezi. Vechiul statut de capitală i-a fost 
returnat orașului abia în anul 1949 când comuniștii, sub conducerea lui Mao Zedong, au 
proclamat Republica Populară Chineză. 

 
Orașul contemporan Pekin este un centru internațional comercial-financiar, mare centru 
industrial și cultural-științific al țării. Pekin (după termenul chinezesc Beijing, literal ..oralul de 
nord") este situat în nordul Chinei, al treilea ca mărime din lume și se află între râurile Peh He și 
Yunting He. Pekin este formai din patru mari cartiere, in centrul capitalei se află Orașul Interzis. 
De cinci secole nici un muritor nu a avut acces la clădirile minunate și sălile spațioase ale 
împăratului, în afara fiului lui Niebos", soțiilor și servitorilor săi. 
Porțile palatului, îndreptate spre patru părți ale lumii, conduc spre Orașul Împăratului. Aici au 
locuit servitorii de la curte și meșteșugarii, au fost situate grajdurile împărătești, mari grădini și 
parcuri precum și hambare de cereale, în centrul complexului palatului se aflau trei săli denumite 
„Holurile Armoniei”, unde se oficiau ceremonii de stat. În prezent, palatul din Pekin este unul 
dintre cele mai mari muzee din lume și în același timp martorul minunăției statului chinezesc 
condus de dinastia imperială. 
În fața palatului, se află mausoleul Mao Zedong. Piața a primit o faima negativă in anul 1989, 
când din ordinul partidului comunist au avut loc masacre sângeroase ale opoziției demonstrante 
pentru libertate și democrație. 

In afara zonei Orașului Împăratului se ridică Dealul de piatră Fasonată, de unde se 
dezvăluie vederea întregului Oraș Interior (cunoscut și sub denumirea Orașului Tătarilor). Aici se 
află Stânta Lama, unul dintre cele mai bine păstrate obiecte de cult budiste din lume. precum și 
Școala Superioară Imperială - in prezent biblioteca orașului. La sud se întinde Orașul Exterior, 
centrul economic și comercial al Chinei, care este dovada bunei conjuncturi economice a țării.”[4] 

 

Imediat ce Venus a intrat în zodia Fecioară, Mercur se pregătește să declare război regulilor 

convenționale, înlocuindu-le pe acestea cu cuvintele, la fel de convenționale. O notă dominantă ce 
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acționează negativ asupra emoțiilor ne va face în această zi de 6 august să selectăm informații care 

nu sunt conforme cu realitatea ori care trimit la episoade povestite incomplet. Din nou, se poate 

vorbi aici despre minciună însă aceasta este îmbrăcată frumos, în straie de sărbătoare, este 

construită de o manieră atât de credibilă încât până și cel care o lansează ajunge să o cadă pe 

jumătate. 

Relația proastă dintre Mercur și Saturn aduce dificultăți de învățare sau refuzul de a accepta 

o recomandare venită pe linie ierarhică. Să nu uităm, Saturn este acum retrograd în zodia Săgetător 

și participă la evenimentele sociale cu intenția de a le schimba, fără să țină cont dacă acestea erau 

corecte, dacă modificarea în sine este utilă sau a fost cerută. Conturul destinului devine astfel foarte 

sinuos, se deviază de la cale și motivul este prezentat într-un mod foarte frumos și ușor de acceptat. 

Cu toate că lucrurile acestea sunt construite frumos pentru a nu i se opune rezistență, realitatea va fi 

totuși vizibilă. 

De asemenea, dacă am judeca toată această construcție, nu doar după ceea ce vedem, dar tot 

ceea ce este evident sau ni se spune am putea să fim din nou păcăliți. Trebuie să luăm în considerare 

că, atunci când analizăm lucruri de genul acesta, nu putem interveni asupra evenimentelor sociale 

fără rămășițele abuzurilor de putere, a importanței de sine prezentate într-un mod supradimensionat 

sau fără rămășițele unui egoism exagerat, trăsături cu care am luat contact în ultima perioadă când 

zodia Leu a fost accentuată. Dacă uităm lucruri de genul acesta atunci rămânem ca frunza în vând, 

influențați de toți oamenii care vor să ne convingă că au dreptate, care vor să se impună sau să 

obțină un avantaj de moment. De asemenea, este important să știm lucrul acesta în cazul în care 

vrem să înțelegem ceea ce ni se întâmplă. Unele evenimente aparent banale, au un caracter dureros 

acum tocmai pentru că lucrează cu rămășițe ale abuzurilor venite din zodia Leu. Când pe această 

relație negativă dintre Mercur și Saturn oamenii se vor dovedi a fi înțelegători, când nu bagă de 

seama lucrurile rele ce le sunt îndreptate, când renunță foarte ușor la ceea ce le-ar putea fi folositor 

pe viitor, dar acum se dovedește a fi mai utile celorlalți, atunci nu avem de-a face cu oameni proști, 

ușor de influențat sau naivi, ci cu persoane care au redus la minimum impulsurile astrale venite din 

zodia Leu. Acești oameni folosesc importanța de sine, orgoliul sau ambițiile pentru a se menține pe 

linia echilibrulului. Iată un paradox! Acest paradox arată că deși învățătura ezoterică spune că 

orgoliul sau ambițiile de genul acesta nu sunt compatibile cu aspirațiile spirituale, maniera în care se 

construiesc evenimentele astrale ale momentului, traseul sinuos, aceste bucle sau ocolișuri ale 

destinului ne arată că uneori acestea sunt utile. 

Pentru că în urma acestei zile rămânem cu o amprentă negativă, pe motiv că nu putem fi 

niciodată siguri de sinceritatea celorlalți, nu putem garanta niciodată că vârsta anunțată înseamnă și 

înțelepciune, iar intrarea Lunii în zodia Balanță accentuează această necesitate de a reuși cu orice 

preț. Abia în momentul acesta, adică aproape când ziua se va finaliza, se va vedea foarte clar 

diferența dintre cei care se simt privilegiați atunci când li se oferă ocazia de a fi orgolioși sau 

mândrii, și cei care reduc aceste impulsuri la cotele minime ori le transformă în altceva. Relația 

bună dintre Lună și Marte arată că acest traseu sinuos se poate opri în orice clipă atunci când 

obținem ceva plăcut, încântător, util pe moment. Nu contează dacă ținta a fost un obiectiv foarte 

îndrăzneț pe care să îl aplicăm în colaborare cu cei din jur, cu comunitatea, important este că am 

transformat această satisfacție existențială, într-o satisfacție de moment, adică ne-am petrecut seara 

în prezența unor oameni agreabili, frumoși, liniștiți și, pentru că spațiul și timpul au fost ocupate în 

modul acesta, am pierdut trenul ce ne-ar fi putut duce la destinație. Satisfacția aceasta de moment 

este reală și ne vom aduce aminte de ea peste mult timp, însă în privința obiectivelor, în privința 

derulării unor etape sau împlinirea unor demersuri în care suntem implicați, satisfacție aceasta 

devine un mare pericol.  
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Iată cum un conflict interior, adică un careu între Marte și Saturn, o îndoială, o suspiciune, 

sau o oboseală închipuită, se transformă într-un obstacol major al destinului. Relația aceasta de 

careu dintre Mercur și Saturn ne vorbește, așadar, despre probleme pe care individul și le face 

singur și în egală măsură îi spune acestuia că nu trebuie să creadă în limitele care țipă foarte mult 

acum. Ceea ce în această zi are statutul de “nu mai pot”, „nu mai am putere”, „nu mai am răbdare”, 

„nu se va împlini niciodată” nu este decât o plăsmuire a minții false, o tentație majoră de a 

transforma această buclă a destinului într-o insulă. Cine dorește să renunțe la obiectivele destinului, 

la traseele majore, cine consideră că acum este momentul potrivit să-și restructureze sentimentele, 

să-și schimbe atitudinea față de colaboratori sau față de cei din jur, trebuie să se gândească că 

realitatea socială nu stă în această decizie și că evenimentele sociale nu sunt așa cum își închipuie, 

adică se decid și apoi nu se întâmplă decât ceea ce ar menține satisfacția acestei decizii. Vor exista 

și alte presiuni, etichetări, caracterizări sau poate chiar consecințe destul de dure asupra faptului că 

ne-am separat de un grup, am pierdut cărarea sau ne punem împotriva tuturor. Desigur, rezultatul, 

pentru că în această decadă elementele pozitive sunt în mod paradoxal cele care se consumă în acest 

interval, este unul bun sau constructiv. Saturn retrograd îl ajută pe individ să se aleagă cu lecții 

importante de viață, să vadă cum anume nu trebuie făcut pentru ca, pe viitor, să nu repete 

întâmplarea. Asta nu înseamnă că dacă această lecție este importantă pentru destin va fi și plăcută. 

Nu va fi deloc plăcută și, pe viitor, pentru a recupera traseul pierdut, pentru cine dorește acest lucru, 

va trebui mărit ritmul de lucru. 

 
Izbăvită ardere  

de Ion Barbu  
 
Curcanii au mutat pe soare şirul 
De gâturi cu, nestinşi, cartofii roşii.  
La cerul lăcrămat şi sfânt ca mirul  
Rotunzi se fac şi joacă pântecoşii! 
 
Şuviţa stelei noi întinge-n ape, 
Un stăpânit pământ ascultă ani,  
Pământul s-a lipit de steaua-aproape.  
Nuntesc, la curtea galbenă, curcani. 

 
 
 
 
 

Mod  
de Ion Barbu  

 
Te smulgi cu zugrăviţii, scris în zid  
La gama turlelor acelor locuri,  
Întreci oraşul pietrei, limpezit  
De roua harului arzând pe blocuri, 
 
O ceasuri verticale, frunţi târzii! 
Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două;  
Iar sufletul impur, în calorii, 
Şi ochiul, unghi şi lumea-aceasta - nouă. 
 
- Înaltă-n vânt te frângi, să mă aştern  
O, iarba mea din toate mai frumoasă. 
Noroasă pata-aceasta de infern! 
Dar ceasul - sus; trec valea răcoroasă.

 
 

 

Accentele dramatice ale zilei de 6 august se vor transpune și în ziua de 7 august însă în alt 

mod. De această dată, curajul pe care a dorit să-l demonstreze față de ceilalți se întoarce împotriva 

sa, lumea, practic, se răstoarnă cu susul în jos și regulile nu mai sunt de actualitate. Venus se află 
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acum într-o relație proastă cu Marte și evenimentele sociale par să fie dominate de greșelile 

individului, par să reprezinte ecoul unor îndoieli sau neajunsuri ce există în zona privată. Nu ar fi 

așa o mare problema dacă în ziua de 7 august s-a consumat doar acest unghi. Mercur și Neptun se 

vor afla într-o relație foarte proastă în seara zilei de 7 august și lucrurile se vor precipita cu 

adevărat. Există elemente complicate, există achiziții periculoase care, așezate într-un discurs 

neorganizat, lasă impresia de prea mult egoism, de lipsă de consistență sau de ambiție ce nu este 

susținută de nicio calitate personală. 

În egală măsură, momentul acesta, în care planetele individuale sunt agresate între ele, 

Neptun retrograd ne arată că forța personală se află într-o mare cumpănă. Viața însăși pare să lupte 

cu individul și să preia controlul, adică să-i impună acestuia lucruri pe care nu le-a dorit, nu l-a 

acceptat la alții sau, odată ce le-a primit, nu prea știe ce să facă cu ele. Există un caracter coroziv al 

acestor impulsuri exterioare ce își va pune amprenta asupra stabilității interne. Oamenii se ceartă în 

special pornind de la motive ce ar trebui să-i lege, spre exemplu dragostea, sinceritatea, încrederea 

în sine sau fuziunea forțelor împotriva unui adversar comun. 

Judecând după faptul că această decadă este, de altfel, singurul interval al acestui an în care 

corelațiile pozitive sunt extrase din evenimentele care se consumă acum, în conținutul acestor 

abuzuri, în esența acestor tensiuni, găsim atât de multă înțelepciune de viață aici încât unii ar putea 

considera că nu mai au nevoie să se consulte cu alții, să citească, să se documenteze pentru că 

evenimentele sociale îi informează de tot ceea ce trebuie să știe, le oferă sinteza gata elaborată ca și 

cum acolo sus, în ceruri, cineva care a luat notițe îi oferă acum individului informația gata elaborată 

pentru a-l ajuta. 

Cu toate acestea momentul acesta este marcat de zgomot, de declarații incendiare, de 

elemente dureroase care amplifică această senzație neplăcută prin flexibilitate, prin apelul la 

elemente și mai mobile, și mai flexibile, autoreflexivitatea sa este folositoare. Prea mult egoism care 

transpare acum din zodia Fecioară acordă o prea mare importanță regretelor și raporturile sociale se 

adâncesc și mai mult în criză tocmai pentru că gândirea individului este flexibilă doar pentru sine, 

nu și pentru ideile celorlalți, nu și pentru raporturile sociale. Individul în sine vede că are preocupări 

intense, vede că muncește, vede că nu stă deoparte atunci când constată o problemă, însă soluțiile pe 

care le are nu sunt deloc practice, nu sunt utile celorlalți, ci, dimpotrivă, amplifică și mai mult 

discrepanțele, diferențele de cultură, de educație, de putere, de avere. La modul comun, momentul 

acesta poartă denumirea sintetică de ghinion. Unii vor avea impresia că îi urmărește ghinionul la tot 

pasul și orice ar fi îndemnați să facă poartă această amprentă a eșecului sau a evenimentelor 

desfășurate într-o totală contradicție cu ceea ce au cerut sau vor să facă. 

Desigur, pentru că Luna se află în mijlocul acestei zile într-o relație bună cu Saturn 

retrograd, unii vor considera că dacă își inventează probleme mai mici pentru a se implica în 

rezolvarea acestora, pentru că nu au timp de problemele celorlalți 

și a le ignora pe baza unui motiv credibil ale celorlalți, au găsit 

soluția cea mai bună. Este posibil ca în cazul unora aceasta chiar să 

fie o soluție, însă nu trebuie neglijată tentația de a-l scoate pe 

individ din ale lui, din contextul unor acțiuni desfășurate departe de 

privirile celorlalți pentru a-l implica în evenimente sociale marcate 

de ceea ce acesta considera a fi ghinion. 

 
„Torquato Tasso (1544-1595), poet italian, născut la 

Sorrente, autor al celebrei epopei  Ierusalimul eliberat, și-a 
povestit stările de care era cuprins, mai ales halucinațiile, de 
obicei auditive (strigăte de bărbați și femei, râsete de animale, 
cântece, fluierături, bătăi de clopote, tic-tacuri de ceasuri etc). 
Spunea că vede un cavaler ce se aruncă asupra sa și-l trântește la 
pământ sau că este copleșit de animale apocaliptice. Din cauza 
acestor stări, într-o zi a luat un cuțit și a încercat să-1 lovească pe 
un servitor ce intrase în camera sa cu diverse treburi. Credea că boala i se datorează unei vrăji și 
vorbea de dublul său ce îi aducea scrisorile sau de un magician care îi lua pâinea. A menționat cu 
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tristețe: „nu neg că sunt nebun", fapt care demonstrează că totuși avea perioade de remisiune a 
bolii, când era conștient de starea sa. închis între anii 1579-1586 la călugării din mănăstirea 
Sfânta Ana, prezenta simptomele nebuniei de persecuție în forma cea mai gravă (paranoia) cu 
halucinații ale văzului și auzului, pretinzând că are de-a face când cu diavolul, când cu Fecioara 
Măria, când cu un drăcușor ce se amuză luându-i pe ascuns pâinea și desertul. A murit în plină 
criză de nebunie1.”[3] 

 

Relațiile proaste pe care Luna le împlinește în 8 august cu Pluton și cu Uranus nu mai au 

greutatea de altădată. De această dată, nu se mai construiește un careu în T pe semne cardinale, ci 

pur și simplu niște unghiuri pe care Luna le trimite către cei doi malefici. Aceștia nu mai fac front 

comun, deci în momentul de față nu mai există o problemă socială, una majoră care să integreze o 

tensiune personală, o nesiguranța, o ambiție pentru a fi definită, nu mai avem nevoie de un conflict 

social pentru a ne trezi. Asta înseamnă că și prin maniera aceasta corelațiile pozitive ale acestei 

decade devin ușor accesibile, credibile și ușor de aplicat de oricine. Dacă acest careu între maleficii 

Uranus și Pluton ar fi fost activ, în continuare ne-am simți epuizați, încărcați de un efort suplimentar 

în a rezolva problemele celorlalți ori în a ne implica în evenimente sociale complicate, apăsătoare, 

fără soluție imediată care n-ar fi consumat în mare parte din energie fără un rezultat concret. De 

această dată însă dimensiunea socială devine expresia dimensiunii individuale. Dacă oamenii vor să 

se implice în conflicte sociale, dacă vor să-și scoată nesiguranța din familie și să strige pe străzi, 

dacă vor să caute și la ceilalți aceleași greșeli pe care le fac în mod sistematic vor putea să facă 

lucrul acesta și nu-i va opri nimeni. Nu mai sunt însă obligați să facă acest lucru în grup, nu-i mai 

trage nimic către zona socială, nu mai sunt deranjați de intențiile celorlalți de a participa la un 

proces de transformare ce este, în realitate, un proces de subminare a autorității individului. Acum, 

dacă le critică, o va face într-un mod constructiv și exemplul lor s-ar putea să fie preluat și de 

ceilalți.  

 
Pentru că soarele din Leu a face acum un sextil cu Luna din Balanță, se va pune problema 

muncii, însă tot la modul teoretic, tot în a discuta mai multe despre rezultatele unei munci în situația 

în care aceasta va fi practicată. Dacă la nivel individual lucrul acesta se poate transforma și sub 
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forma unei amânări, urmând ca în ultima decadă a acestei luni lucrurile pe care ni le programăm 

acum să se transforme în evenimente, pe zona publică amânarea de acum are consecințe dramatice 

asupra oamenilor. 

De asemenea, așa cum am văzut și în alte zile ale acestei decade, nu ar fi momentul 

nepotrivit să ne luăm după aparență. Momentul acesta vorbește, de asemenea, oamenilor despre 

faptul că există anumite rămășițe din luna anterioară pe care le integram în evenimentele sociale și 

aproape că uităm de ele apoi judecăm totul după ceea ce mi se pare foarte evident, nici într-un caz 

după acele elemente preluate din luna anterioară. Unii vor spune că superficialitatea este de vină, 

alții că viața nu ne mai susține aspirațiile de până acum pentru că nu am acționat sistematic, 

organizat, ci haotic, după motivele pe care le-am avut în minte la un moment dat. Desigur, pentru că 

Soarele și Luna sunt acum într-un sextil din două zodii care nu excelează la capitolul profunzime în 

sentimente, în mod surprinzător nici chiar Soarele din Leu nu urmărește să aprofundeze 

sentimentele, ci mai curând să le facă puternice, impunătoare sau etalon pentru ceilalți, poate fi 

vorba și despre o superficialitate transpusă, cu precădere, în demersuri mai vechi cărora le era 

programat să se consume acum. Aceste demersuri mai vechi sunt cele care au fost inițiate în 

mijlocul lunii aprilie, când am văzut că evenimentele de atunci arătau spre decada aceasta, atunci 

când urmăreau să evidențieze corelații pozitive. Încrederea în sine pe care am dorit-o atunci, intenția 

de a simplifica lucrurile pentru a le sprijini doar de acțiunile proprii și, în felul acesta, de la un 

anume control asupra a ceea ce va veni, poate fi de căpătâi în această decadă. Pentru ceea ce ni se 

întâmpla acum contează însă calitatea evenimentelor, dar acestea pot fi declanșate de episoade ce-și 

au rădăcinile în mijlocul lunii aprilie. 

Dacă facem abstracție de această superficialitate ori, în cazul celor pentru care aceasta 

atitudine nu constituie o problemă, poate și pentru că toți dintr-o anumită comunitate sunt așa, 

relația bună dintre Soare și Lună aduce în 8 august o liniște stranie. Este de altfel liniștea de 

dinaintea furtunii, fără a anticipa că, în mod obligatoriu, furtuna înseamnă ceva rău. Înseamnă în 

mod clar și indubitabil o acțiune în forță, una dinamică încărcată de expresivitate și de bogăție 

informațională, nu neapărat una care să distrugă. Caracterul distructiv va veni tot dintr-o comandă 

pe care individul o va da acelor evenimente și care reproduc o schemă ce a fost activă în mijlocul 

lunii aprilie. 

Dacă judecăm că momentul de echilibru al acestei decade ne duce cu gândul către mijlocul 

lunii ianuarie atunci orice persoană care se ocupă de previziuni astrale, orice individ care urmărește 

o formă de anticipație se simte cumva obligat sa atragă atenția asupra tentației egoismului, acela 

care spune individului că este superior celuilalt prin puterea pe care o dovedește împotriva acestuia. 

Evenimentul în sine trebuie să vorbească despre un clasament, despre faptul că un om este mai 

puternic decât altul, nu individul în sine să se așeze pe tron și tot singur să-și pună coroana pe cap. 

 
„Saint-Simon (1760-1825). Nu mult diferit de Auguste Comte, el se proclamase „vicar al lui 

Dumnezeu și papă științific", într-una din scrierile sale nu a ezitat să menționeze: „în perioada 
cea mai crudă a Revoluției, în timpul unei nopți. În vreme ce eram deținut la Luxemburg, mi-a 
apărut Carul cel Mare și mi-a spus «de când e lumea nici o familie nu s-a bucurat de onoarea de 
a da un erou și un filosof așa de mare» această onoare era rezervată casei melc. «Fiule, succesele 
tale ca filosof le vor egala pe ale mele pe plan militar și politic», după care a dispărut “. Adeseori, 
referindu-se la vedenia avută, spunea că i s-a arătat Dumnezeu pentru a-i vorbi și a-l încuraja 
să-și ducă la bun sfârșit misiunea și programul. Saint-Simon a fost un bolnav psihic, inteligent și 
remarcabil.”[3] 

 

Trecerea Lunii în Scorpion în 9 august ar trebui să ne aducă o și mai mare problemă sau să 

suplimenteze problemelor care sunt deja alte tensiuni, alte motive de gâlceavă sau intenții de a 

distruge integritatea cuiva. Vom vedea că acest lucru se va întâmpla. Forța concentrată care vine din 

Trecerea Lunii pe zodia Scorpion înseamnă o putere sporită folosită în favoarea individului adică 

primim ceea ce avem cea mai mare nevoie, atenție, înțelepciune, forță de pătrundere sau ușurință în 

a lucra cu informațiile pentru a obține un rezultat imediat. 
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Pentru că Luna se află acum în Scorpion se poate vorbi despre o datorie în bani, o datorie 

morală, o datorie spirituală, cea care s-a înființat în minte încă din ziua anterioară, pentru că 

momentul anterior a fost marcat de tensiune și nu a permis individului să-și clarifice ce anume are 

de înfăptuit, ce trebuie să dea înapoi, unde trebuie să meargă cu această operație pentru a echilibra 

sau a mulțumi pe cineva din preajmă. Acum totul se declanșează pe baza unei griji, pe baza unui 

semnal de boală, de neînțelegere, de risipă sau de sărăcie. 

Ceea ce este foarte interesant din ecuația astrală ce ni se arată vine din conjuncția lui Mercur 

cu Capul Dragonului. Planurile de viitor capăt acum contur și în tot ceea ce considerăm că avem de 

făcut de acum încolo adăugăm o regulă, o măsură, o recomandare sau un sfat oferit de cineva drag. 

De asemenea, momentul acesta ne oferă și răspunsuri referitoare la o posibilă cauză a oboselii 

anterioare, a faptelor în care ne-am implicat și care ne-au lăsat fără pic de energie. 9 august aduce 

însă și împlinirea unui sextil între Venus și Junon și asocieri noi ne atrag atenția că întotdeauna 

există o rază de speranță și avem motive să fim încrezători. Persista însă o teamă de lucruri ascunse, 

o grijă că în viitorul, chiar și acela legat de relațiile ce se înfiripă acum, ar putea să ne ducă de 

asemenea spre dezamăgiri sau spre deposedare. Concentrarea de aspecte astrale pe zodia Fecioară 

primește acum o contra greutate într-o concentrare de forțe pe zodia Scorpion. De această dată 

problemele nu mai sunt atât de dure și nici atât de dureroase. Ceea ce vine din Scorpion ține de 

controlul de care individul are nevoie și, de asemenea, oferă și motivații în a aborda o reținere 

pozitivă de care este nevoie în această perioadă pentru ca impulsurile, temerile sau obsesiile care 

vin din zodia Fecioară să nu ne ducă din nou într-un derapaj. Ceea ce se întâmplă acum pare că ne 

orientează către armonie și cel care este foarte atent la lucrurile frumoase, care lucrează și în 

domenii legate de artă, literatură, relații cu publicul sau audiovizual marea putere a sa se erijeze pe 

sine într-un martor, va manifesta o atracție către lucrurile ascunse și va considera că din aceste 

lucruri ascunse învață mult mai mult decât din lucrurile evidente. Acesta va fi un semn de 

înțelepciune care va încheia această decadă cu fruntea sus. Teama de lucrurile ascunse va fi ținută 

departe de privirile celorlalți și se va transforma într-o grija personală pe care destinul o va așeza în 

locul cuvenit ori care se va stinge cu timpul. Întâlnirea aceasta dintre Mercur și Capul Dragonului 

nu-i permite individului să mai lupte împotriva sa, ci îi lansează invitația de a reconstrui ceea ce și-a 

dărâmat din neatenție sau prostie. Așadar, lucrurile se limpezesc, oamenii nu se mai simt 

abandonați, se orientează unul față de celălalt cu o anume rezervă însă sensul este clar, puterile 

cresc prin autocontrol și ceea ce nu este împărtășit, participă la sporirea binelui prin faptul că acest 

rău este ținut departe. 

Dacă în privința elementelor individuale lucrurile acestea acum devin mai clare, 

evenimentele sociale vorbesc acum despre redresare. Pentru că evenimentele sociale nu se produc 

peste noapte, ele trebuie pregătite, lucrurile acestea nu au caracterul pozitiv al celor din zona 

privată. Sunt pozitive acum, însă această calitate nu este permanentă, binele nu durează și cât de 

curând, adică spre finalul acestei luni vom vedea că derapajul a fost doar amânat, nu eliminat 

complet. 

 
„Unul dintre cele mai stranii decoruri din peisajul țării noastre îl oferă regiunea vulcanilor 
noroioși. Străbătând-o, ai senzația că te găsești pe o altă planetă sau poate pe un platou 
cinematografic unde s-au construit decoruri de carton pentru un film științifico-fantastic. 
Imaginați-vă o ciudată insulă pustie de 1000/600 m, acoperită cu o crustă argiloasă gălbui-
violaceu-cenușie, de 15-25 m grosime, crăpată prin uscare în forme poligonale și semănată cu 
zeci și sute de vulcani în miniatură (2-4 m înălțime), pnn craterele cărora se scurge din când în 
când bolborosind o masă noroioasă. Această zonă se află între Valea Buzăului Și Valea 
Slănicului, la circa 27 km de Buzău, lângă comuna Berea. „Fierbătorile" – cum le numesc 
localnicii - apar în dealurile Pâclele Mari și Pâclele Mici. În acest adevărat „ținut al morții", nici o 
specie lemnoasă nu se încumetă să pătrundă. Cei mai curajoși copăcei s-au oprit la câteva zeci de 
metri de liziera imensele cruste de argilă uscată. 
Cea mai caracteristică supraviețuitoare a acestui pustiu sublunar este o specie halofilă, capabilă 
să reziste concentrației saline a solului, cu mult superioară indicelui critic de 6 000 mg. Este 
vorba de un copăcel, de felul acelora cu care se fac garduri vii, din acest motiv numit de localnici 
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gărdurăriță (Nitraria schoberi). El a fost descoperit în țara noastră, la sfârșitul veacului trecut, 
de botanistul D. Brândza. 

Pentru a învinge nestatornicia argilelor mereu frământate de răsuflarea pământului, 
Nitraria se ramifică puternic, înălțându-se uneori până la 2 m de la suprafața pământului. 
Ramurile sale înțesate cu spini poartă, din loc în loc, smocuri de frunze cărnoase. Florile cu 
picioruș scurt, așezate în raceme, au 5 sepale și 5 petale alb-verzui. Prin august-septembrie apar 
și fructele, niște drupe oval-conice, cam de 1 cm lungime, cu o singură sămânță. Răspândită, mai 
ales, in două areale disjuncte, unul siberian și altul australian, la noi Nitraria se găsește în cea 
mai apuseană stațiune din lume. Iată și motivul pentru care gărdurăriță este înscrisă pe lista 
plantelor ocrotite din țara noastră.”[2] 

 

Primul pătrar ce se împlinește în ultima zi a acestei decade arată, de fapt, și întâlnirea cu 

primele soluții pe care suntem în stare să le oferim problemelor majore care ne-au tot deranjat de la 

începutul lunii și până acum. Desigur, aceste lucruri nu se aplică pentru toată lumea. Firile 

bolnăvicioase vor activa în continuare în același registru al ideilor orientate împotriva propriei 

persoane și lor nimic bun nu li se poate întâmpla în ultima zi. Nu toți însă au parte de această fire 

bolnăvicioasă și de aceea, la modul general, atât oameni comuni, cât și cei superiori, vor reuși în 

ultima zi a acestei decade să preschimbe ideile în practică, presupunerile în informații certe și 

valoarea evenimentului în care se implică să fie una cu totul aparte.  

 
Se va menține însă aceeași tendință de a greși, aceeași tendință de a privi lucrurile doar 

pentru interesul personal și doar pentru că în spate există o frică teribilă ce ne vorbește prea mult și 

prea tare despre ceea ce reprezintă ea. Dacă dintre oameni care nu dispun de o fire bolnăvicioasă 

există și persoane care ascultă prea mult aceste temeri atunci lucrurile acestea nu se mai orientează 

către armonie, ci către iertare, către o exprimare complicată, adică să dovedim că frica este reală. 

Este adevărat, în anumite cazuri, temerile acestea nu sunt în totalitate fanteziste, mai ales dacă se 

abordează această frică într-un context limitat ori dacă ea este scoasă din context și prezentată în așa 

fel încât să pară reală. Oamenii în această ultimă zi a decadei întâi a lunii august au puterea să facă 
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lucrul acesta și chiar dacă greșesc este mult mai importantă nevoia de a atinge un rezultat concret, 

fie el și absurd, decât să meargă în continuare pe această linie a experimentărilor fără soluție. 

Din această cauză, mulți vor fi atât de bulversați în ultima zi a acestei decade încât vor avea 

impresia că și dacă în momentul acesta demersuri în care sunt implicați s-ar finaliza, dacă ar atinge 

cu propria mână soluția, tot nu ar fi mulțumiți pentru că, de fapt, aceste temeri, aceste griji sau 

aceste spaime strigă prea tare și nu mai au cum sa audă muzica frumoasă care există în jur. 

Asta înseamnă că ultima zi a acestei decade le vorbește oamenilor despre un factor de 

poluare. Nu le vorbește despre o sursă de poluare, nu le vorbește deci despre rădăcinile răului, ci 

doar despre un element care a primit acceptul din partea individului pentru a exista. Sursa de 

poluare presupune existența unui factor obiectiv, or, aici, nu se pune problema de așa ceva. Factorul 

de poluare poate fi un gând abuziv, o frica pe care nu am investigat-o suficient, o asociere de 

proastă factură, prieteni inferiori care ne trag într-un mediu vicios, dorința abuzivă de îmbogățire 

sau nerăbdarea. Cu toate că acum Uranus și Pluton nu se mai află într-o relație proastă, deci 

impactul pe care Luna îl are asupra unuia dintre cei doi malefici nu mai poate fi văzut ca unic 

asupra unor probleme sociale, un mister va deveni vizibil în acest moment și acesta se poate 

transforma într-o părere bună despre sine, într-o bogăție pe care individul o deține și despre 

existența căreia nu mai știe nimeni. Ceea ce se întâmplă în această zi poate spori încrederea în sine 

prin faptul că individul nu trebuie să demonstreze acest mister, deci poate transforma un factor de 

poluare într-un factor de îmbogățire. Ideea în sine de existență a unui factor se poate transforma în 

ultima zi a acestei decade într-o succes teribil pe care individul îl obține pentru că nu se teme. Dacă 

nu va îndeplini această condiție atunci va face parte din rândul oamenilor comuni, cei care nu pot 

auzi muzica frumoasă din jur pentru că frica le țipă prea tare în urechi. Este important de știut însă 

că suita de evenimente care ni se înfățișează în ultima zi a acestei decade nu urmărește doar să ne 

informeze asupra unor pericole sau să ne arate că pot exista și excepții, ci ne indică în mod precis 

care este cea mai mare problemă a acestei perioade și care sunt consecințele pe care trebuie să le 

suportăm dacă ne lăsăm în voia ei. În egală măsură, ne arată și cum ar trebui să procedăm pentru a 

ne desprinde de ea. 

 
Pluton 

de Adrian Păunescu 
 
Aștept primăvara: 
Vreau să fiu dus de un pluton suav 
La primul zid și împușcat cu muguri 
Și când voi muri să-mi înflorească toate 
rănile, 
Să vină toate albinele la rănile mele 
Și să mă transporte pe aripi 
Către tărâmul de polen unde merită să 
ajung 
Cu flori cu tot, cu tristețe cu tot, 
Cu primăvară cu tot, 
Acum și-n veacul vecilor. 

 
 
 
 
 
 
 

Intraductibil 
de Adrian Păunescu 

 
Știu multe, mai multe decât agențiile de 
specialitate, 
Știu adevăruri mortale, 
Știu fapte compromițătoare, 
Dar știu intraductibil. 
 
Știu intraductibil în toate direcțiile, 
Nu mai pot nici s-acuz, nici să apar, 
Atâta mi se mai întâmplă să pot: 
Știu. 
Știu multe, știu aproape totul, 
Dar știu intraductibil. 
 
Mi-e imposibil să spun ce știu; 
Ce bine era 
Când spuneam multe, aproape totul. 
Dar nu știam nimic 
Și eram un palavragiu poliglot. 

 

Prima decadă a lunii august ne arată foarte clar aceste repere ale vieții individuale cărora le-

am dorit, de-a lungul acestui an sau poate chiar în anii anteriori, o preschimbare miraculoasa. Acum 

ne aflăm în fața faptului împlinit, fie prin grijile care ies la lumină, fie prin anumite tentații în fața 
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cărora suntem pe punctul de a ceda. Dacă nu respectăm aceste reguli autoimpuse, dacă uităm că 

toate lucrurile acestea care vin spre noi în prima decadă a lunii august au fost cerute în mod 

implicit, fie ca structură, fie și ca secvență de derulare, ca etapă, atunci ne merităm soarta. Dacă 

îndeplinim această condiție atunci în mod sigur putem vorbi despre progres, despre elevare, despre 

necondiționare. Când nu sunt îndeplinite aceste condiții evoluția va fi aproape inaccesibilă și toată 

această etapă, care ar fi trebuit să fie de transformare, devine o etapă de frământare internă al cărui 

rezultat nu poate fi anticipat prin această prezentare cu caracter general. Fiecare individ reprezintă o 

particularitate și pentru că acum motivațiile individului contează foarte mult nu se poate anticipa 

care va fi finalitatea acestora pentru că lipsește cheia, dar și pentru că universul este generos și îi 

poate oferi în orice moment individului ocazia din a se opri și a se întoarce pe drumul cel bun. 

Devierea de la cale se poate transforma în această decadă, așa cum nu vom mai avea ocazia în acest 

an și nici nu ni s-a mai întâmplat de la începutul anului până acum, într-o insulă. Este de la sine 

înțeles, această desprindere va duce în mod inevitabil, mai devreme sau mai târziu, la epuizarea 

resurselor proprii. 

 

 

 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

367 

 

Decada a II-a (11 – 20 august) 
Respect față de puterea probată. Sintezele pot surclasa 
eficiențele. Salt către cunoaștere. Evoluție prin mijloace 

personale. 
DECADA NR. 23  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   16 1-10 iunie 

Corelația negativă 12 21-30 aprilie 

Zona martor 18 21-30  iunie 

 

Revoltă împotriva unui element care nu are încă o substanță solidă. Valorile esențiale se 

preschimbă. Oportunitățile sunt preschimbate în flori care se usucă prea repede. Avem acces la o 

experiență. Se rupe o legătură. Este afectată imaginea publică. Experiențele personale sunt 

importante doar prin fapte bune. Ambiție. Dorința de a trăi viața la un alt nivel. Ceea ce este 

apăsător este ignorat. Vârsta contează. Se pune în aplicare un flux tehnologic păgubos. Încercări 

prea complicate ce ne îndeamnă spre despărțire. Problemele sociale sunt judecate greșit. Se cere 

mai mult de la viață. Avem așteptări nerealiste din partea unui om care ne-a demonstrat până 

acum că nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Surprize venite prin mijloace neobișnuite. Cuvântul 

nu se ridică pentru susținerea individului, ci pentru subminarea lui. Falsă senzație de revenire la 

probleme mai vechi. Continuitate prin voință proprie. În mod deliberat nu renunțăm la probleme. 

Nu avem suficientă energie pentru a face fapte mari. Avem nevoie de transformare interioară. 

Transformarea pornește din purificare sau refuzul regretului. Se personifică o problemă pe care 

am crezut-o uitată. Acces la secretele celorlalți. Puterea este testată prin creație. Nemulțumirea 

acumulată de-a lungul timpului se transformă acum în agresivitate. Greșelile celorlalți sunt 

văzute acum dintr-un alt unghi și înțelese mai bine. Asocieri stranii care sporesc puterea și 

influența. Se face o alianță interesantă. Independența ne salvează dintr-o mare încurcătură. 

Suntem îndemnați să alegem prost, dar avem noroc. Vindecarea vine prin schimbarea metodei. 

Putem privi foarte departe. Senzația că putem face orice. Deviația nu înseamnă greșeală. Binele 

personal este susținută de acțiuni de grup. Creativitate. Decizii personale, intime care, unite, pe 

zonă publică, dau o nouă putere unui lider. Se anunță o schimbare socială importantă. Încredere 

în sine. Relațiile cu ceilalți sunt liniștite. Participăm la fapte remarcabile. Răceala este abordată 

dintr-un alt unghi. Nemulțumirea devine periculoasă. Avem puterea să ajungem dincolo de 

aparențe. Pornim pe o cale minunată. Se evidențiază un element ce poate deveni în timp factor 

dominant. Coordonare bună. Se renunță la un bine care consumă. Suntem convinși să nu 

renunțăm la timiditate. Se fac teorii noi despre rușine. Aplauzele sunt acceptate cu modestie. 

Cunoaștere pusă la încercare. Se fac asocieri pe baza experiențelor din ultimele luni. Familia se 

reunește. Vorbele grele devin pietre de încercare. Relații vechi se pot rupe pentru a confirma o 

informație. Mobilizare într-o direcție dureroasă. Fapta neplăcută este cea mai utilă destinului. 

Interacțiuni stranii. Se minte frumos. Un aspect negativ se impune. Revoltă împotriva vremurilor 

demult apuse. Anumite probleme rămân în această formă. Deposedare prin furt. Însușirea unui 

bun prin mijloace mai puțin corecte. O trăsătură definitorie încurajează spre renunțare. Suntem 

aproape de cer. Nemulțumirile au la bază probleme materiale. Se amestecă planul fizic în prea 

multe probleme legate de evoluția spirituală. Clasicul trebuie reformulat. 

 

A doua decadă a lunii august se va dovedi puțin mai complexă decât prima, atât la capitolul 

evenimente astrale, cât și în zona acțiunilor personale. Ne aflăm în continuare în cadrul acesta 

special care ne ajută să ne dezvoltăm o simpatie față de slăbiciunile și nevoile celorlalți. În plus față 

de ceea ce am avut de traversat în prima decadă a lunii august, vom arăta un respect și față de 

puterea pe care aceste persoane, aflate acum într-un moment maxim de slăbiciune, au arătat-o, 

încercându-ne o sinteză, o atracție către informații așezate într-o ordine precisă prin care oamenii să 
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înțeleagă faptul că se află într-un accelerat proces de evoluție. Este posibil ca în cazul persoanelor 

comune această evoluție să fie o mare păcăleală, însă informațiile vor fi prezente și pentru această 

categorie socială. 

A doua decadă a lunii august ne aduce împlinirea a două mari evenimente astrale importante 

pentru anul în curs. Este vorba despre opoziția perfectă dintre Jupiter și Chiron și revenirea lui 

Saturn la mersul direct, ambele evenimente programate pentru ziua de 13 august. Prin ceea ce avem 

de împlinit acum vom încerca să simplificăm lucrurile, așa cum am văzut că am mai fost îndemnați 

de-a lungul acestui an, însă de această dată experimentând o corelație interesantă cu mijlocul lunii 

aprilie, perioadă pe care am invocat-o și în decada anterioară. De această dată, ceea ce reprezintă 

corelație pozitivă a fost în mijlocul lunii aprilie corelație negativă, adică începutul lunii iunie. Știm 

ca la momentul acela, adică începutul lunii iunie, am avut de traversat un moment destul de delicat 

al anului în curs, adică revenirea asteroidului Junon la zodia Balanță prin retrogradare. Atunci am 

avut acces la putere, o parte din evenimentele pe care le-am traversat au fost și noi și unele dintre 

ele ne-au îndemnat să deviem de la un traseu, dar să nu ne rătăcim de pe cale, ci să participăm la 

ridicarea unor edificii ce se vor dovedi accesibile oricui, deci foarte utile și comunității. Am visat și 

visul acesta a fost pentru anumite persoane un adevărat obstacol. Abia acum, în mijlocul lunii 

august, descoperim că, de fapt, cauza problemelor pe care le-am traversat la începutul lunii iunie își 

are avut rădăcina în greșeli sau în corelații negative pe care l-am traversat în mijlocul lunii aprilie. 

Acest arc peste timp ar putea să fie de mare ajutor pentru că ne oferă răspunsuri practice la 

probleme legate de administrarea unui patrimoniu, de înțelegerea unor demersuri sau de deposedare 

de anumite bunuri. Este posibil ca prin aceste informații care vin spre noi în această perioadă să nu 

ne rezolvăm marile probleme ale anului în curs, ci doar să obținem răspunsuri. Răspunsurile pot 

soluționa anumite impulsuri în sensul că ne vor opri. Vom vedea după 13 august ca acestea au un 

rol cu totul aparte în procesul evoluției. Desigur, nu toată lumea se va preocupa de evoluție, nu toți 

vor să acceadă la planuri superioare ale cunoașterii, însă pentru toată lumea, după momentul de 13 

iulie, evenimentele sociale vor vorbi și despre progres, nu doar despre transformare sau 

preschimbare. 

 

Prima zi a acestei decade încerca să ne ridice standardul de viață. În primul rând, vom fi 

mult mai expresivi și mai atenți la ceea ce spunem și la ceea ce primim din jur. Apoi vom căuta ca 

prin faptele pe care le facem să lăsam o urmă net superioară celorlalte pe care le-am lăsat de-a 

lungul anului sau, pentru demersuri mai scurte, de-a lungul acestei luni. Cu toate acestea, în 11 

august va fi vizibilă o anume revoltă împotriva unui element care nu are încă o substanță solidă. 

Valorile împotriva cărora se declară individul acum sunt, de fapt, elemente care-i aparțin și care fac 

parte dintr-o anumită retrospectivă. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Scorpion urmând ca, 

la puțin timp înainte ca ziua să se încheie, să treacă în Săgetător și să-i încurajeze pe oameni, tocmai 

pentru că are de împlinit astăzi doar unghiuri pozitive, să vadă doar valorile, binele, și atunci când 

acestea nu există să-i motiveze să se supraapreciere și, chiar dacă vor fi conștienți că greșesc, să nu 

aibă niciun fel de problemă că procedează. 
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Atât timp cât va fi în zodia Scorpion, Luna va avea același impact pe care l-a avut și în 

decada anterioară, adică îl va îndemna pe om să fie atent la sinteze, să-și ia din trecut ceea ce este 

important și să fie foarte disciplinat atunci când vine vorba de interesul personal. Unii se vor dovedi 

chiar oportuniști, vor fi mult prea interesați de ceea ce reprezintă binele personal și vor face acest 

lucru în detrimentul celorlalți. Este adevărat, fiind atât de concentrați și de interesați de ceea ce îi 

privește pot rezolva o problema, pot răsufla ușurați că acest gen de inițiativă îi duc foarte aproape de 

succes. 

Elementul absolut spectaculos al acestei zile de 11 august se referă cu precădere la ceea ce 

poartă denumirea sintetică de substanță solidă. Această substanță solidă poate fi acum o idee, o 

noțiune sau chiar un demers în care individul se implică. Mercur se află acum în zodia Fecioară, 

fiind și în domiciliu, și relația aceasta minunată pe care o construiește cu Pluton îi conferă acestei 

planete colective rolul de a media opoziția pe care Mercur o are în continuare activă cu Neptun. 

Practic, Mercur, aflându-se foarte aproape de Capul Dragonului, face ca această mobilitate a 

valorilor, acest transfer al succesului personal într-o altă zonă să devină medierea pe care procesul 

în sine de administrare al valorilor o cere. Cu alte cuvinte, calitatea de planeta mediatoare pe care 

Pluton o îndeplinește față de aceste opoziții interesante ce se realizează din Fecioară către Pești 

arată că remedierea imaginii publice poate fi posibilă prin acceptarea unor sarcini suplimentare. 

Atunci când individul se desprinde de dramatismul cu care-și abordează problemele vieții, atunci 

când nu mai este atât de supărat că oamenii nu participă în modul în care dorește acesta la procesul 

de transformare, atunci se poate detașa și de ceea ce crede că îi aparține, atât ca realizare, cât și ca 

sarcină suplimentară ori ca durere.  

Nonatașamentul, trăsătură care vine din partea planetei Pluton, reușește să-l ducă pe individ 

într-o altă zonă. Acesta va putea să-și privească destinul dintr-o altă perspectivă, să constate că 

puterile cresc și acest proces mental, această operație simplă îl poate duce foarte aproape chiar de 

vindecare care a căutat-o de mult timp. Practic, a doua decadă a lunii august, cea care debutează 

chiar cu acest trigon între Mercur și Pluton, se adresează cu precădere procedeelor care duc spre 

vindecare. Este adevărat, unele dintre ele se dovedesc a fi mult prea sofisticate, mult prea complexe 

sau întortocheate, făcând legături cu care individul nu este obișnuit și acesta este tentat să nu creadă 

că sunt reale. Cine depășește acest obstacol al înțelegerii sau acceptării va reuși să scurteze și timpul 

de vindecare. 

 
„Cea mai mare rasă o constituie câinii de apă, care trăiesc în Portugalia. Câinele pescar 

este de talie mijlocie, cu păr lung și ondulat, asemănător cockerilor, dar un înotător desăvârșit, 
grație musculaturii bine dezvoltate. Este în stare să se scufunde în apă până la o adâncime de 4 
m, să înhațe pești, să-i împiedice să iasă din plasă și să aducă pescarilor uneltele pierdute. Sunt 
dresați pentru a salva oamenii de la înec.” [6] 

„Chuco, clinele unui păstor dintr-un cătun de lingă Santander (Spania) era nedespărțit de 
stăpânul Sau. Într-o zi, păstorul, zvârcolindu-te în timpul somnului, a căzut de pe stânca într-o 
prăpastie de circa 200 ai. Clinele s-a repezit imediat după el, i-a lins mâinile, dar Jose nu mai 
răspundea la mângâieri. Deoarece se înserase și păstoreii nu mai apărea, sătenii au pornit să-l 
caute și, într-un târziu, au auzit și schelălăitul lui Chuco care-și păzea stăpânul. Clinele a stat de 
veghe la ușa casei și a gemut. A doua zi păstorul a murit, dar Chuco nu l-a putut însoți pe ultimul 
drum. Murise peste noapte.” [6] 

 

Abia trecută în zodia Săgetător, Luna se va afla în 12 august în conjuncții succesive cu 

Marte și Saturn. Momentul acesta ne va vorbi despre ambiție, despre depășirea unui obstacol sau 

despre întâlnirea cu altă serie de probleme personale, ce nu sunt atât de ample în maniera în care se 

prezintă acum, dar prin atenția specială ce le este acordata se vor transforma în adevărate obstacole, 

în motive de părăsire sau de schimbare a traseului evolutiv. 

 

În primul rând, aceste două conjuncție ale Lunii cu Marte și Saturn se referă la decizii de 

moment. Totuși, nu avem cum să separăm aceste două conjuncție de faptul că Luna se află acum 

într-o relație proastă cu Axa Dragonului și oamenii au tendința de a fugi de propriile probleme, de a 
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le abandona sau de a le transfera în sectorul celuilalt. Asta înseamnă că deciziile acestea vor fi 

adoptate cu precădere pentru a susține această fugă de responsabilitate sau de probleme. Înțelegem 

de aici că hotărârea de moment, ținta deciziilor de acum pare să accentueze o problemă mai veche 

pe care oamenii vor refuza să o vadă ca fiind persistentă, vor refuza să creadă că aceasta nu s-a 

rezolvat în demersurile anterioare. 

Lună din Săgetător de fiecare dată face trimite la un set de reguli ce ar putea, în cazul unora, 

să devină chiar un obicei de viață. Când trece prin acest semn, intervine asupra individului cu 

dorința de a-i schimba comportamentul. Va epata, se va întreține cu persoane care fac același lucru 

și va proceda în aceasta manieră cu intenția clară de-a fugi de o problemă. Practic, în 12 august, 

fuga de probleme nu reprezintă doar apanajul combinației dintre conjuncțiile Lunii cu Marte și 

Saturn și a relației proaste cu Axa Dragonului, ci și pentru că acestea se produc atunci când Luna se 

află în zodia Săgetător. Înțelegem de aici că problemele în cauză nu sunt noi, ci devin foarte 

evidente prin raportarea la altei taloane. Dorințele și disciplina sunt elementele care declanșează 

această conștientizare ciudată. Apoi pentru că aceste dorințe și această disciplină sunt legate intim 

de ambiții personale, fac trimitere la demersuri în care individul s-a implicat cu maximă seriozitate 

în ultima perioadă, deci fac parte din comportamentul acestuia, iar ceea ce nu poate face, ceea ce 

nu-și poate îndeplini se transformă într-o mare problemă și, pentru că Luna în Săgetător este și 

foarte energică, are nevoie de multă energie pentru a se desfășura, altfel totul se va transforma într-o 

mare inhibiție și rezultatul, indiferent care va fi acesta, nu va mulțumi. 

Dacă ar fi să plasăm ecuația astrală aferentă zilei de 12 august în contextul unor unghiuri 

care se consumă în ziua următoare, în celebra zi de 13 august, atunci am considerat că, de fapt, 

acestea nu rezolva nimic, nici nu-și propun să rezolve o problemă anume, ci au rolul de pregătire a 

ceea ce se va consuma în ziua următoare. De asemenea, dacă luăm în considerare că una dintre 

devizele generale aplicată acestei decade este aceea de a ne preocupa de tot ceea ce duce la 

vindecare, pregătirile pe care le facem în ziua de 12 august se referă cu precădere la a colecta 

informații despre defectele personale, despre ceea ce nu fuzionează bine într-un grup pentru a fi 

înaintate unui alt demers, unui for superior sau unui individ mult mai pregătit cu scopul de a le 

rezolva. Aceasta este, de altfel, abordarea cea mai bună, cea mai luminoasă, cea mai pozitivă a 

acestui context, aceea prin care cel care suferă nu dorește să-și transfere durerea pe umerii altuia, ci 

dorește să o prezinte altuia pentru ca aceasta să vină cu o soluție. 

 
„Richard Wagner (1813-1883) poseda un temperament vulcanic. Soția sa, Cosima, devotată și 
îngrijorată, i-a consemnat zi de zi starea de sănătate. Medicul personal, lipsit de perspicacitate, i-
a întreținut în permanență o stare de liniște falsă, atribuind crizele anginoase de care suferea 
compozitorul, tensiunii nervoase. 
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Angina pectorală era cunoscută ca boală bine definită, cu efectele și mai ales simptomele ei, încă 
din veacul precedent. De câțiva ani, descoperirea în Anglia a binefacerilor nitroglicerinei ajuta pe 
mulți suferinzi. Dar acest medicament miraculos nu se făcuse încă simțit în Germania. 
Viața lui Wagner a fost un permanent zbucium creator. în jurnalul ei, Cosima scrie cu 
regularitate activitatea soțului ei: discuțiile, frământările, greutățile, proiectele și starea de 
sănătate, mai ales. în acest sens, până în 1880 - lucruri prea puțin semnificative: furuncule, 
alergia pielii dar, mai ales, insomnii și coșmaruri. De Ia această dată, o stare de oboseală și o 
bizară durere în piept. „Un șoarece pare că îmi gâdilă inima, glumea compozitorul, dar sigur mi-
o roade!" Adesea simțea o greutate în dreptul inimii. Repetarea crizelor îngrijorează. Medicul de 
casă, Keppler, nu găsește nimic alarmant. Ilustrul pacient obosește la eforturi, cere repaus mai 
mult. Nu stă bine nici cu stomacul și nici cu intestinul. Speră într-o ameliorare prin schimbarea 
locului. Instalarea la Veneția, în palatul Cantorini, îl dezamăgește. Crizele dureroase din piept, 
neliniștea, nervozitatea, insomniile, sunt puse pe seama timpului umed și rece. Keppler explică 
senin durerile anginoase prin surmenajul și enervările de care Wagner nu ducea lipsă din 
relațiile artistice. O divergență la întâlnirile cu un impresar american și criza nu întârzie! 
Călătorea la Bayreuth pentru Parsifal. Din nou extenuare, agitație, insomnii și dureri de inimă. 
Nu poate asista la toate reprezentațiile, se întoarce la Veneția. Schimbă locuința: palatul 
Vendramin. Cosima e mai îngrijorată decât oricând. Doctorul Keppler e însă la fel de impasibil. 
El consideră crizele coronariene consecința logică a unei vieți palpitante. 
... 13 februarie 1883. O dimineață apăsătoare. Din cauza oboselii, Wagner părăsește patul mai 
târziu. Discuție violentă, în legătură cu angajarea unei tinere care să cânte în Parsifal. Durerea 
din piept devine atroce! Cere să fie lăsat singur. în acest timp, familia prânzește liniștită într-o 
cameră vecină. Dar Betty, fata în casă, aude gemete în birou. Pătrunde și îl găsește pe Wagner pe 
o canapea. Pana de scris - căzută din mână la titlul unui nou capitol: Femeia în umanitate. Poate 
desluși ultimele cuvinte: „Soția, doctorul!" Fața crispată îi exprimă suferința din piept. La orele 3, 
un prieten al familiei îl găsește pe compozitor în brațele soției sale; părea că doarme, titanul însă 
trecuse de mai bine de trei ore în neființă... Keppler îmbălsămează corpul cu arsenic. Urmează 
transportul cu gondola - pusă la dispoziție de Verdi - până la gară. Cu două vapoare speciale, 
apoi cu trenul, se ajunge la Munchen și apoi la Bayreuth. În sfârșit, din autopsie, medicul află 
cauza morții: dilatație avansată a inimii, îndeosebi a ventricolului drept care s-a rupt. Dilatația 
gazoasă a stomacului și intestinului. „Strângând mecanic inima" și producând „influențe nocive 
asupra cordului". Retrospectiv, este vorba de o angină pectorală, agravată până la infarctul 
miocardic, al cărui sediu - pe regiunea interioară a inimii, în ventricolul drept, deasupra 
stomacului - explică tulburările digestive înșelătoare. 
Referitor la maladia mintală a lui Wagner, doctorul Cabanes redă două aprecieri datorate lui 
Nietzsche și Nordau:  
Nietzsche: „Wagner este bolnav, un decadent tipic. Problemele pe care le aduce pe scenă sunt de 
pură isterie; convulsivitatea temperamentului său, sensibilitatea iritată, gustul său ce reclamă în 
permanență excitante mai puternice, instabilitatea în alegerea eroilor și eroinelor sale, 
considerați ca bolnavi tipici de nervi... totul reunit formează un tablou al unei boli ce nu lasă nici 
o îndoială. Wagner era un nevrozat... medicii și fiziologii având în el cazul cel mai interesant și 
cel mai complet din punct de vedere al simptomelor". 

Max Nordau: „Richard Wagner este purtătorul unei mari cantități de degenerescentă mai 
mult decât toți degenerații pe care i-am întâlnit până acum. Stigmatele acestei stări morbide se 
regăsesc reunite la el în cea mai bogată împerechere. Prezintă, în constituția sa, delirul de 
persecuție, nebunia grandomaniei și a misticismului, filantropia, anarhismul, turbarea, revolte și 
contradicții," mai adaugă „: în scrierile sale pot fi întâlnite tot felul de caractere bolnave, fuga de 
ieri, erotomania și spiritul religios".”[3] 

 

Luna se află în continuare în zodia Săgetător în celebra zi de 13 august, când se împlinesc 

unghiuri importante pentru această lună. Asta înseamnă că persistă încă acea tendință de a fugi de 

problemă și de a ne bucura în mod ostentativ că poate uităm de griji, de lipsuri sau acoperim acel 

gol sufletesc pe care îl avem de la începutul anului. În 13 august Jupiter se află într-o opoziție cu 

asteroidul Chiron, iar Saturn își revine la mersul direct după o lungă perioadă de retrogradare. În 

plus, Venus se va afla într-un sextil perfect cu Luna neagră și într-un careu cu Saturn direct. 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

372 

Ceea ce se consumă în preajma zilei de 13 august reprezintă un mare pas pe care individul ar 

putea să-l facă pentru evoluția sa, pentru progresul său sufletesc sau social ori pentru a combate un 

abuz care a fost practicat cu regularitate la adresa sa. Practic, opoziția lui Jupiter cu Chiron se referă 

cu precădere la ceea ce individul consideră că a fost făcut abuziv la adresa sa și seamănă cu alte 

abuzuri care au fost făcute și la adresa altora. Se vede pe sine ca făcând parte dintr-un grup 

defavorizat, are așteptări majore din partea societății tocmai pentru că se încadrează pe sine în 

această structură.  

Relația aceasta 

periculoasă între Jupiter și 

Chiron are însă și o altă 

conotație. Pierd mult liderii, 

ghizii spirituali, persoanele care 

formează idei, arată direcții sau 

care îi coordonează pe oameni și 

încearcă să le trezească simțul 

estetic, bunul gust sau 

discernământul. Jupiter din 

Fecioară nu excelează la 

capitolul discernământ, ci mai 

curând la capitolul colecție de 

reguli de la care nu trebuie să ne 

abatem ceea ce poate trece foarte 

ușor drept fanatism. Pentru că 

primește o opoziție din partea lui 

Chiron în Pești, adică din partea 

maestrului care nu acceptă 

îngrădirea pentru că are în 

permanență viziunea de 

ansamblu asupra că ei sau asupra 

traseului pe care îl parcurge, 

putem înțelege din această 

dispunere, care atinge momentul de maximum în 13 august, că abuzul acesta nu se oprește aici, ci 

prin intermediul său se va întâmpla ceva minunat: se demonstrează o nedreptate săvârșită împotriva 

unui personaj puternic cu scopul de a-i submina acestui autoritatea. Se pare că retrogradarea lui 

Chiron din zodia Pești arată punctul slab din această confruntare și regula, decizia absurdă, adică 

fanatismul va trece înaintea viziunii de ansamblu și ființele autentice, cele care nu se abat de la 

normele veritabile pierdute, se vor întâlni acum cu o mare problemă. Asta înseamnă că 

evenimentele sociale pe care aceste persoane speciale au dori să le regleze ori să le coordoneze vor 

fi marcate în 13 august e o mare confuzie. Este posibil ca în încercarea de a repara, aceste persoane 

să strice mai mult și greșeli pe care le fac acum să-i afecteze și pe cei pe care îi coordonau, dar și 

traseul de care au avut grijă până acum. 

În acest context, revenirea lui Saturn la mersul direct se transformă într-o soluție greșită. 

Ceea ce înseamnă reparare prin revenirea lui Saturn la mersul direct reprezintă de fapt un câștig de 

cauză acordat celor superficiale sau rătăciți. Aceștia nu vor mai fi agasați de reguli de bună creștere, 

de bun-simț, de ceea ce nu înțeleg sau nu vor putea niciodată să practice. Pentru că se ridică de pe 

aceștia presiunea, contextul de față, doar pentru aceste persoane, arată o victorie. Dar noi, pentru că 

studiem astrologia, știm că relația de careu dintre Venus și Saturn, imediat ce Saturn și-a revenit la 

mersul direct arată că, de fapt, nu progresăm, ci ne întoarcem la o falsă senzație de rezolvare, oprim 

continuitatea evoluției și ne bucurăm de faptul că nu mai urcăm pe acest drum greu, ci ne-am oprit 

pe marginea drumului să ne odihnim picioarele pe o piatră. Faptul că ne-am oprit nu arată ca am 

ajuns la capătul drumului și am scăpat de efort. Cine va dori să urce va trebui să reia acest proces 

greu, acest efort ascendent. Asta înseamnă că ziua de 13 august este de o importanță crucială pentru 
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ceea ce avem de împlinit în această decadă, în această lună august, dar și în anul în curs. Regretele 

nu își au locul acum și nici bucuriile superficiale, acelea care vorbesc despre o victorie de moment, 

despre uciderea maestrului și despre speranța ca învățătura sa să dispar odată cu el. Ceea ce se 

întâmplă în 13 august este doar o oprire a timpului înainte ca acesta să-și continue evoluția acum cu 

un alt mesaj.  

Cel care lucrează cu energia sau care se află într-un proces de evoluție spirituală va vedea că 

mesajele zilei de 13 august sunt cele legate de 

sincronizare. Atunci când refuzăm, sincronizarea 

se oprește la nivel superficial, atunci când 

acceptăm, sufletul este îndemnat să facă un efort 

însă în egală măsură este avertizat că nu va fi 

ajutat de nimic din jurul său să meargă mai 

departe. Lumea îngheață, se oprește, este complet 

zăpăcită de faptul că dorințele superficiale mai 

vechi ar putea fi îndeplinite acum împotriva a ceea 

ce reprezentă edificiul major al destinului omului, 

cel care avea, la un moment dat, într-unul din 

sertărașe și aceste dorințe aparent nevinovate. 

Atunci când sluga devine rege, atunci când 

privilegiile sunt răsturnate, lumea la rândul ei se răstoarnă. Din fericire, lucrul acesta nu este 

definitiv. 

 
Serghei Serghievici Prokofiev (n. 23 aprilie 1891 – d. 5 martie 1953) a fost un compozitor, 

pianist și dirijor rus care a stăpânit numeroase genuri muzicale și este adesea considerat unul 
dintre cei mai importanți compozitori ai secolului al XX-lea. A compus lucrări într-o varietate de 
genuri, inclusiv opere, balete, simfonii, concerte, muzică de cameră și muzică de film. A scris 
prima piesă pentru pian la 5 ani, iar la 11 ani compusese deja două opere. Din 1904, a studiat 
timp de zece ani la Conservatorul din St. Petersburg. A fost un student rebel, cu idei radicale 
despre compoziție și a stârnit vâlvă printre profesorii săi, care considerau că muzica lui era 
disonantă și neatrăgătoare. Prokofiev și-a făcut un renume de compozitor-pianist avangardist, 
devenind cunoscut pentru o serie de lucrări disonante și virtuoze pentru instrumentul său și prin 
primele sale două concerte pentru pian. Primul succes al lui Prokofiev în afara arealului pianistic 
a fost lucrarea orchestrală “Suita scită”, o suită ce cuprindea muzică ce Prokofiev a compus-o 
inițial pentru un balet comandat de Serghei Diaghilev. Diaghilev a comandat încă trei balete din 
partea lui Prokofiev: „Bufonul”, „Pasul de oțel” și „Fiul risipitor” - care la vremea producțiilor 
originale aveau un succes răsunător. Totuși, cel mai mare interes al lui Prokofiev a fost opera și a 
compus câteva asemenea lucrări, inclusiv „Jucătorul” și „Îngerul de foc”. Un succes al lui 
Prokofiev în acest gen a fost „Dragostea celor trei portocale”, compusă pentru opera din Chicago 
dar montată ulterior și în Europa și Rusia. În 1917, a plecat din Rusia, întreprinzând un turneu în 
SUA și stabilindu-se la Paris. A compus opere, simfonii, balete, concerte pentru pian și vioară, 
muzică de film. În 1936, a revenit în Uniunea Sovietică, dar n-a fost niciodată în grațiile 
regimului comunist. Moare la vârsta de 61 de ani, pe 5 martie 1953, în aceeași zi cu Iosif Stalin. 

 

În 14 august vom înțelege exact care este natura problemei care a fost oprită și cât de 

riguroase sunt celelalte care se înfiripă acum pentru că un monstru a fost oprit. Venus se va afla 

acum în opoziție perfectă cu Neptun și sentimentele vor fi restrictive. Această relație dintre Venus și 

Neptun nu se referă însă doar la sentimente, ci și la secrete împărtășite ce se transformă în 

obscenități, în informații spuse pe spațiul public, poate chiar cu scopul de a defăimat. Este adevărat, 

în continuare suntem în acele procese care vorbesc oamenilor despre dorința de schimbare sau 

despre necesitatea de a descoperi care este armonia personală, când anume trebuie să se întoarcă 

spre sine și când anume să se implice împreună cu semenii în proiecte sociale. Acesta este practic și 

bilanțul zilei de 14 august care, privit în contextul acestei decade, ne sperie, prin corelațiile 

negative, orientându-ne către finalul lunii aprilie, când nu am avut o anume condiționare socială. 

Tocmai de aceea, mulți vor avea impresia în acest moment că sunt singuri împotriva unor adversari, 
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nu doar că sunt singur în acest traseu evolutiv, așa cum am văzut în ziua anterioară, ci că greutatea 

acestor sarcini care trebuie duse până la capăt sperie și, în plus, în fața acestei frici teribile mulți vor 

considera că sunt încă nepregătiți să ia parte la eveniment atât de mari ori să le rezolve de unii 

singuri. 

În fața acestei presiuni teribile unii se trezesc sau devin conștienți că visează că au o misiune 

de îndeplinit, că au un rost pe această planetă și își asumă această greutate cu un devotament 

admirabil. De altfel, acum realizează că nu este pentru prima dată când rezolvă singuri probleme de 

genul acesta, când reușesc să facă o sinteză teribilă a unei perioade mari de timp și pot lua decizii 

majore contracronometru, sub presiunea timpului sau sub presiunea celorlalți. Abia acum 

conștientizează că punctul de echilibru face o legătură teribilă cu două mari perioade ale acestui an: 

începutul anului și sfârșitul lunii iunie. 

Acesta este momentul în care mulți s-ar putea să conștientizeze un fapt care îi sperie sau 

care incită și mai mult și îi motivează să meargă mai departe. În această perioadă istorică, în acest 

moment crucial în care se află țara noastră, dacă ar fi să ne referim doar la acest lucru, momentul 

acesta în care luăm viață așa cum este și alții pornesc înainte pe calea ascensiunii sau pe un traseu 

misterios pe care nu-l cunosc în totalitate, dar pe care-l recunosc cu fiecare pas, reprezintă indiciul 

cel mai clar că în această parte de lume, în aceasta epocă, acest popor încercat nu poate supraviețui 

decât dacă este ajutat de toți maeștri care au trăit de-a lungul istoriei și care într-un domeniu sau 

altul la un moment dat au excelat. Privind de acolo de sus drama acestui popor, vicisitudinile prin 

care a trecut și cunoscând acest detaliu, mersul omenirii, acela care este trasat prin determinism, 

alăturându-se acestuia și posibilele reacții ale oamenilor prin voință proprie, au considerat că numai 

făcând parte din această turmă, din aceste oi ale Domnului reușesc să salveze ceea ce reprezintă 

esența strategică a rasei umane. Nu ar trebui să ne mirăm de faptul că din acest popor apar vârfuri 

atât de speciale, nu ar trebui să ne mirăm că resursele acestea umane ale acestui popor sunt de 

departe de a fi epuizate. Singura explicație este aceea că esența acestui popor ce nu va putea fi 

stinsă niciodată, prin niciun mijloc sau prin nicio tehnica de distrugerea a conștiinței de grup, pentru 

că atrage din subtil o forță teribilă și, prin voința proprie, prin hotărâri deliberate adoptate în 

cunoștință de cauză, conduse, coordonate sau manipulate, marii maeștri ai istoriei și civilizației își 

programează în traseul lor evolutiv să se oprească un pic și pe la noi. Cu alte cuvinte, dacă suntem 

aici, iar aceasta este o realitate, se întâmplă pentru că de-a lungul istoriei, la un moment dat, am 

excelat într-un domeniu și lumina pe care o deținem face parte din schema de supraviețuire a acestei 

esențe umane. Din fericire sau din nefericire, fiecare după cum va considera, momentul acesta nu 

este acela al sinergiei. Fiecare va conștientiza după nivelul pe care-l are, după etapa destinului său, 

cere colaborare, ajutor sau simbioză. Este posibil ca unii să nu aibă o importanță socială, nici nu 

trebuie ca toți să facă același lucru. Cert este că marea diversitate de forțe și de destine adunate aici 

depășește cu mult planul răului care trebuie să distrugă rasa umană. 

 
„Guy de Maupassant (1850-1893). Acest scriitor de o finețe extraordinară, a murit semi-

nebun, după ce mai înainte a fost internat timp de optsprezece luni în spitalul doctorului Blanche. 
Psihonevroza de care suferea, data de foarte multă vreme, fiind pusă în evidență cu mai bine de 
zece ani înaintea internăm sale, timp în care boala l-a măcinat cu încetul, lăsând urme adânci. 

Nevoia permanentă de a pleca undeva, de a călători în continuu (dromomanic), de 
singurătate amestecată cu dorințe și ambiții de a duce o viață mondenă și strălucitoare totul 
umbrit de o melancolic apăsătoare, indicau un creier bolnav. Rădăcinile maladiei de care 
suferea, se poate spune că se confundau cu cele ale talentului său, iar halucinațiile auditive din 
nuvela Pe apă ca și vedeniile din Horla demonstrează că autorul nu avea un creier la fel ca al 
altor oameni. Nu o dată Guy de Maupassant a declarat că acasă îl vedea așezat în fotoliul său, 
când se întorcea din oraș, pe... dublul său!”[3] 
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15 august aduce acces la secretele celorlalți la puterea pe care am conștientizat-o în ziua  

anterioară, la agresivitatea potențială pe care am observat-o, la tot ceea ce ne definește sau ne 

schimbă, se transformă într-o mare ciudățenie. Este posibil ca unii să constate că până acum au trăit 

o viață dublă, s-au implicat în acțiuni sociale însă și-au neglijat viața de familie încercând să își 

construiască o identitate care să ascundă lucrul acesta. Îndreptându-și atenția atât către imaginea 

socială și preocupându-se în egală măsură să-și construiască o identitate ce ar trebui să pară în ochii 

celorlalți ca a unei persoane împlinite din punct de vedere afectiv a consumat multă energie și 

acum, în 15 august, când Luna participă numai la unghiuri pozitive, își dă seama că a vorbit despre 

calități pe care nu le poate folosi în mod direct sau pe care nici măcar nu le deține. Dacă în 14 

august ne-am ridicat foarte sus, fie în ochii proprii, fie în ochii celorlalți, momentul acesta, în care 

descoperim lucruri ascunse, conștientizăm cum suntem de fapt, poate semăna și cu o mare cădere în 

gol. 

Este adevărat asocierile din momentul acesta sunt destul de stranii pentru că se adresează cu 

precădere unei zone obscure. Unii doar conștientizează faptul că au avut o viață dublă, însă chiar și 

dacă sunt dintr-o dată loviți de o maximă sinceritate, nu pot explica lucrul acesta, nu le pot arăta 

celorlalți unde au greșit pentru că, prin ajutorul lor, să depășească acest impas. În egală măsură, prin 

faptul că își focalizează mintea pe aceste situații se adâncesc în această percepție și pot găsi, la un 

moment dat, puterea de a merge la rădăcina lucrurilor. Desigur, nu vor putea explica lucrul acesta 

însă nonverbal, prin gesturi, prin atitudine, prin alegerile pe care nu le vor putea explica altora, pot 

înțelege mai multe. 

Pentru că Luna, în 15 august, se va afla într-o raport pozitiv cu planetele din Fecioară, 

implicit cu Axa Dragonului, reușind astfel să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, 

avem parte de asocieri stranii. Este posibil ca în exterior să apară o părere și pe baza acesteia să fim 

încadrați greșit, să ni se atribuie o vina, să ni se pună o eticheta de persoane care au participat la o 

conspirație ori care colaborează la cotele optime cu cei din jur. Ar trebui ca în 15 august să nu uităm 

de senzațiile stranii sau de informațiile cu totul aparte ce au venit spre noi în ultima perioadă. Faptul 

că în această a doua decadă a lunii august ne preocupăm de vindecare nu înseamnă că urmărim doar 

să ne recuperăm tonusul fizic. Vindecare înseamnă și a repara răni ale sufletului, ale minții sau ale 

spiritului. Asta înseamnă că nu este indicat să ne revoltăm în fața acestei nedreptăți, la fel cum nu 
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este indicat să ne revoltăm împotriva unor nedreptăți care sunt făcute la adresa altora fără ca aceștia 

să ne lanseze invitația la a-i  ajuta. Chiron este în continuare agresat de Jupiter și viziunea de 

ansamblu nu ne este accesibilă foarte ușor. Totuși, cine reușește să-și construiască o imagine 

generală asupra acestui context, cine nu uită că momentul acesta se bazează mult pe abilitățile de 

comunicare sau pe informațiile speciale acumulate în ultima perioadă, va accesa destul de ușor 

viziunea de ansamblu și va înțelege că momentul acesta este doar o ipostază nevinovată în care 

cineva trebuie să poarte o vină și, de regulă, este aleasă persoana cea mai puternică. 

 
„Vida Géza nume la naștere Grigore Vida 
(28.02.1913, Baia Mare, jud. Maramureș – 11.05.1980, Baia Mare) 

Sculptor, mai ales în lemn. A fost salvat de la înec, dintr-o fântână, pe când era copil de 
acela al cărui prenume l-a folosit mai apoi ca artist. A fost cel mai important sculptor modern din 
Maramureș. A făcut liceul Gheorghe Șincai din Baia Mare și i-a avut profesori de desen pe 
sculptorii Eugen Pascu și Gheorghe Manu. Spirit revoluționar și nestăpânit, se implică în 
activități politice de stânga încă din 1930, luptând pentru îmbunătățirea vieții muncitorilor 
forestieri și a minerilor de care s-a simțit legat prin originea sa. Cel pe care l-a considerat 
singurul său maestru este pictorul Alexandru Ziffer, format la Academia Bavareză de la 
München, la Berlin și Paris, unde a văzut cum se impun personalități ca Picasso, Klimt, Derain, 
Delaunay. Convingerile sale politice îl fac să plece voluntar în Spania, unde – în timpul războiului 
civil (1936–1939) – luptă de partea guvernului republican, în ultima parte în regimentul român 
de artilerie comandat de Valter Roman. În 1939 trece în Franța împreună cu populația refugiată, 
unde va sta în lagărele de la Saint-Cyprien, Gurs și Argélès-sur-Mer. A cunoscut artiști spanioli 
ca Mentor Blasco și Mendoza. După invazia germană în Franța, este dus la muncă forțată în 
Germania, lângă Pădurea Neagră, dar evadează și ajunge la Baia Mare. Sosirea unui român pe 
teritoriul răpit prin Diktatul de la Viena a fost interpretată ca trecere ilegală din România și a 
fost pus sub supravegherea poliției. În cursul ocupației hortyste a fost de  trei ori concentrat în 
detașamente de muncă forțată pentru români. În aceste condiții, la încurajările sculptorului Bèny 
Ferenczy, fiul pictorului Károly Ferenczy, va da admitere la Academia de Belle Arte din 
Budapesta (1942–1944). Și de aici, în timpul verii, este dus din nou la muncă forțată. În 1944 s-a 
căsătorit cu pianista Elisabeta Kádár, fiica pictorului băimărean Géza Kádár, rutean din Sighetul 
Marmației, și a pictat icoane pentru tâmplele și zidurile bisericilor din Racșa-Oaș, Șișești, 
Făurești-Chioar, Cărpiniș-Lăpuș, Sighet și Muncaci (acum Mukacevo, Ucraina). După eliberarea 
Budapestei, s-a înrolat voluntar în armata română pentru eliberarea Cehiei și Slovaciei de 
trupele fasciste. Din 1946 este prezent în numeroase expoziții din țară (Baia Mare, Cluj, 
București) și străinătate (Moscova, Belgrad, Budapesta, Sofia, Cairo, Damasc, Paris, Bologna, 
Londra, Torino, Roma, Brno, Bruxelles, Haga, Copenhaga, Oslo, Helsinki etc.) și participă la 
Bienala de la Veneția, 1958 și 1976. În 1953 este distins cu Premiul de Stat pentru basorelieful 
Pintea judecând un boier. În 1968 este ales vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din 
România și i se decernează Ordinul Meritul Cultural clasa I, iar în 1971 Premiul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Lucrări: „Buciumașul „ (1947), „Dans oșenesc” (1947), „Țărancă cu 
coșul” (1942), „La fân” (1958), „Recolta” (1960), „Horitoarea” (1958), „Butinarul”, „Cosaș”, „La 
plevașcă”, „Mineri”, „Miner ghemuit cu lămpaș”, „În pădure”, „Muncitor forestier”, Monumentul 
Minerului din centrul orașului Baia Mare (1956), „Balada lui Pintea” (1957), „Răscoala” (1958), 
„Horea, Cloșca și Crișan”, Monumentul Ostașului Român de la Carei, „Omul apelor”, „Omul 
nopții”, „Omul pădurii”, „Priculiciul minei”, „Solomonarul”, „Odihna” etc. Pe această linie se 
înscrie și ansamblul intitulat Sfatul bătrânilor din Baia Mare. Foarte cunoscut este Monumentul 
de la Moisei (1966), cele 12 coloane dispuse circular, ca și zodiacul reprezentând figuri de 
maramureșeni sau măști din mitologia locală ce evocă masacrul comis la 14 octombrie 1944 de 
trupele horthyste  aflate în retragere, când au fost uciși 42 de localnici – români și evrei – pe 
motiv că ar fi fost partizani. Membru al Academiei Române din 1974. În 1964 primește titlul de 
Artist al Poporului, când se inaugurează la Carei Monumentul Ostașului Român, la împlinirea a 
20 de ani de la eliberarea întregului teritoriu al țării de sub ocupația fascistă. În 1976 apare 
primul film realizat de Mirel Ilieșiu despre Vida și opera sa: Rădăcinile lui Géza Vida.”[8] 

 

Un alt element de interes și de atracție majoră al acestei decade și implicit al acestei luni este 

momentul de 16 august. Venus se va afla acum într-o conjuncție cu Capul Dragonului, iar Soarele 

atinge un trigon perfect cu Uranus. Ceea ce până acum însemna vină, culpă sau învinuire fără rost 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

377 

acum se transformă într-un mesaj, într-un rost sau în posibilitatea de a ajuta, prin răspunsuri 

pozitive, la conturarea unui mesaj negativ. În 16 august suntem convinși că puterea personală 

trebuie să intre pe un traseu, că viața nu poate învăța mai multe din încercare decât din beneficiu și 

că suntem pe punctul de a face gesturi majore față de destinul propriu ori față de o structură socială. 

Ceea ce se va consuma în 16 august poartă denumirea generică de noroc, de șansă, de 

eveniment pe care fiecare individ va considera că l-a construit singur. Venus în Fecioară nu crede în 

întâmplare poate și pentru că este tot timpul atentă la succesiunea evenimentelor, la ritmul în care se 

succed aceste episoade, nu este nici surprinsă atunci când primește o recompensă, așa cum se 

întâmplă acum. Norocul, șansa sau beneficiul pe care îl primim acum îi oferă individului senzația că 

poate merge mai departe cu o mare ușurare, printr-o acceptare față de grupul de apartenență ori 

printr-o emoție aparte, prin convingerea că rolul pe care-l are nu este o închipuire, ci un privilegiu. 

Caracterul cu totul special și neobișnuit al acestei zile vine din faptul că valorile acestea 

teribile, ce vin prin conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului și prin trigonul Soarelui cu Uranus, 

se produc cu Luna în Vărsător. Ceea ce era sarcină suplimentară ne-a convins deja că se desfășoară 

ca o penitență a destinului, nu ca o recompensă. În momentul în care se întâlnesc cu această formă 

de răsplată, oamenii au clar senzația că o etapă negativă s-a încheiat. Este posibil ca în cazul 

multora această etapă negativă să fi fost legată de creativitate, de imaginea publică ori de refuzul de 

a participa la un eveniment social pe motiv că asocierile cu oamenii respectivi îi afectează imaginea 

și deci trebuie să se țină departe. Hotărârile acestea, momentul prezent, îi convinge că nu participă 

la un bine social și rolul pe care-l au în grupul de apartenență sau în comunitate să-i ajute să treacă 

dincolo de obsesia impurificării sau dincolo de grija ca imaginea publică ar putea să le fie afectată. 

Pentru că momentul acesta al decadei a doua a lunii august face un arc peste timp și le 

vorbește oamenilor și despre realizări, și despre privilegii, dar și despre decizii eronate, greșeli 

majore care îi urmăresc pe aceștia ca o umbră, reprezintă prin excelență momentul de echilibru. Cu 

cât sunt mai bulversați de această varietate de noțiuni, cu atât mai clar este că în decizia pe care o 

adoptă acum includ foarte multe informații, din diverse perioade ale vieții, poate chiar din diverse 

medii prin care au trecut. Procedând în felul acesta, devin conștienți că nu degeaba au parte de o 

asemenea putere de concentrare, nu degeaba norocul, șansa îi curtează, asta pentru că se anunță o 

schimbare socială importantă și se simt ca făcând parte din ea. 

Pentru că anul 2016 este anul dihotomiilor periculoase, ar putea ca momentul zilei de 16 

august să nu aducă un eveniment social fabulos, ci mai curând premisele împlinirii unei suite de 

evenimente care, prin efectul cumulat, să aibă acest caracter impresionant. Nu trebuie să uităm că  și 

de această dată cheia, esența acestor procese sociale se bazează foarte mult pe acest efect cumulat 

pe care-l trăiește individul la interior. Dacă în momentul acesta nu s-ar fi putut produce un arc peste 

timp, dacă individul nu ar fi putut să integreze acum în deciziile momentului evenimente din mai 

multe perioade ale vieții sau din mai multe medii, momentul acesta nu ar fi depins atât de mult de 

viziunea de ansamblu și totul s-ar fi consumat sub forma unei explozii, declanșând un singur 

eveniment la care toată lumea să se uite gură-cască. Așa, lucrurile sunt mult mai complexe și vom 

vedea asta începând cu decada următoare când lucrurile acestea sedimentate vor genera la rândul lor 

serii diferite de evenimente pe care individul le va cunoaște foarte bine, le va anticipa și va fi 

conștient că poate să facă lucrul acesta pentru că a beneficiat acum, în preajma si de 16 august, de 

un mare noroc. 

 
„Gheorghe Bratu 
(1881, București – 1941, Cluj) 

Matematician și astronom. A studiat Matematica la Paris (cu o bursă Adamachi) și a fost 
stagiar al Observatorului Astronomic din Paris. A fost asistent la Observatorul Astronomic din 
Iași, conferențiar la Facultatea de Matematică a Universității din Iași si profesor la Facultatea de 
Matematică din Cluj (1919-1941), decan al ei (1938-1940). Fondatorul Observatorului Astronomic 
din Cluj (1920), pe care l-a și condus. A colaborat la alcătuirea hărții fotografice a Cerului 
secolului XX, zona 20°. Membru al Société Mathématique de France, Société Astronomique de 
France, Società Astronomica Italiana, Circolo Matemático di Palermo, al Academiei de Științe din 
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România și al Comitetului Național de Astronomie. Decorat cu Legiunea de Onoare a Franței in 
grad de Cavaler.”[8] 

 
Prin aceste conotații cu totul speciale legate de misiunea unui individ sau anumite sarcini pe 

care le primește în perioada aceasta, 17 august este o zi de legătura între ceea ce s-a consumat până 

acum și ceea ce vom avea de traversat în ultima parte acestei decade. În momentul acesta, cu Luna 

în Vărsător, se încearcă să se suprime un drept, să se reducă nivelul de colaborare la doar câteva 

episoade și să se dea vina pe problemele personale ori pe dificultățile de înțelegere ce au fost 

întreținute de la începutul anului și până acum. Dualitatea care a fost până în preajma zilei de 16 

august o sursă de inspirație, un motor teribil o putere suplimentară, devine acum o dualitate 

obositoare. Prin ceea ce avem accesibil în minte, ajungem să credem că ne-am folosit doar de 

metode vechi, succesul a fost doar de moment și nu este cazul să ne bucurăm prea mult de lucrul 

acesta pentru că nu este de durată. 

Cu toate acestea, pentru că relațiile negative, cele pe care Luna le are de împlinit cu Junon și 

Lilith, semnul al acestor îndoieli teribile, nu pot deține controlul asupra achizițiilor pe care le-am 

comportat până acum. Aceste două unghiuri proaste aferente zilei de 17 august sunt încadrate de 

două aspecte pozitive pe care Luna le împlinește cu Marte și respectiv Saturn, planete ce se află 

acum într-o conjuncție. Oamenii au încredere în sine, doar că nu mai au atât de multă putere în a citi 

evenimentele sociale pentru a-și argumenta. Încrederea în sine devine, astfel, apanajul unei vieți, 

despre care se discută în intimitate sau elemente care nu sunt împărtășite grupului de apartenență. 

Tocmai de aceea nemulțumirea de acum devine periculoasă pentru că ea corodează încrederea acolo 

unde s-a ascuns, în bârlogul ei secret. Acolo unde descoperim că aceasta s-a instalat deja putem 

constata o adormire spirituală, o izolare de grupul care i-a dat individului atât de multă putere ori în 

raport cu care a constatat până acum că are un rost, o misiune de îndeplinit. Dacă această 

nemulțumire este combătută sau este străină individului, atunci avem de-a face cu persoane care 

dovedesc o putere suplimentară pe lângă cea pe care am acumulat-o până acum și care ne spune că 

prin intermediul ei pot ajunge dincolo de aparențe. Aceștia sunt de fapt ghizii ghizilor, maeștrii 

maeștrilor, adică formatorii de idei care le reamintesc celor care au o misiune activă ce trebuie să 

facă. 

În 17 august oamenii comuni nutresc sentimente confuze, ba sunt reci unii față de alții, ba 

mult prea calzi, căutând să-și găsească un rost sau să se dezlege de această condiționare și să vadă 

cu ochii minții mult mai departe. Omul comun nu poate vedea astăzi departe și în momentul în care 

vede nu va mai fi comun. Dacă, citind aceste previziuni sau poate altele, dintr-un alt domeniu, ori 

construite astfel, vor dori să forțeze acest succes vor ajunge la a coordona o anumită impresie 

socială, atunci riscul adoptării unei hotărâri greșite va crește foarte mult. Individul nu doar că se va 
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minți pe sine, dar îi va minții și pe ceilalți, va construi un adevărat balon de săpun în care, așa cum 

este de așteptat, nu va putea trăi prea mult. 

 
Comportarea diferențiată cu obiecte reale și imaginare recomandată în „Arta actorului”, apăruta 
la Editura didactică și Pedagogică, București, 1972 
a) «O curea»; cureaua poate deveni pe rând: praștie, eșarfă, brici, curea de ascuțit briciul, 
cureaua cățelului, hârtie de prins muște, motocelul pisoiului, bandă de magnetofon, coardă de 
sărit, frânghie de întins rufele, pansament - tifon, sârma echilibristului, linie de tramvai etc. 
b) «Un creion»; creionul poate deveni pe rând termometru, șurubelniță, seringă, stilou, brici, 
lumânare, baghetă, cuțit etc. 
c) «O carte»; cartea poate deveni: o casetă cu pietre prețioase, cu mărgele, manuscris vechi, 
album de fotografii, carte cu cifru secret etc. 

În toate aceste exerciții studenții vor găsi comportări diferite în funcție de noua 
semnificație a obiectului. Se dă un timp de gândire, de căutare. Se poate cere studenților să 
găsească diferite așezări ale mobilierului și ale diferitelor elemente de decor existente. 

 

În 18 august surprizele se transformă în evenimente. Din fericire, aceste evenimente au o 

ambivalență eficientă. Pe de o parte, ele vor fi susținute de relația bună a lui Venus cu Pluton, prin 

care se remediază opoziția lui Venus cu Neptun de către Pluton, și aceste tensiuni, temeri sau 

frustrări trec în planul secund pentru că avem un interes pentru o funcție, pentru o faptă bună, 

pentru un statut, apoi, de partea cealaltă, vom constata că lucrurile acestea se desfășoară de la sine, 

pentru că Luna plină ce se împlinește acum suplimentează puterea personală, aduce un plus de 

încredere în sine și o bună coordonare. Se ridică, astfel, o interdicție pe care individul și-a aplicat-o 

lui însuși și chiar dacă pe alocuri se va teoretiza mai mult, pe motiv că nu suntem încă obișnuiți să 

lucrăm la un nivel atât de înalt sau într-un ritm alert cu noile noțiuni pe care le avem în preajmă, 

suntem suficient de puternici încât să dovedim curaj și seriozitate. 

Dar cele două unghiuri indicate mai sus nu sunt singurele ce se împlinesc în această zi. Luna 

se va afla acum într-o relație bună cu Uranus, cea care guvernează zodia Vărsător prin care Luna 

trece acum. De aici se desprinde un înțeles aparte aplicat evenimentelor sociale pe care individul nu 

le-a putut anticipa până acum. Libertatea de expresie devine astfel și o sursă de prospețime și de 

savoare. Ne place ce trăim, iubim oamenii din preajmă, suntem puternici prin ceea ce alegem să 

facem și toată această construcție ne lasă impresia că suntem în plină desfășurare a misiunii sau a 

rostului pe care-l avem în această viață. 

Faptul că această Lună plină din Leu, beneficiază de aspectele pozitive pe care Uranus le 

trimite către luminarii, fără să medieze tendința acestei faze, arată că oamenii vor fi acum atrași de 

spectaculos, de aplauze, de curajul celorlalți în încercarea de a-i imita sau de a-i reproduce la un alt 

nivel. Unii vor numi asta inspirație sau documentare, însă indiferent ce titlu îi va pune, faptul că 

prin aceasta vor îndrăzni să se apropie de zonele întunecate ale ființei sau ale grupului de 

apartenență, că vor investiga segmente obscure ale demersurilor în care sunt implicați, constituie o 

mare realizare a acestor momente. Practic, toată experiența acestei decade îi încurajează pe aceștia 

să meargă mai departe. Mai au o singură etapă de împlinit, cea din ziua de 19 august, când Mercur 

și Chiron își vor împlinii opoziția lor. Asta înseamnă că această faza a Lunii amplifică energia 

personală pentru tot ceea ce a mai rămas din această decadă, adică și pentru următoarele două zile. 

Știm însă din recomandările pe care manualele de astrologie le fac, că Luna plina care se 

împlinește în timpul tranzitului Soarelui prin Leu, deci Luna plina în Leu, este una dintre cele mai 

intense și efervescente din punct de vedere afectiv dintre toate Lunile pline. Acum nu există semne 

de întrebare, nu există duplicitate, ci doar emoții intense, trăite până la limita depersonalizări. 

Momentul acesta aduce într-un contrast interesant o relație absolut fabuloasă ce se construiește între 

zodiile Leu și Vărsător. Dacă Leul este interesat să-și construiască o împărăției pe pământ, 

Vărsătorul va căuta tot timpul să își construiască împărăția într-o lume imaterială, acolo unde 

impuritățile și viciile de aici nu pot ajunge. Atracția teribilă ce se manifestă între cele două zodii 

vine din faptul că forța lor de expansiune este în permanență activă. Atunci când Leul va dori să 

domine și să controleze imperiul Vărsătorului sau invers apar conflictele. Dacă între cele două 
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semne sunt respectate teritoriile, achizițiile, domeniile sau privilegiile atunci magnetismul acesta va 

genera o sursă inepuizabilă de energie pentru că, prin însăși natura lor, Leul și Vărsătorul manifestă 

unul față de celălalt cu fascinație egală ca intensitate și putere. Atunci când Iisus ne-a îndemnat 

“Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”, dacă ar fi să găsim un 

echivalent astrologic, atunci în mod sigur s-a referit la această relație dintre Leu și Vărsător: Leul 

fiind personajul terestru, iar Vărsătorul personajul celest.  

Lupta dintre material și imaterial, în cadrul structurii umane, devine prin această Lună plină 

din Leu o sursă de putere sau de anarhie. Nu avem de ce, în momentul acesta, să explicăm viciile 

materiale prin noțiuni spirituale și nici să ne impunem dorințele fizice peste privilegiile spirituale. 

Atunci când un domeniu îl va invada pe celălalt apare în mod indubitabil dizarmonia, iar, în cazul 

de față, de la dizarmonie până la anarhie nu este decât un singur pas. 

 
„Cele mai vechi fabricante de hârtie din lume sunt viespile, care mestecă bucățelele de lemn și 
scoarță de copac, le înmoaie cu salivă și le transformă într-un cocoloș de carton din care 
construiesc pereții cuibului. Tot dintr-un fel de pastă, dar mult mai fină, execută o foiță de hârtie 
din care construiesc pereții alveolelor; aceste cuiburi din hârtie pot atinge 65—160 cm lungime și 
până la 27 etaje la unele specii din Brazilia.” [6] 

„Cea mai curioasă vietate a Saharei este o insectă căreia arabii îi spun „nehtgolii", adică 
„cămila bunicului “, deoarece seamănă cu o cămilă în miniatură. Ea își poate schimba culoarea în 
funcție de mediul înconjurător, fiind numită și „cameleonul deșertului.” [6] 

 

Opoziția lui Mercur cu Chiron se referă cu precădere la impactul social al unor îndoieli 

personale. Este posibil ca în 19 august oamenii să se simtă obosiți, descurajați de ceea ce au văzut în 

jurul lor, părăsiți de oameni dragi sau dezorientați de faptul că o parte din problemele cu care s-au 

preocupat în ultima vreme nu au soluții. Acum, când Mercur se află într-o relație atât de proastă cu 

Chiron, Luna trece prin Coada Dragonului și vedem pe cerul astral al momentului mai multe grupări 

de planete pe conjuncții. Dintre acestea, Pluton rămâne în continuare consecvent medierii pe care o 

realizează planetelor situate 

pe axa Fecioară-Pești. 

Acum Luna se află într-o 

conjuncție cu Neptun și într-

o relație bună cu Pluton, 

fiind în mod direct vizată de 

această mediere. Practic, 

impactul social al acestor 

nedumeriri personale poate 

avea, la scara destinului 

personal aleasă de individ, 

efecte binefăcătoare, însă 

numai în această zonă a 

relațiilor dintre planete 

evidențiate din 19 august 

este pozitivă și încărcată de 

semnificație. Cu alte 

cuvinte, ceea ce facem 

pentru binele personal va fi trainic, durabil și nu va fi corodat de interacțiuni stranii și nici 

imobilizat într-o direcție dureroasă. Oamenii vor fi protejați unii de ceilalți și viața se va putea 

schimba în continuare prin acceptare. 

 În caz contrar, acolo unde nu este îndeplinită această condiție, apar probleme de înțelegere, 

vorbele devin grele și colectăm din jur doar impresii negative. Nu trebuie în mod obligatoriu ca 

aceste impresii să ne fie adresate, vom pricepe foarte bine să ne încadrăm pe sine în acea categorie 

acuzată cel mai mult. De aici și un consum nervos foarte mare și, de asemenea, de aici și o mare 

suspiciune legată de rolul pe care individul îl are în grupul de apartenență. Oricum ar fi, indiferent 
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dacă îndeplinim sau nu această condiție, bucuriile momentului sunt misterioase. Intransigența va 

prelua controlul și vom medita mult asupra familiei, asupra relațiilor intime, asupra sincerității și 

asupra seriozității pe care un apropiat ne-a dovedit-o. 

Pentru că aceasta se pare că este ultima încercare a acestei decade în a ne distrage atenția de 

la toată această schemă negativă am fi tentați ca în această zi să achiziționăm un bun, un produs. 

Asta înseamnă că ne vom distrage atenția de la lucrurile majore și ne vom bloca interesul pe lucruri 

lipsite de importanță. Cu cât vom face ca acest lucru lipsit de importanță să fie mai plăcut cu atât ne 

vom depărta mai mult de destinul propriu. Astăzi se consumă un paradox. Fapta neplăcută este cea 

mai utilă destinului pentru că suntem îndemnați să privim foarte departe, în contra vântului, iar asta 

face ca vizibilitatea să fie redusă și senzația de disconfort să fie foarte intensă. Calitatea faptei 

rămâne însă indubitabilă. 

 
„Ludwig van Beethoven (1770-1827) asurzise la vârsta de treizeci de ani și niciodată nu și-a putut 
auzi executându-i-se capodoperele. Era o ființă originală. în camera sa, domnea o dezordine 
genială... pentru a se spăla, se folosea de apă rece ca gheața. Pe toaleta sa se aflau in permanență 
mai multe ulcioare pline. Le lua singur și urlând, își arunca apa pe față și cap, fără să țină seama 
de balta care se forma pe pardoseală și în care tropăia ca un rățoi. Adeseori parchetul era 
străbătut de șuvoiul de apă, iar tavanul vecinilor de la parter era pătat... Nu o dată, pentru a 
combate bufeurile ce-l incomodau în timpul lucrului, își cufunda în întregime capul în ligheanul 
cu apă, cât mai rece posibil. 
Mai avea obiceiul, nu mai puțin jenant, de a pleca dis-de-dimineață de acasă și de a rămâne zile 

întregi în mijlocul pădurii, compunând și 
expunându-se frigului și ploii.  

S-a discutat foarte mult pe tema cauzei 
surzeniei lui Beethoven. Până acum s—a crezut 
că auzul marelui compozitor a fost afectat de 
boala cunoscută sub numele „Morbus Paget“. 
Doi medici vienezi, profesorii dr. Hans Bankal 
și dr. Hans Jeseser, au ajuns însă nu de mult la 
concluzia că maladia de care a suferit marele 
compozitor a fost alta: scleroza urechii medii. 
Cei doi medici au modificat diagnosticul de 
acum 160 de ani în urma studierii celor trei 

oscioare ale urechii medii a lui Beethoven, asupra cărora nu au găsit nici o urmă din „morbus 
Paget“. Știrea despre studiul făcut de Bankal și Jescrer a avut însă și ecouri pe care cei doi 
profesori nu le anticipaseră, întrucât imediat s-a pus întrebarea: cum au ajuns ei în posesia celor 
trei oscioare? Compozitorul a fost înmormântat la 27 martie 1827, într-un sicriu de lemn. După 
35 de ani, din inițiativa unor admiratori, rămășițele sale au fost deshumate și transferate într-un 
sicriu de zinc, pentru a se păstra vreme mai îndelungata, in 1888, când s-a trecut la o nouă 
deshumare, pentru mutarea sicriu iu de la micul cimitir Wahringer în cimitirul central din Viena 
s-a observat că lipsesc cele trei oscioare auriculare. A fost suspectat de dr. Frantz Seligmann, un 
medic celebru în acel timp și specialist în istoria medicinei, dar nu au existat dovezi concrete. 
Profesorii Bankal și Jeserer au explicat acum că au primit oscioarele de la Thomas Desmines, un 
succesor al lui Seligmann. În felul acesta s-a rezolvat și cazul furtului din urmă cu aproape un 
secol...”[3] 

 

Ultima zi a celei de-a doua decade este o zi de sinteză. Modul în care vom face retrospectiva 

acestui interval va fi unul ciudat pentru că vom căuta să prezentăm lucrurile într-un mod 

eminamente pozitiv, într-un aspect în totalitate pozitiv față de noi înșine, adică vom alege să ne 

mințim frumos și să refuzăm într-un mod categoric tot ceea ce a fost rău. Lucrul acesta este cât se 

poate de ciudat pentru că în 20 august Luna se va afla într-o conjuncție cu Chiron retrograd și 

limitează această putere de analiză atribuind-o doar oamenilor înzestrați, doar celor care au mai 

făcut lucrul acesta. În rest, ziua conține aspecte tensionate, adică Luna va trece prin trei opoziții 

succesive, cu Venus, Mercur și respectiv Jupiter. De aici nimic bun nu poate ieși și cu cât vom 

încerca să zâmbim mai mult cu atât în spatele acestui gest vom avea o încordare și mai mare, iar 
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surâsul nu va fi decât o grimasă. Ne vom speria că dacă nu procedăm în felul acesta atunci am fost 

ineficienți până acum, am pierdut timpul degeaba și nu avem motive de bucurie. Nu avem de ce să 

ne permitem o astfel de atitudine pentru că dacă o transformăm pe aceasta într-o trăsătură 

definitorie atunci de la sine putere, noi înșine, ne încurajăm renunțarea. Luna în Pești nu ne 

permitem să fim foarte flexibili și nici permisivi față de schimbare. Există, așadar, o rezistență 

teribilă în a face o sinteză eficientă, în a face o retrospectivă altfel decât am procedat de la începutul 

anului și până acum. Cu alte cuvinte, lucrurile neobișnuite care au venit spre noi în această decadă 

vor primi aceleași etichete sau același gen de interpretare existând riscul ca o mare parte din 

trăsăturile lor valoroase să fie pierdute. 

În încercarea de a menține, totuși, aceste informații valoroase, mulți vor dori să reformuleze 

clasicul, să reinventeze lucrurile pe care le-au folosit de-a lungul vieții însă fără niciun rezultat. De 

asemenea, pentru că nu poate fi trecută cu vederea conjuncția Lunii cu Chiron din mijlocul zilei, 

această viziune de ansamblu asupra problemei, care ar putea să nu se regăsească în sinteza 

momentului, pentru a fi păstrată, ne îndeamnă să inserăm un factor străin într-o zonă nouă cu scopul 

de a obține un rezultat bun. 

Desigur această trăsătură specială a zilei de 20 august este interpretată în modul acesta prin 

valoarea pe care o are în decadă. În săptămâna în curs ea capătă valențe noi însă acestea le vom 

analiza la momentul potrivit. 

 
“Te iubesc pentru că mă iubești: acesta e un schimb, dar nu e iubire. Te iubesc pentru că te iubesc, 
și nimic mai mult; te iubesc numai pentru că te iubesc: aci începe iubirea. Îți mulțumesc din suflet 
că te iubesc: acesta e cântecul iubirii.” (Liviu Rebreanu) 
 
„Iubirea adevărată nu moare nicioadată în sufletul omului, ba îl însoțește și dincolo, până în 
sânul nemărginirii... Dar iubirea nu poate prinde rădăcină în inima mânjită de ură.” (Liviu 
Rebreanu) 
 

„Sunt cărți care se întâmplă în memoria popoarelor ca niște semne de hotar. În jurul lor 
se grupează și se cristalizează desfășurarea evenimentelor literare, ele marchează liniile de 
evoluție ale culturii. Nu poate exista mai mare privilegiu, decât să-ți păstrezi formarea 
generațiilor care se ridică, fiindcă numai ele întineresc operele pe care le admiră.” (Liviu 
Rebreanu) 

 

Cea de a doua decade a lunii august vin spre noi cu clarificări aparte. Pe lângă faptul că vom 

înțelege foarte bine care ne sunt slăbiciunile, cât de departe putem merge cu genul acesta de 

atitudine față de noi înșine, descoperim și rolul pe care-l avem în grupul de apartenență. S-ar putea 

ca această informație să vină sub forma unei lovituri teribile, ca o înțelegere foarte dură pe care o 

vom digera foarte greu sau ca o deschidere de aripi care ne duce dintr-odată în înaltul cerului și ne 

creează o emoție puternică. Toate acestea vin spre noi cu rolul de a deveni mult mai respectuoși față 

de cei din jur, de a avea o altă atitudine, una mult mai bună și mai eficientă față de colaboratori și de 

am putea să facem sinteze eficiente pe perioade mai scurte sau mai mari în funcție de puterea de 

cuprindere și de profunzimea gândirii. Toate acestea, indiferent de nivelul pe care ne situăm, au 

menirea de a ne impulsiona spre a mai face un pas, spre mai achiziționa ceva din  forul personal și 

de a deveni mai puternici. Simpatia manifestată față de slăbiciunile și nevoile celorlalți înseamnă în 

această decadă și cunoaștere. Revenirea lui Saturn la mersul direct arată, de asemenea, și faptul că 

există un preț pe care trebuie să-l plătim pentru această evoluție și conștientizarea sau efectul asupra 

structurii emoționale pe care-l are această conștientizare ar putea să fie cel pe care-l plătim acum. 
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Decada a III-a (21 – 31 august) 
Adâncimile sunt explorate. Specialitatea visului este 

curiozitatea. Coerență prin înțelegere și mișcarea ideilor. 
Apropiere de mister. 

DECADA NR. 24  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   3 21-31 ianuarie 

Corelația negativă 8 11-20 martie 

Zona martor 31 1-10 noiembrie 

 

Semn de progres. Deschidere către o nouă putere. Întâlnire cu consecințele faptelor mai 

vechi. Propria stabilitate se zdruncină. Descoperim că avem un element în comun cu un grup 

acuzat. Judecată. Putere de creație. Inventivitate. Se stabilesc noi condiții de asociere. Duritatea 

înseamnă a recupera o creativitate împărtășită. Idealul este scos la lumină. Puterea se impune 

prin metodă, regulă. Putere colectivă. Să ia o decizie la nivel global. Opoziție în fața unui ajutor. 

Se spun lucruri grave despre bunuri. Patrimoniul este transformat în subiect de scandal. Valorile 

administrative capătă un caracter contractual. Totul este judecat după asociere sau schimb. 

Interes pentru modificarea valorilor sau transferul lor într-o zonă inaccesibilă. Ne folosim de 

fricile celorlalți pentru a reuși. Ambițiile materiale sunt foarte importante. Conflictele 

parteneriale sunt susținute de mari ambiții sociale. Lumea se schimbă. Relațiile sociale oferă 

garanția unui mare succes. Dificultăți în angajarea pe un traseu ciudat. Responsabilizare. 

Disciplină de lucru. Ușurință în a pune în aplicare o metodă complicată. Aspectele benefice ale 

vieții sunt zdruncinată de un conflict. Starea de sănătate este afectată. Frica amplifică starea de 

încordare. Oamenii nu se mai simt norocoși. Compromisul e bun acolo unde nu acceptăm 

recomandările celorlalți. Refuzul unei inspirații. Atitudine necuviincioase față de un om slab. 

Fugă de realitate. Vulnerabilitate. Anarhie. Lipsa de încredere. Seducție. Schimburi fructuoase. 

Complicații marcate de pierderea unui bun. Regretele înlocuiesc judecata. Expansiune împotriva 

unui individ. Se încearcă stăpânirea voinței. Se pierde o legătură. Stările dezagreabile ne 

recomandă prea mult să ne oprim. Căutăm circumstanțe atenuante. Informații obscure. 

Asemănări ciudate. Deschidere către o formă de bunătate care poate transforma evenimentele 

vieții în întâmplări regretabile. Se vorbește mult despre experiență. Fericirea nu este înțeleasă 

corect. Oamenii sfinți au minți puternice. Ne deschidem către un personaj care ne poate ajuta. Se 

luptă cu lăcomia. Activități pentru transformarea simbolurilor în realitate. Teamă de imobilitate. 

Boala nu mai sperie. Se face un pas important în împăcarea cu un adversar. Gândirea se așază pe 

o altă bază. Succes. Pătrundere în locuri ascunse. Este nevoie de muncă suplimentară. Creație. 

Inventivitate. Mare descoperire. Coordonare corectă a forței. Suntem încercați. Depășim un test. 

Primim un mesaj interesant. Subordonarea este constructivă. Bătălia este reformulată. Capriciile 

vieții emoționale demonstrează putere și inteligență. Este nevoie de claritate. Transferul 

cunoașterii către o zonă nouă. Se dramatizează cu măsură. Se caută adepți. Eliberare de o 

presiune economică. Persoanele sunt confundate cu situațiile. Spirit competitiv. Suntem îndemnați 

să înțelegem modestia și umilință. Sămânța unor aspirații germinează bine. Cerem confirmări 

prin dezvăluiri. 

 

Ultima decadă a lunii august se bazează mult pe condiționare. Din această cauză, reperele 

pozitive și negative ne întorc în decada a treia a lunii ianuarie și în decada a doua a lunii martie, iar 

martorul ne îndreaptă atenția către începutul lunii noiembrie. Dacă, referitor la începutul lunii 

noiembrie, lucrurile la momentul acela vor fi destul de clare, pentru că Neptun va trece prin Coada 

Dragonului, iar Junon și Marte își vor schimba zodiile, trecând, primul, din Scorpion în Săgetător, 

iar, al doilea, din Capricorn în Vărsător, celelalte elemente de structură, adică reperele pozitive și 

cele negative, fac din nou o călătorie în timp și ne vorbesc despre schimbare și despre faptul că 
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puterile pe care le-am comportat până acum trebuie să fie accesibile oricui, iar noua nu ne va 

rămâne decât să investigăm care dintre cele ce nu se încadrează în schemele de mai sus merg spre 

subminare sau autodistrugere. Această a treia decadă a lunii august aduce planeta Marte într-o 

postură privilegiată. Ea va avea de împlinit o conjuncție cu Saturn, o relație negativă cu Neptun și, 

implicit, cu Axa Dragonului, tocmai pentru că Neptun se află încă de pe acum în fereastra 

conjuncției cu Coada Dragonului. 

Lucrurile bune, puternice sau serioase se află acum în planul secund și asta ne îndeamnă să 

explorăm adâncimile conștiinței, adâncimile relațiilor, să încercăm să punem capăt unor colaborări 

de proastă factură pentru a ne duce mai departe un vis îndrăzneț. Asta implică și apropierea de 

mister sau abordarea concurenței într-un mod neobișnuit, ceea ce va face proiectul personal 

(demersurile în care individul se implică), mult mai coerent și mai flexibil. În această decadă se va 

împlini și o relație bună între Neptun și Luna neagră fără ca această dispunere astrală să poată veni 

cu o soluție la fondul general al problemelor lunii în curs. 

Înțelegem de aici că simpatia față de slăbiciunile și nevoile celorlalți, deviza generală 

aplicată lunii august, se transpune acum printr-o invitație la seriozitate. Cine nu este serios în 

această decadă va fi marginalizat, agresat sau criticat. Pentru a ieși din această încurcătură, 

persoanele care procedează în felul acesta va trebui să dea dovadă de o mare coerență în mesajul 

exprimat, în faptele vizibile, dar și în alegerile pe care le fac. Disconfortul momentului va fi dat, 

așadar, de neputința de a face o sinteză interesantă, de inconveniențele ce apar din relațiile de 

proastă factură pe care nu le putem lăsa în urmă pentru că ne-am educat de-a lungul acestui că dacă 

le iubim, înseamnă că ne sunt necesare. 

 
Prima zi a acestei decade nu va excela la capitolul evenimente astrale. Ea vine mai curând 

cu o situație bună între ceea ce s-a întâmplat în decada anterioară și ceea ce vom avea de parcurs pe 

finalul acestei luni. Acum, Luna se va afla în relații pozitive cu Marte și Saturn, cele care foarte 

curând, în această decadă, vor împlini o conjuncție, și într-o relație proastă cu Pluton. De această 

dată, fiind în plin tranzit prin zodia Berbec, Luna va avea un cuvânt de spus mult mai important în 

problemele sociale decât ceea ce suntem obișnuiți să constatăm, în general, când ocupă acest semn, 

din cauza relației proaste Uranus-Pluton. Tentații vor exista și, de asemenea, reacțiile vor fi pe 

măsură, însă de această dată personajele sau poate chiar conjunctura socială va avea un alt aport, 

adică se va vorbi despre o altă problemă, despre alte implicații, din care ar trebui să se înțeleagă că 
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marea masă de oameni, poporul, grupul în ansamblu trebuie să fie principalii beneficiari. Problema 

care se pune acum în discuție la începutul acestei decade vizează declanșarea unor evenimente 

ciudate în cascadă și combaterea unui disconfort care este pe punctul de a destăinui un mare adevăr. 

Este de la sine înțeles că momentul acesta este marcat de o mare sensibilitate. Din relația 

Lunii cu Saturn și cu Marte înțelegem că puterea individului acum este sporită, că oamenii au 

argument și dispun și de puteri speciale în a face o investigație a domeniului sensibil aparținând 

celuilalt. Nu vor putea să abordeze introspecția cu rezultate pozitive pentru că persistă încă 

amintirea lucrului tendențios, dar și din cauza relației proaste a Lunii cu Pluton ce arată o teamă de 

intimitate, o reținere sau o grijă ca nu cumva prin această călătorie în adâncul sufletului personal să 

găsească lucruri rele, elemente foarte negative asemenea celor pe care le critică la alții.  

 
Evenimentele în sine încadrate în prima zi a acestei decade ne duc oricum către a descoperi 

lucruri care nu ne sunt pe plac printre care unele ar putea sublinia similitudini ce ar putea exista în 

cel care acuză și acuzator. Făcând trimitere la schema de repartiție a influxurilor astrale pe decade 

înțelegem că motivațiile acestei zile constituie mai curând un pretext pentru evenimentele ce vor 

veni în cascadă începând cu ziua următoare. Totuși pentru că realitatea acestora este de netăgăduit, 

devin vizibile, puternice și accesibile oricui lucrurile acestea pe care le descoperim acum și care, în 

marea lor majoritate, creează un puternic disconfort colaboratorului, chiar dacă sunt importante prin 

legăturile create între probleme similare răspândite în domenii diferite sau chiar în perioade diferite. 

Omul inteligent va ști să se abțină, va face un pas înapoi și cu toate că în momentul acesta, tocmai 

pentru că Luna trece prin zodia Berbec, intenția este marcată de neliniște, schema aceasta aduce o 

consolidare a încrederii în sine prin invitația la a face un pas în afara acestei probleme pentru a 

vedea mult mai clar. 

 
Societatea Fabiană Grup s-a format în 1883, numit după Fabius Cunctator, un general 

roman care a folosit tactici de război de gherilă pentru a-l învinge pe Hanibal. Printre membrii 
săi se numără scriitorul H. G. Wells și dramaturgul George Bemard Shaw. Societatea Fabiană a 
întemeiat Partidul Laburist Britanic, în 1906. Fondatorul societății a fost Sidney James Webb, 
care a înființat și London School of Economics. Printre studenții acestei școli s-au numărat David 
Rockefeller, Joseph Kennedy Jr., John F. Kennedy, senatorul Daniel Patrick Moynihan și 
prezentatorul de știri de la CBS, Eric Sevareid. 

 

22 august este o zi complicată pentru că Mercur se va întâlni într-o conjuncție cu Jupiter ce 

le va vorbi oamenilor despre reformă sau despre reguli noi ce trebuie implementate într-un context 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

386 

vechi, dar și pentru că soarele va trece pe ultimul grad al zodiei Leu aducând ultimele rămășițe ale 

unei puteri care, pe alocuri, a strălucit, iar în alte zone a produs pagube substanțiale. 

Momentul acesta poate fi dominat de un teribil spirit analitic, de o judecată gratuită, de o 

mare putere de creație folosită de această dată într-o direcție negativă. Oamenii se tem, sunt 

risipitori, neatenți la ceea ce au în jur și se folosesc de puterea colectivă pentru a-și impune propriul 

punct de vedere. Acum, în plus, vor lucra și pentru a distruge un depozit important plin de valori 

sau de achiziții ale celor cu care colaborează. În egală măsură, momentul acesta poate fi și unul 

încărcat de răspunsuri rapide. Oamenii se deplasează, sunt rapizi în demersurile pe care le au de 

îndeplinit și tocmai pentru că această viteză de lucru este mare, îi zăpăcesc foarte ușor pe ceilalți și 

reușesc să obțină ceea ce-și doresc. Lucrurile acestea nu sunt profunde, sunt însă reformatoare și 

încărcate de un factor de risc teribil. 

Dacă ar fi să judecăm ecuația astrală a zilei de 22 august doar după conjuncția lui Mercur cu 

Jupiter atunci am putea vorbi despre recuperare. Această energie sintetică se referă la recuperarea 

timpului, a valorilor, la reeditarea unor condiții de succes prin care un individ a fost avantajat, 

favorizat sau susținut pentru a accede la o poziție socială importantă. Din toată această ecuație, 

înțelegem că la susținerea motivului individului participă o forță colectivă și rezultatul va fi regăsit 

cu precădere în evenimentele sociale deci soluția se adresează tuturor pentru că, în realitate, acest 

fond intervine de pe ultimul grad al zodiei Leu tranzitat acum de Soare. Soarele fiind aici în 

domiciliu, forța aceasta negativă poate să domine tot spectrul percepțiilor, chiar și conjuncția lui 

Mercur cu Jupiter, pentru că motivele personale sunt acum încărcate de puterea exemplului personal 

sau este invocată integritatea individului pentru a avea credibilitate. Cu alte cuvinte, chiar și dacă 

minte, chiar și dacă sunt în eroare, chiar și dacă sunt conștienți, că procedând în felul acesta, fac 

mari abuzuri, oamenii au, în 22 august, o mare putere de convingere, sunt fermi și de neclintit în 

deciziile pe care le adoptă.  

Pentru că în momentul acesta al zilei de 22 august nu contează care sunt reperele pozitive și 

nici care sunt cele negative, momentul de echilibru devine singurul factor de reglare la care se poate 

face apel pentru ca lucrurile să nu intre într-un derapaj accentuat. Ne referim aici la relația proastă 

dintre Neptun și Axa Dragonului prin tendința de a se reitera la o scară mult mai largă o condiție 

nefastă despre care istoria a vorbit în nenumărate rânduri. Reeditarea unui episod istoric înseamnă 

declanșarea unor evenimente ce ar putea să devină mult mai clare la începutul lunii noiembrie, 

atunci când Junon va intra în Săgetător, aducând relații delicate în raport cu străinătatea, iar Marte 

va intra în Vărsător, desconsiderând un tratat sau anulând o înțelegere. Așadar, momentul acesta 

trebuie să ne facă mult mai responsabil tocmai pentru că nu este cazul ca acum să facem abuz de 

putere ori să ne gândim că dacă vom greși, puterea de care dispunem acum ne va proteja pe viitor de 

pedeapsă. După cum sunt repartizate influxurile astrale pe decade, schemă prezentă nu ne 

protejează de eventuala pedeapsă din viitor. Ea va deveni mult mai vizibilă cel mai devreme la 

începutul lunii noiembrie. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de evoluție accelerată vor 

simți un impuls în a aborda transformarea cu toate riscurile aferente. Aceștia sunt avertizați că 

fanatismul, abordarea cu încrâncenare a unor tehnici sau procedee se soldează cu același efect. Este 

adevărat, pentru că lucrează cu energii mult mai rafinate, la ei se pune problema verificării 

destinului. Rezultatul va fi însă asemănător celorlalte instrumente de lucru și indiferent de zona în 

care se situează, indiferent că sunt oameni superficial sau profunzi, dacă abuzează acum, la 

începutul lunii noiembrie vor simți că îi urmărește pedeapsa ca o umbră. 

 
„Al doilea element, pătrunderea protestantismului, e un fenomen de dimensiune europeană — și, 
mai târziu, mondială, căci o dată cu reforma Bisericii cerută, de Martin Luther începe cu 
adevărat o nouă fază în istoria întregii civilizații occidentale.  
Primele efecte ale mișcării inițiate de Luther vor fi politice; pe măsură însă ce prot estantismul se 
va întinde, vor apărea schimbări profunde în mentalități, în cultură, și chiar în economie, căci s-a 
putut susține cu argumente destul de convingătoare că mentalitatea protestantă a jucat un rol 
hotărâtor în nașterea capitalismului. 
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Pe plan politic, mai bine de o sută de ani se vor purta războaie în toate țările occidentale, mai cu 
seamă în Germania și Franța, între catolici, care reprezintă încă majoritatea populației, și 
protestanții care sunt din ce în ce mai numeroși și se revoltă împotriva anumitor greșeli ale 
papalității. 
Interesant, din punctul de vedere, să spunem, al filozofiei istoriei, e să vedem că încetul cu încetul, 
când se împart între catolici și protestanți aceste țări din Occident, aproape toate țările 
protestante vor fi de origine germanică și aproape toate țările de origine latină vor rămâne 
catolice. Se poate deci observa că elementul etnic are o anumită greutate, un anumit impact 
asupra alegerilor culturale și religioase pe care le facem. Au fost excepții, bineînțeles: î n Elveția, 
de pildă, există populații franco-fone care sunt protestante, iar în Germania o parte care a rămas 
catolică, în Bavaria, pe Valea Rinului, dar, în genere, linia de despărțire între catolicism și 
protestantism a avut o bază etnică. 

Ce se întâmplă când protestantismul ajunge și în estul Europei? La un moment dat e cât 
pe ce să devină protestanți și polonezii, în Cehia (unde apăruse cu un veac înainte un mare 
reformator, }an Hus, condamnat ca eretic de conciliul de la Konstanz și ars pe rug în 1415, ceea ce 
provocase un lung război civil cu repercusiuni până în țările noastre) s-a dat o mare luptă între 
catolici și protestanți. Și la noi, în Transilvania, elementul etnic va juca un rol determinant. 
Astfel, una dintre bisericile protestante, cea luterană, va avea câștig de cauză în lumea sașilor, 
iar calvinismul, care se naște în Elveția francofonă, inițiat de un francez, Calvin, se dezvoltă la 
secui, pe când mulți dintre magnații unguri rămân catolici; desigur, masa populară română e 
ortodoxă. Așa se face că la mijlocul veacului, în Transilvania întâlnim patru religii, sau, mai 
corect, patru ramuri ale creștinismului. Dar iată că apare și o a cincea: se răspândește în Ardeal 
o credință, persecutată în alte țări pentru erezie, anume antitrinitarismul, care refuză noțiunea 
de Sfântă Treime, în Transilvania, din pricina confuziei politice, există și o oarecare lipsă de 
constrângere. Așadar, în veacul al XVI-lea asistăm la un fenomen interesant: Transilvania apare 
unui observator superficial ca un fel de oază de toleranță religioasă, unde pot conlocui, fără să fie 
siliți să-și schimbe religia, catolicul, protestantul luteran, protestantul calvinist și cel unitarian. 
Aceste patru credințe erau numite recepta, adică admise oficial, protejate, în schimb, ortodocșii 
români erau doar tolerați, tacit. De ei nu se va preocupa deocamdată nimeni, până își vor da 
seama curia romană și Habsburgii că masa română ortodoxă putea fi folosită ca aliat împotriva 
protestantismului.”[5] 

 

Trecerea Lunii în zodia Taur ne aduce în fața unor dorințe aparte. Urmărim acum să ne 

îndeplinim aspirații mai vechi și dorim să facem acest lucru într-un timp foarte scurt. Oamenii 

umblă după rezultate imediate, cerșesc atenție și nu prea vor să acorde interes față de ceea ce au de 

făcut acum. Nu este un lucru obișnuit ca Luna, trecând prin zodia Taur să predispună la acest gen de 

agitație. Totuși, agitația nu este în afara acestei vibrații zodiacale, și atunci când aceasta apare 

întotdeauna este important să ținem cont de ea. Taurul nu este niciodată liniștit, adâncurile ființei 

sale sunt în permanență agitate, tulbure pentru că simte de fiecare dată că trăiește într-o lume care 

atentează în permanență la bunurile pe care le deține. Taurul luptă pentru poziția sa, pentru 

privilegii și energia care ne vine din această zodie ne îndeamnă acum să opunem rezistență față de 

tot ceea ce avem în jur. S-ar putea ca în momentul acesta, când Soarele și Luna se vor afla într-o 

relație bună, să credem că ni se permite să depășim o limită și să scoatem această agitație interioară 

la suprafață, s-o afișăm cu prea multă încredere și dezinvoltură față de cei pe care îi considerăm, 

poate chiar pe nedrept, adversari redutabili. 

Ciudățeniile zilei de 23 august vizează cu precădere o ipostază aparte. Lucrurile se liniștesc 

de la sine, fără impactul individului, fără să țină cont că acesta a apelat la metode eficiente, dacă 

puterea acestuia poate obține un efect asemenea celui care apare acum. Asta înseamnă că în 

momentul acesta se pot spune lucruri grave despre obiecte, despre bunurile despre persoane sau 

despre memoria acesta. Nu se ține cont de patrimoniu, de nivel social și nici de înțelegerile pe care 

unii oameni le-au avut cu cei din jur tocmai pentru a menține liniștea și a-și arăta unii altora 

respectul. 

Practic, în 23 august, mulți vor avea impresia că iau taurul de coarne chiar la propriu și nu 

observă că, poate, pe alocuri, ceea ce cred ei ca este o bucată de carne să nu fie un taur, ci un animal 

mult mai mic și complet inofensiv. De fapt, momentul acesta de revoltă reprezintă efectul unei 
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presiuni puternice pe care individul o resimte încă de la începutul decadei pe motiv că este nevoie 

de o schimbare majoră, iar soluțiile pe care le-a abordat până acum se lungesc prea mult, nu mai au 

timpul necesar pentru a fi puse în aplicare și poate oamenii din jur nu mai au nici răbdarea necesară 

să aștepte etapă după etapă până când acestea se vor împlini. Avem acum o acută nevoie de 

confirmare, de transformare și acolo unde lucrurile nu se orientează către această zonă, sectoarele 

respective devin inaccesibile. Cu alte cuvinte, oamenii se comportă acum ca și cum ar fi lilieci, fără 

ochi, nu percep lumina, nu apreciază informația ce ar putea să vină prin mobilitate sau prin 

întâlnirile frecvente pe care le abordează, însă se coordonează după un alt stimul. Atunci când nu 

există un stimul dintr-o anumită zonă se comportă ca și cum zona respectivă lipsește complet din 

spectrul său. De aici înțelegem că momentul zilei de 23 august este marcat de îndoială și toate 

aceste tentații trebuie luate în considerare pentru a nu permite agitațiilor interne să iasă la suprafață. 

Acum este momentul cel mai bun, acum, când Luna din Taur face o opoziție dură cu Junon din 

Scorpion, pentru că suntem invitați să clarificăm lucrurile ori să punem la punct pe cineva 

considerat a fi principalul purtător al unei culpe.  

 
“Alchimiștii Evului Mediu au făcut din descoperirea pietrei filosofale punctul central al activității 
lor, scopul ei suprem. 
Piatra filosofală era o substanță miraculoasă, un praf de un roșu strălucitor, transparent ca 
sticla. Prin simpla atingere, ea putea transforma totul în aur, iar dizolvată apă servea la 
prepararea celor trei elixiruri extraordinare: panaceul, care vindecă Drice boală; elixirul 
tinereții, care conferă o tinerețe veșnică, și elixirul vieții, care prelungește existența dincolo de 
orice limită imaginabilă 
biologic. Scopul alchimistului  
de a deveni perfect ca și aurul 
pe care îl prepara. 
Ameliorând natura, savantul 
se perfecționa pe sine însuși. 
Louis Pauwels și Jacques 
Bergier, în unoscuta lor carte 
“Dimineața magicienilor”, 
presupun că „alchimia ar fi 
unul din cele mai importante 
reziduuri dintr-o știință, o 
tehnică și o filosofie 
aparținând unei civilizații 
dispărute (...). Nu credem nici 
că tehnica alchimică ar fi 
putut să se dezvolte prin 
tatonări, minuscule bricolaje 
de ignoranți, fantezii de 
maniaci ai creuzetului, până 
să ajungă la ceea ce trebuie să 
numim o dezintegrare 
atomică. Am fi mai curând 
tentați să credem că în 
alchimie subzistă fragmente 
dintr-o știință dispărută, greu 
de înțeles și de utilizat, lipsind 
contextul. Mai există, de asemenea, forfota interpretărilor tehnice, morale, religioase. Există în 
sfârșit, pentru deținătorii acestor rămășițe, necesitatea imperioasă de a păstra secretul". 
Se cunosc peste o sută de mii de cărți sau manuscrise alchimice, numai că această e-normă 
literatură n-a fost niciodată explorată științific. Gândirea dominantă, catolică în trecut, 
raționalistă azi, a întreținut în jurul acestor texte o conspirație a ignoranței și a disprețului, deși 
alchimia este singura practică parareligioasă ce ne-a îmbogățit cu adevărat cunoașterea 
realului. Astfel, în căutarea pietrei filosofale, Albert cel Mare a descris compoziția cinabrului, a 
ceruzei și a preparat soda caustică, Theophrastus Pa-racelsus a descris zincul și a introdus în 
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medicină produșii chimici (creând iatro-chimia), Van Helmont a recunoscut existența gazelor, 
Basile Valentin a descoperit acidul clorhidric și sulfuric, Glauber a pre-parat sulfatul de sodiu 
(sarea lui Glauber), Brandt a descoperit fosforul etc, etc. 
Pentru Fulcanelli (Le mystere des calhâdrales și Les demeures philosophales), alchimia ar fi o 
legătură cu niște civilizații dispărute de milenii și ignorate de arheologi. El relatează faptul că un 
inginer german, însărcinat cu construirea canalelor de scurgere din Bagdad, a descoperit în 
harababura din muzeul local, sub vaga etichetă de „obiecte de cult", niște baterii fabricate cu zece 
veacuri înainte de Volta, sub dinastia Sarazinilor. 
Cercetările unor alchimiști moderni asimilează cercetările vechilor alchimiști cu cele de azi 
privind structura materiei și eliberarea energiei nucleare, capabilă să producă transmutații. 
„Este posibil ca anumite amestecuri naturale să producă, sub efectul razelor cosmice - scriu L. 
Pauwels și J. Bergier - niște reacții nucleo-catalitice la scară mare, ducând la o transmutație 
masivă de elemente. Dacă asemenea transmutații sunt posibile, ce se întâmplă cu energia 
degajată?... Numeroase și uriașe catastrofe ar trebui să se producă. Pentru că astfel de catastrofe 
au avut loc într-un trecut îndepărtat, alchimiștii se temeau în mod firesc de teribila energie 
conținută în materie și o țineau secretă." Așa se explică infinita, obsedanta repetare a 
experiențelor și „secretomania" alchimiștilor care își ascundeau sau își încifrau lucrările. 
Eugene Canseliet, discipol al lui Fulcanelli, încerca să le dea dreptate alchimiștilor: „Dacă există 
un procedeu permițând să se fabrice bombe cu hidrogen pe un cuptor de bucătărie, este absolut 
preferabil ca acest procedeu să nu fie dezvăluit". 

Iată deci că piatra filosofală, substanță miraculoasă, menită să-i îmbogățească pe 
puternicii principi medievali, a devenit azi o temă de roman fantastic, o preocupare inițiatică 
transmisă de la civilizații imemorabile - se pare extrem de avansate. Ea vizează descătușarea 
unor energii nebănuite ale materiei, aducând o dată cu transmutațiile acesteia și transformarea 
morală a „alchimistului", aflat în dialog intim cu forțele cosmosului și în ultimă instanță cu 
Divinitatea.”[2] 

 
Conjuncția lui Marte cu Saturn ne vorbește astăzi despre disciplină ca și cum aceasta nu a 

fost abordată până acum ca și cum trebuie, de o nouă modalitate de a lucra pentru a combate o 

austeritate sau pentru a face față instabilității ce vine spre noi din partea celorlalți. În realitate, 

momentul acesta face trimitere la anumite episoade rare, în care ne-am folosit de fericirea celorlalți 

pentru a reuși. Din fericire, întâlnirea aceasta a lui Marte cu Saturn pe Săgetător este și o dovadă de 

performanță. Vom vedea la momentul acela, în analizele săptămânale, care este impactul personal al 
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acestei conjuncție. La modul general, ea urmărește îndeplinirea în scurt timp a obiectivelor specifice 

unui grup, trasarea unor direcții legată de societate prin care valorile personale să fie transmise 

celorlalți ca fiind valori perene sau apelul la valorile perene prin care un individ să se protejeze de 

efectul coroziv al timpului. Oamenii au încredere în ei, își susțin unii altora ambițiile materiale pe 

motiv că acestea, dintr-odată, devin foarte importante și conflictele parteneriale, trec într-un alt 

plan, se diminuează dacă lipsurile nu sunt atât de supărătoare. Totul este judecat acum după 

competiție, după eficiență sau după cât de interesant pare pentru ceilalți motivul de reușită al unui 

individ sau al unui grup. 

Dacă pentru dimensiunea individuală lucrul acesta înseamnă trezire la realitate, încălzirea 

sângelui în vene, ambițiile abordate la un alt nivel, pe zona socială, susținute de conjuncția lui 

Marte cu Saturn, acestea nu constituie un semn de stabilitate. Marte în Săgetător este mult prea 

competitiv, atent la conflictele parteneriale și, pentru că avem relații tensionate ce se construiesc 

acum pe axa Fecioară-Pești, ne putem aștepta ca, începând cu 24 august, să ne confruntăm cu 

probleme parteneriale. De această dată, tocmai pentru că este zodia Săgetător implicată, se pune 

problema unui compromis făcut în raport cu străinătatea ori să credem într-o mare iluzie, într-un 

balon imens de săpun ce vine de pe pământ străin. Toată această confruntare se va desfășura pe baza 

unor idei, pe baza unor concepții filozofice care le vorbesc oamenilor despre modificarea condiției 

de trai. Oamenii chiar vor crede că prin această schimbare, prin informații ce vin de pe pământ 

străin sau care circulă cu mare viteză ori la care ajung printr-o mare competiție, sunt elemente de 

progres. În egală măsură, întâlnirea aceasta dintre Marte și Saturn poate fi un mare semn de 

nerăbdare. Conflictele parteneriale trebuie să aibă un motiv, însă el va fi unul mai vechi, adus din 

finalul lunii ianuarie sau din mijlocul lunii martie, spre care se îndreaptă cele două tipuri de corelații 

specifice acestei decade. 

De asemenea, în cazul celor care nu reușesc să se adapteze din mers, să-și coordoneze 

sistemul de valori în raport cu sugestiile și cu recomandările venite din afară, avem de-a face cu o 

minciună foarte bine construită, cu o disimulare abordată cu scopul de a se proteja de un factor 

coroziv. Pentru că Luna este acum în Taur și are de împlinit doar unghiuri pozitive cu planetele din 

zodiile de pământ sau un sextil cu Chiron din Pești, ideea principală care ne va motiva această 

dorință de protecție va fi dată de necesitatea menținerii unui imperiu construit deja. S-ar putea ca 

termenul de imperiu să fie puțin cam pretențios pentru această conjuncție dintre Marte și Saturn. 

Dacă ne referim la viața individuală ori la grupuri mici, da, acest termen este pretențios, însă marile 

structuri ne vor da acum semnale foarte clare că prezentul este consumat doar pentru a-și menține 

dominația în spațiul pe care l-au cucerit deja. 

 
Pictorul olandez medieval Hieronymus Bosch (1450-1516) a creat viziuni teribile de coșmar ale 
iadului și damnațiunii, care reflectau convingerile religioase și superstițioase din Evul Mediu. Se 
consideră că prima să operă este “Cele șapte păcate” (cca. 1475). Acest artist, născut în secolul al 
XV-lea, a fost etichetat în timpul vieții sale drept eretic și chiar alienat mintal. Artistul este însă 
reprezentantul exponențial al sfârșitului Evului Mediu, care a transmis în formă artistică 
temerile și credințele epocii sale. Oricum, este cunoscută și ipoteza privind preocupările 
alchimiste ale lui Bosch, fiindcă în unele opere ale pictorului se regăsesc elemente cu caracter 
ezoteric. Dovezi nu există, însă, nici în acest sens. Câțiva critici pun sub semnul îndoielii 
integritatea mintală văzând în el un predicator dăunător din punct de vedere moral. De fapt, 
imaginația exuberantă a lui Bosch s-a hrănit din folclorul flamand și din lumea fantastică a 
Evului Mediu, populată de numeroase figuri legendare dar și grotești. Hieronymus Bosch 
pictează satire, lucrările sale moralizatoare amestecă mereu profanul cu sacrul, obișnuitul cu 
supranaturalul, în consens cu regulile greu de descifrat ale poeziei, care este o prezență puternică 
în arta sa. 

În anul 1481, Bosch este pentru prima dată pomenit în arhive ca bărbat însurat. În 1480 
sau chiar puțin mai devreme, el se însoară cu Aleyt Goyaert van Den Meervenne, fiica unui 
înstărit cetățean al orașului care l-a întreținut probabil toată viața. În afara acestora, nu se știe 
nimic sigur despre viața să privată. Mai multe întrebări, rămase încă fără răspuns, se ridică în 
legătură cu acest artist flamand. După opinia unor comentatori, simbolica operei sale ar putea fi 
legată de faptul că ar fi fost membru al sectei "Homines Intelligentiae" care, năzuind la atingerea 
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inocenței cerești, asocia libertinajul cu emanciparea mistică. Toată viața a semnat lucrările lui cu 
Bosch, derivat din numele localității natale. Nu se cunosc prea multe detalii din viața sa. Este cert 
însă că a fost un moralist religios și cele mai multe tablouri ale sale erau avertismente împotriva 
păcatului și ispitelor plăcerilor pământești. S-a inspirat din teme ca vrăjitoria și astrologia, 
pentru a crea propriile sale scene apocaliptice de infern, care abundă în simboluri medievale. 
Capodopera lui, „Grădina plăcerilor”, este un triptic pentru altar. Hieronymus Bosch moare în 
1516. Conform datelor din arhiva Notre Dame, slujba de înmormântare a pictorului a avut loc pe 
data de 9 septembrie. 

 

Pe împlinirea opoziției dintre Venus și Chiron oamenii vor avea impresia că le știu pe toate. 

Sfatul, de această dată, nu mai este atât de bun, așa cum am văzut că poate fi prin unghiurile 

planetare ale zilei anterioare. Caracterul benefic se transformă într-o stare agitată, întruna de 

zdruncin interior și frica va domina tot spectrul percepțiilor. Este adevărat, frica amplifică acum 

starea de încordare însă reușește să atragă atenția oamenilor și asupra unor acumulări negative cu 

care în momentul de față nu prea au ce să facă. Acumulării inutile nu sunt noi. Am văzut de-a 

lungul analizelor pe care le facem aici că acesta devin la un moment dat, prin efectul cumulat, 

adevărate obstacole în calea evoluției. De această dată statutul de obstacol în calea evoluției devine 

periculos pentru că ține locul ocupat și, pentru că zona aceea marcată de acumulării inutile este 

încărcată de genul acesta de informații sau de obiecte, nu mai avem cum sa aducem altceva, să 

punem în discuție, în relații sau în raporturile dintre instituții elemente mai bune sau corecte.  

Pe opoziția dintre Venus și Chiron oamenii s-ar putea chiar să desconsidere complet ideea în 

sine de progres. Chiron este retrograd în zodia Pești și am văzut și pe alte conjuncturi că viziunea de 

ansamblu este restrictivă ori oamenii refuză să vadă de sus sau din într-un alt unchi realitatea 

înconjurătoare. Motivul pentru care fac acum acest lucru este unul eminamente afectiv, marcat de 

sentimente confuze ori de răni sufletești ce nu s-au închis încă. 25 august devine astfel o zi 

reprezentativă la capitolul rememorare ciudată, adică ne aducem aminte de toate lucrurile rele care 

s-au consumat, cu precădere pe finalul lunii ianuarie sau în mijlocul lunii martie. Chiar dacă unele 

țin de corelațiile pozitive, iar altele de corelațiile negative, oamenii acum le vor amesteca și nu vor 

mai ține cont care sunt bune și care sunt rele pentru că s-au săturat de toată această aglomerare de 

probleme, de toate aceste situații care sunt puse într-o anumită ordine de alții, pentru că au ajuns la 

exasperare pe motiv că opinia lor nu contează, efortul pe care l-au făcut nu mai este important și 

nici ideile nu mai trezesc interesul, chiar și atunci când acestea sunt geniale, doresc să oprească tot 

acest flux și să o ia de la capăt. 

Dorința aceasta de a o lua de la capăt este însă ciudată. Luna din Gemeni nu urmărește cu 

precădere inițierea unor proiecte noi, ci inițierea unor alte proiecte care ni se par acum mult mai 

profitabile. Situația prezentă este însă conflictuală, pentru că Luna din zodia Gemeni participă la 

construirea unei configurație numită careu în T pe semne mobile și strategiile acestea nu doar 

reclamă agitația, ci o și întrețin. 

Desigur am văzut, cel puțin în anul în curs, din ianuarie și până acum, de când analizăm 

fiecare zi în parte, că numărul celor încărcați de probleme pare să fie mai mare decât al celor care ne 

recompensează sau ne ajută să trăim frumos. De această dată, momentul se situează la limita dintre 

bine și rău, la hotarul care delimitează cele două direcții. Există acum factori care frânează 

vindecarea, care opresc evoluția, dar și factori care ne ajută să ne simțim mai puternici pentru că 

știm care sunt acumulările inutile pe care le-am comportat de la începutul anului și până acum. 

Această limită, acest hotar este dezolant pentru unii, înfricoșător pentru alții însă spectaculos pentru 

cei curajoși care nu privesc spre partener ca spre un competitor, ci ca spre un colaborator. 

 
„Dan Duțescu  
(22.10.1918. București - 26.09.1992. București) TVaducător, lingvist. A făcut parte din 

organizația Amicii Statelor Unite (1926-1941; 1945-1947), alături de Petru Comarnescu, Dimitrie 
Guști, Ion Caraion. Profesor la Facultatea de Engleză, Universitatea din București. După 1989 
coordonator al lucrărilor Editurii Teora, specialitatea engleză. A tăcut o serie impresionantă de 
dicționare româno-engleze, pentru uzul elevilor și al specialiștilor, pe diverse domenii. A scris 
Engleza fără profesor (cu Leon Levițki), Umor englezesc, a tradus 108 poeți în Romanian Poems, 
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1982: Rudyard Kipling-Cartea junglei; John Elsom - împreună cu Shakespeare, 1994, postum. 
Retroversiuni din Ion Alexandru - Poems; Ana Blandiana, Mari a Banuș - Temem in Brackets 
(Temon între paranteze), 1994, postum.”[8] 

 

Un element negativ integrat în spațiul acestei decade se va consuma în ziua de 26 august, 

când Marte se va afla într-o relație negativă cu Neptun. Spunem că acest unghi domină spectrul 

vibrațiilor astrale aferente zilei de 26 august pentru că trigonul pe care Neptun îl va împlinii cu 

Neptun nu ne vorbește despre lucruri cu adevărat bune, ci despre iluzii frumoase, despre un șantaj 

sau despre o seducție care ne poate orienta către un drum greșit și apoi să plătim foarte scump 

alegerile pe care le-am făcut pe baza a ceea ce ne-a venit din această zonă. Toate domeniile care țin 

de restructurarea gândirii, de demascarea unei ființe perverse, de sancțiuni, poate chiar unele venite 

de pe o linie administrativă sau militară, agasează factorul de stabilitate, armonia unui grup, de la 

începutul anului și până acum. În momentul de față se accentuează ideea că trăim cu adevărat într-

un an în care dihotomiile sunt periculoase. 

 
Pentru omul comun aceste dihotomii periculoase devin astăzi motive de neîncredere. S-ar 

putea ca aceasta neîncredere să aibă un gust dulce, să fie plăcută la miros, să aibă un aspect agreabil 

chiar dacă sunt la fel de infecte ca întotdeauna. Numai omul înțelept va putea fi precaut în situații de 

genul acesta, numai acesta se va preocupa în momentul acesta să-și achite o datorie, să nu se lase în 

voia indulgenței ce vine din zona celuilalt pentru că intuiește potențialul de pericol pe care-l conține 

și, refuzând, se apără. 

Apoi valorile personale sunt și ele supuse unor transformări nefirești. E mult să vorbim 

acum despre criză, despre transformarea identității sau despre adâncirea în această lipsă de 

încredere în așa fel încât oamenii sa ajungă la o concluzie, vă vadă dacă le este utilă despărțirea ori 

revolta, dacă este oportun să se declare împotriva acestora. Totuși, ceea ce vedem se poate 

transforma într-un motiv de schimbare a criteriilor de alegere. În noaptea de 25 spre 26 august Luna 

se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și răspândește în ambele sectoare o suspiciune 

puternică legată de importanța unui câștig, de necesitatea apelului la simplitate sau doborârea unei 

măști. 

Toată această frământare personală, în comparație cu frământările sociale care nu-și au 

originea în această zi, ci în episoade pe care le-am parcurs de la începutul anului și până acum, arată 

că poziția centrală a unui individ poate fi compromisă. Nu generozitatea sa este de vină, nu 

deschiderea sa și nici transparența pe care o are atunci când un element din exterior dorește să 

citească lista defectelor acestuia sau lucrurile simple pe care le-am preferat în momentul de față. 

Fragilitatea nu este întotdeauna un element negativ și a considera lucrul acesta ca un element 

important al zilei de 26 august înseamnă a da dovadă de o mare experiență de viață, poate chiar de o 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

393 

înțelepciune. Omul care înțelege că fragilitatea sa nu este defectul său, că nu acesta este elementul 

în care un partener agresiv sau dezordonat trebuie să lovească, va știi cui să ceară protecție și, mai 

ales, ce fel să fie aceasta. În caz contrar, lucrurile simple se vor complica inutil și de aici până la a 

se stabili asocieri de durată pe baza unei minciuni sau tranzacții în pierdere nu este decât un pas. 

Momentul zilei de 26 august este marcat, așadar, de fugă de realitate și vulnerabilitatea momentului 

va fi periculoasă prin această forma de întunecare a puterii. 

 
„Pe hartă se găsesc și denumiri geografice care conțin nume a diferitelor culori. 

Denumirile acestea sunt studiate de o ramură a lingvisticii, care are menirea să găsească 
originea toponimiei numelor diferitelor locuri, determinând sensul. Astfel sunt: Marea Neagră, 
Marea roșie, Marea Galbenă, Capul Verde, Capul Alb, Vârful Albastru și multe altele. 

Cu culoarea albă, în Europa, sunt desemnați un munte, Mont Blanc și două mari, Marea 
Albă și Marea Baltică. La noi, se cunoaște în istorie, localitatea Valea Albă, unde s-a dat în anul 
1476 Bătălia dintre Ștefan cel Mare și sultanul Mahomed. Mai târziu a luat naștere acolo satul 
Războieni. De asemenea Crișul Alb, Balta Albă, sunt alte denumiri care se încadrează în această 
schemă. Culoarea roșie deține recordul în toponime. În țara noastră orașul Roșiorii de Vede și-a 
luat numele de la culoarea roșie a vestoanelor care erau purtate de călăreții de frunte ai țării 
Românești în secolul al 
XVII-lea și care își 
aveau sediul în târgul 
de pe malul râului 
Vedea. Dar acestea nu 
sunt singurele, ci li se 
adaugă: orașul Roșia 
Montană, așezată în 
Valea Roșie, unde curge 
râul Roșia care se varsă 
în Abrud la Gura Roșie; 
Lacul Roșu, situat în 
Carpații orientali și 
care s-a format în urma 
unei alunecări de teren 
care a avut loc în anul 
1837. Lacul Roșu își are 
numele legat de Masivul 
Suhardului care se 
reflectă în apă făcând-o 
să ia o culoare roșiatică. 
În Delta Dunării avem 
Lacul Roșu, situat între 
brațele Sulina și Sfântu 
Gheorghe. Dar nu sunt 
singurele denumiri. 
Harta lumii este plină 
de astfel de nume.”[10] 

 

Trecerea Lunii în zodia Rac ar trebui să ne facă mult mai atenți la valorile personale, la 

familie, să ne stăpânim mai bine și să nu ne mai rușinăm dacă am plâns la un film sau am fost 

emoționați de o întâmplare banală pe care am văzut-o pe stradă. Mișcarea aceasta a valorilor către o 

zonă a satisfacției emoționale nu ne spune că se pierde o legătură pe care individul a hrănit-o de la 

începutul anului și până acum, ci că se întărește prin dragoste, cea care nu poate fi înlocuită cu 

nimic. Este adevărat, ecuația astrală a zilei de 27 august ne vorbește despre o legătură care se rupe, 

despre o stare de dezagregare despre care vom afla mai târziu, poate chiar la începutul lunii 

noiembrie, spre care mai merg și alte repere astrale aferente acestei decade. Fericirile de acum nu 

sunt înțelese ușor, de aceea oamenii se deschid către lucruri mai puțin importante, ce nu sunt 

importante pe moment, dar care au fost cândva. Deși pare simplu, nu este, pentru că asta ar putea 
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să-i solicite foarte mult, să le aducă aminte nu doar de sentimente ușor inteligibile, ci și de ambiții, 

nu pentru a obține un obiect material, nu pentru a fi aplaudați la scenă deschisă, ci pur și simplu 

pentru a fi recunoscuți pentru ceea ce sunt în realitate. În trecut, genul acesta de recunoaștere poate 

a fost bună, dar acum nu mai este. Cea mai mare răsplată a zilei de 27 august ar putea fi o 

îmbrățișare, un zâmbet primit de la un necunoscute sau o adresare frumoasă din partea unei 

persoane speciale. 

Procesul de schimbare este în continuare activ și unii au impresia că revin la normal, în timp 

ce, de fapt, aceștia se deplasează cu mare viteză către o țintă pe care n-au stabilit-o acum, ci la 

începutul lui august, perioadă pentru care decada a doua lunii ianuarie a constituit elementul de 

echilibru. Aceeași decadă de mijloc a lunii ianuarie a avut o corelație pozitivă pentru decada a treia 

lunii ianuarie ce reprezintă pentru momentul de față reperul pozitiv. Lucrurile nu sunt încurcate, ci 

pur și simplu legate prin mai multe noduri în așa fel încât să devină mult mai stabile și 

transformarea pe care o anunță să fie durabilă. 

Este adevărat momentul acesta le spune multe oamenilor și despre regrete, și despre căutări 

ciudate, dar și despre circumstanțe atenuante. Au însă pretenții ciudate, spre exemplu iubind, 

arătându-se dintr-odată afectivi, calzi, cum nu au fost până acum, să li se ierte păcatele și să fie și ei 

așezați în rândul celor drepți. Este prea devreme să se facă lucrul acesta și un factor de decizie, un 

tribunal invizibil care procedează în felul acesta va inversa lucrurile acolo unde ambițiile sunt prea 

mari, va aduce în sectorul de tranzit al Lunii prin zodia Rac trăsături specifice sectorului de tranzit 

al Lunii prin zodia Gemeni. Adică nu ne vom ocupa de stabilizarea sau sedimentarea acestor 

sentimente pentru ca acestea să fie alimentate și menținute negativ de individul în cauză ( binele 

cerut de individ prin relația de trigon dintre Lună și Junon), ci se face dreptate după reguli mai 

vechi, după o gândire strictă, ce ni se va părea ușor închistată sau obscură, adică relație de careul 

dintre Lună și Jupiter (după faptă și răsplată). 

Din nou, cei care lucrează cu energia sau care se află într-un proces de cercetare spirituală 

vor resimți vibrațiile complexe ale zilei de 27 august ca pe o invitație la meditație. Firul acesta lung 

ce călătorește prin mai multe perioade ale anului, care ne duce spre trecut, dar și spre viitor, acesta 

care conține atât de multe noduri ce îi permite individului să se modeleze într-un chip flexibil, 

reprezintă îndemnul clar la seriozitate și dragoste de oameni. Diversitatea îi îndeamnă pe aceștia să 

respecte valorile fiecărei ființe, chiar și atunci când acele ființe, făcând trimitere la aceleași valori pe 

care un căutător al adevărului le vede și le apreciază, abuzează de ele. 

 
„O dată cu instaurarea dictaturii regale, ne apropiam de izbucnirea celui de-al doilea război 
mondial, pe care omenirea îl vedea apropiindu-se din an în an de la venirea lui Hitler la putere, 
în 1933. în 1936 reocupase Renania, provincie germană de graniță, pe care tratatul de la 
Versailles o decretase „demilitarizată"; în martie 1938 ocupase Austria (Anschluss), considerând-
o germană; la 29 septembrie în același an, după o încordată criză politică între Axa Berlin-Roma 
pe de o parte și francezi și britanici pe de alta, aceștia din urmă acceptaseră, prin acordul de la 
Munchen, dezmembrarea Cehoslovaciei, considerându-se încă nepregătiți pentru o confruntare 
militară (Germania anexează cam o treime din teritoriul Cehiei, zis al Munților Sudeți, cu densă 
populație germană, Ungaria primește sudul Slovaciei, iar Polonia regiunea Teschen); la 15 
martie 1939, Hitler invadase și restul Cehoslovaciei. Cehia devenea protectorat german, iar 
Slovacia, amputată de partea ei de sud și de Rutenia subcarpatică, cedate Ungariei, devenea 
(teoretic) independentă. Nici de data asta anglo-francezii nu reacționează. 
Mica înțelegere (Cehoslovacia - România - Iugoslavia), care de la înființarea ei în 1920 nu 
ajunsese să fie niciodată o reală putere militară, era de-acum un vis al trecutului, iar țara 
noastră, în fața acestei înaintări nestăvilite a celui de-al III-lea Reich (titlul pe care îl luase 
Germania hitleristă, adică „al treilea imperiu"), se văzuse silită să semneze un tratat comercial 
care făcea din noi un client cvasiexclusiv al Germaniei. 
La 23 august 1939 lumea află cu stupefacție că Germania și Uniunea Sovietică, pe care toți le 
credeau dușmani de moarte, semnaseră un pact de neagresiune. (Se va afla mai târziu că 
prevedea împărțirea Poloniei și autorizarea dată de germani Uniunii Sovietice de a reocupa 
Basarabia.) A rămas cunoscut sub numele celor doi miniștri de externe: Pactul Ribbentrop - 
Molotov. Nu va trece decât o săptămână, și Germania, la l septembrie 1939, invadează fără 
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preaviz Polonia, cu un aparat militar formidabil. Pretextul era recuperarea portului Danzig 
(Gdansk), majoritar german, și a coridorului care-l despărțea de Germania. Franța și Marea 
Britanie, respectând tratatul de garanție ce le lega de Polonia, declară război Germaniei la 3 
septembrie 1939. Așa a început al doilea război mondial, care va ține mai mult decât primul și va 
face zeci de milioane de victime.  

 
Francezii și britanicii nu sunt însă în măsură să atace imediat Germania, din cauza  inferiorității 
lor aeriene și a existenței unor fortificații betonate de-a lungul întregii granițe germane (Linia 
Siegfried). Germania poate duce un război-fulger în Polonia care, după o rezistență eroică, 
atacată și de la răsărit de sovietici, e împărțită la 28 septembrie între cei doi agresori. 
Germania apare deodată ca o putere de neînvins. Ce ar fi trebuit să facem noi, românii, în 
această configurație politică? Primiserăm și noi garanții din partea Franței și a Marii Britanii, 
dar ce valoare mai aveau? 

La 10 mai 1940 pornește atacul Germaniei împotriva franco-britanicilor, ocolind 
fortificațiile franceze (Linia Maginot) prin violarea neutralității olandeze și traversarea Belgiei 
de la nord spre sud. Oarecum neprevăzut, Franța se prăbușește în câteva săptămâni.”[5] 

 

Dar lucrurile nu vor fi periculoase pe o perioadă mare de timp, cel puțin în preajma zilei de 

28 august nu vor fi, pentru că Venus și Jupiter se vor afla într-o conjuncție și ansamblul situației, 

înclinația oamenilor spre a se judeca sau spre a rezolva într-un timp foarte scurt probleme foarte 

mari, chiar și atunci când nu au puterea necesară, se transformă în binefaceri personale sau în 

motive de progres. Victoria de acum poate apărea prin intermediul unui lider puternic și generos și 

tot pe baza binefacerilor venite din partea acestei persoane viitorul va suna foarte bine. 

Desigur, această întâlnire specială dintre Venus și Jupiter trebuie privită la un nivel foarte 

înalt. Jupiter nu se simte foarte bine în această zodie însă face față cu fruntea sus, ceea ce nu se 

poate spune despre planeta Venus din Fecioară, cea care are talentul de a transforma orice simbol 

într-un elemente de cult, într-o interdicție sau o inhibiție. Combinația celor două poate face 

prioritară fericirea succesului social, bucuria obținerii unui rang pentru a înlocui fericirea și armonia 

familiei. 

De asemenea, structura mentală este solicitată într-o direcție pozitivă ceea ce ne va face pe 

toți martori la evenimente sociale puternice și pozitive, despre care peste ani se va vorbi în termeni 

foarte frumoși. Fecioara nu este un semn care pedepsește individul, ci dorește să-l corecteze prin 
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restricție, prin imobilitate sau prin disciplină. Venus în Fecioară, acum când este în conjuncție cu 

Jupiter, ar putea să transforme această pasiune pentru disciplină, regulă sau precizie într-un element 

de referință pentru un grup la care să adere toți de bunăvoie. Este adevărat că pornind de la aceste 

elemente multe lucruri se pot schimba în defavoarea vechilor centre de putere. Jupiter în Fecioară le 

trimite acestora raze negative și semnele de boală, specifice acestui moment ar putea să facă 

trimitere cu precădere către aceste sectoare. 

Ar trebui, dacă dorim să înțelegem mai bine structura benefică a zilei de 28 august, să facem 

o distincție clară între pozițiile planetelor în Fecioară și aceste repere. Conjuncția, în general, este 

un element neutru care amplifică trăsătura unei direcții și care are tendința de a prelua controlul abia 

când forțele protagoniștilor sunt în echilibru, adică atunci când se lucrează pentru același scop. 

Venus în Fecioară este restrictivă, iar Jupiter în acest semn transformă pasiunea pentru muncă, 

pentru cercetare în studiu pentru a servi o vocație. Din combinația acestora rezultă un interes teribil 

spre a depăși granițele convenționalului cunoscut pentru a-l înlocui cu un alt convențional, cu alte 

reguli, poate mult mai ingenioase sau mai eficiente. Este posibil ca momentul de față, tocmai pentru 

că Luna din Rac are de împlinit opoziție cu Pluton, să ne spună că vrem să construim acest edificiu 

major, această structură impresionantă cu oameni nepotriviți, cu dușmanii de altădată ori cu 

persoanele care, anterior, au declarat că nu vor în ruptul capului să participe la evenimente de genul 

acesta. Condiționarea care vine din Fecioară va face acum casă bună cu intenția de a valorifica un 

efort sau un privilegiu, elogiind puterea de a construi noi raporturi sociale și acestea, în timp, să 

devină bază în negocieri sau în relațiile diplomatice. 

Este adevărat, există o problemă majoră în preajma zilei de 28 august și aceasta vine din 

teama pe care oamenii o au de imobilitate. Conjuncția în sine, dar și posibilitatea fuziunii a două 

energii eminamente benefice în ecuația astrală a momentului (Venus și Jupiter sunt considerați prin 

excelență benefici) le vorbește oamenilor despre lucruri cu totul aparte, despre un succes special, 

despre șansa care ne curtează și ipostaza care ar putea să nu se piardă sau să nu se risipească, ci să 

împlinească un deziderat ar putea speria. Aici includem în denumirea generică de imobilitate și 

boala, și starea de nervozitate, și dezordinea sau lenea. 

 
„La 2 000 km de Nil, în oglinda unui pârâu din colțul nord-vestic al țării noastre este 
binecuvantată de același nufăr care a îmbogățit apele din țara faraonilor și a eternizat 
ornamentele vestitelor piramide. 
Prezența lui a stârnit cele mai vii controverse științifice. Botanistul Paul Kitaibel, care semnalase 
acest lotus în anul revoluției franceze, își exprima neîncrederea în caracterul spontan al plantei, 
considerând-o adusă aici de un naturalist și aclimatizată. Douăzeci de ani mai târziu, datorită 
îndelungatelor cercetări ale lui J. Tuzson, nufărul a căpătat nu numai o descriere exactă, dar și 
un nume științific: Nymphaea lotus (L.) var. thermalis (D.C.) Tuzs, care se adaugă plasticei 
denumiri populare de drețe dată de localnici cu sute de ani în urmă. 

A trebuit să treacă încă 40 ani pentru ca taina drețelor să fie pe deplin dezlegată. 
Palinologia - știința care se ocupă și de istoria plantelor, stabilindu-le vechimea după resturile de 
polen fosil stratificate în diverse depozite de turbă - a reușit să înlăture ultimele dubii. Faptul că 
semințele acestei plante au fost descoperite în flora fosilă de la Ganocz (Slovacia) și că, ulterior, s-
au găsit impresiuni de frunze și de boboci de lotus în tufurile calcaroase de la Moara Rontaului, 
nu departe de Oradea, a confirmat indigenatul acestui lotus care, izolat de specia ce crește și azi 
în apele Nilului, a supraviețuit peste 200 000 ani în unica stațiune europeană, situată în țara 
noastră. Ne găsim, așadar, în fața unui supraviețuitor, unei așa-zise specii relicte, conservată din 
vremuri imemoriale pentru a povesti o pagină din istoria pământului românesc. Drețele ne 
întorc cu 400 000 ani urmă, când domnea peste Europa deci și în țara noastră, o climă umedă. 
Plantele tropicale și se întâlneau pretutindeni. Această epocă nu a durat decât 170.000 de ani  
după care clima s-a răcit brusc și a început coborârea ghețarilor spre sud, făcând ca vechea floră 
și faună să dispară. Unicii supraviețuitori ai acestei epoci călduroase au fost drețele. Prin ce 
miracol s-au menținut aproape un sfert de milion de ani?”[2] 

 

Totuși, oamenii nu ar trebui să-și piardă speranța, pentru că întâlnirea lui Venus cu Jupiter 

într-o conjuncție, așa cum a fost cea din 28 august, este continuată de o altă conjuncție, Venus-
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Mercur tot pe Fecioară, care se va împlini în 29 august. Practic, cele trei planete se află acum într-o 

conjuncție teribilă și elementele personale devin semne de stabilitate, iar munca individului va fi 

apreciată, elogiată sau încadrată corespunzător în așa fel încât ideile sale de transformare să nu mai 

fie privite cu reținere, ca fiind un semn de fragmentare sau distrugere, ci unul de progres. 

Ceea ce se prefigurează a se consuma în 29 august seamănă cumva cu ceea ce s-a consumat 

în 28 august, numai că acum Luna nu se mai află în fereastra opoziție cu Pluton, ci în fereastra 

careul cu Uranus. Știm că de ceva vreme cei doi malefici Uranus și Pluton nu se mai află în relație 

de careu, au ieșit din toleranța admisă acestui unghi, și forța unei probleme sociale depinde foarte 

mult de recomandarea pe care o dă individul. Asta înseamnă că ne aflăm în fața unui test important, 

unul de creație, de inventivitate sau de istețime și avem toate șansele să-l depășim. 

Momentul acesta poate fi însă și edificator în cazul celor care lucrează cu energia ori care 

sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. Apar anumite semne, apar primele rezultate ale 

unei practici mai lungi și asta nu pentru că individul este recompensat, nu pentru care acolo sus 

există un contabil care le notează pe toate, ci pentru că acest efort cumulat a produs cel mai 

important efect: ridicarea vibrației. Prin ridicarea vibrației oamenii reușesc acum să facă o 

demonstrație de măiestrie. Vorbesc frumos, pot așterne pe hârtie gândurile, pot să pară față de 

ceilalți intransigenți, duri, prea rigizi, însă, în realitate este doar o problemă de imagine ori de 

percepție pentru că sunt tolerați și pornirile acestea sunt analizate doar prin experiențele complicate 

ale anilor din urmă. În 29 august oamenii nu se sperie dacă trebuie să muncească suplimentar, dacă 

este prea cald sau prea frig, dacă au prea multe sarcini sau dacă asociații sau colaboratorii nu știu 

nimic despre ceea ce au de făcut. 

Lucrurile acestea minunate ce vor veni spre noi în preajma zilei de 29 august nu pot fi 

separate de conjuncția lui Venus cu Jupiter din 28 august. Tocmai de aceea oamenii nu își vor 

refuza nimic, își vor oferi toate privilegiile posibile, până și privilegiul de a fi supărați, triști, de a 

spune celor pe care nu-i agreează verde în față ceea ce cred despre ei, dar și, la polul opus, de a 

strânge mâna unui necunoscut doar pentru că acesta transmite o energie pozitiva sau dea îmbrățișa o 

persoana pe care au admirat-o însă față de care nu au putut face până acum niciun gest. Spre 

deosebire de binele ce s-a conturat din conjuncția lui Venus cu Jupiter, conjuncția lui Venus cu 

Mercur îi îndeamnă pe oameni să meargă la esența lucrurilor și să povestească în detaliu tot acest 

traseu. Domiciliul lui Mercur face diferența între cele două conjuncții, evidențiind-o pe aceasta din 

ziua de 29 august ca fiind net superioară celelalte în ceea ce privesc valorile personale. Valorile 

sociale sunt încurajate de ceea ce s-a consumat în 28 august. 

Un alt element care trebuie neapărat consemnat în spațiul zilei de 29 august este cel legat de 

ceea ce urmează să se consume în ziua următoare. Aceste conjuncții minunate se produc în fereastra 

careului dintre Marte și Axa Dragonului, semn rău, de agresiune sau de involuție, dar și o parte 

dintre acestea vor activa când deja Venus s-a desprins de gradul perfect al acestor conjuncții și a 

trecut pe ultimul grad al zodiei Fecioara, semn că riscul de a compromite totul este unul foarte. Asta 

înseamnă că realizările zilelor de 29 și 28 august trebuie privite cu prudență și bucuriile care ne sunt 

oferite să fie așezate într-o vitrină, manevrate cu mare atenție pentru că orice moment de zăpăceală 

poate distruge iremediabil una dintre cele mai importante șanse ale lui 2016. 

 
“Gerard de Nerval (1808-1855). Publicist și poet, a cărui nevroză a fost studiată de Arvede 
Barine, nu descindea din împăratul roman Nerva, așa cum o afirma cu orice prilej.  încă din 
adolescență s-a manifestat ca un mistic, atras de ocultism, noctambul, foarte precoce, mare 
băutor, nomad și boem. Avea halucinații și putea fi întâlnit la un colț de stradă, cu pălăria în 
mână, căzut într-un fel de extaz. 
La Tuilleries pretindea că vede în mare bazin peștii roșii cum își scot capetele din apă pentru a-l 
convinge să meargă cu ei la fund, unde îi așteaptă regina din Saba. 
Odată, pe când se găsea la Palais Royal, trăgea după sine un homar viu enorm, legat cu o 
panglică albastră; altă dată se plimba cu un câine sau pui de leu și se mira sincer că medicii nu-i 
permit să se plimbe cu un homar, acest animal fiind serios, tăcut și liniștit, care cunoaște toate 
secretele mării și nu latră... 
A încercat în numeroase rânduri să zboare, imitând păsările, într-o zi, în momentul în care, aflat 
pe o stradă din Paris, aștepta cu brațele întinse, ca sufletul să i se urce la cer la o anume stea, a 
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fost ridicat de o patrulă a poliției și condus la cel mai apropiat post. În altă zi, s-a strecurat pe 
nesimțite în bucătăria unui amic, unde a deschis toate robinele arătându-se nespus de mândru de 
isprava sa. 
Adeseori vedea un soare negru pe cerul pustiu și un glob roșu ca sângele deasupra palatului 
Tuilleries. Pretindea că poate influența mersul lunii pe cer și multe alte enormități care mai de 
care mai ciudate. 
A fost internat de mai multe ori la doctorul Blanchet și după ce-i trecea criza, se întreba dacă nu 
cumva a avut ghinion recăpătându-și ceea ce se cheamă rațiune. 

La cererea lui, o societate literară i-a obținut externarea din casa de sănătate și Nerval s-
a dus direct într-un cabaret dărăpănat, pe strada Vieille-Lanteme, încercând să se spânzure cu 
un cordon de șorț, pe care îl arăta apoi, spunând că ar fi cordonul Doamnei de Maintenon pe 
când juca piesa Esther la Saint Cyr sau jartiera reginei de Saba.”[3] 

 
În 30 august Venus va trece în zodia Balanță însă cadru general este unul destul de 

complicat, agresiv, susținut, cu precădere, de relația proastă a lui Marte cu Axa Dragonului. Dacă ar 

fi Marte nu ar fi într-o asemenea ipostază atunci elementele personale nu ar fi lezate atât de mult și 

nu va fi nevoie decât de puțină atenție pentru a fi ținute departe de privirile curioase ale celor din 

jur, pentru a se depăși acest impas. În momentul de față însă există și Saturn implicat în această 

relație negativă cu Axa Dragonului și dorințele personale devin obstacole pentru grup, elemente de 

sincronizare periculoasă, gânduri tulburătoare sau deziluzii teribile prin care deciziile de grup se 

răstoarnă teribil de rapid și ne întoarce la evenimentele proaste, tulburătoare sau enervante de la 

începutul lunii. 

Există însă și o bucurie, cea care vine din partea lui Venus din Balanță semn că puterea 

psihică își extrage acum forța din simpatia pe care oamenii o au unii față de alții sau din relațiile 

armonioase care au reușit să reziste în ciuda tuturor obstacolelor. Chiar dacă fondul general rămâne, 

chiar dacă problemele sunt în continuare marcate de o autoritate teribilă orientată, cu precădere, 

împotriva celui slab, momentul zilei de 30 august are o coloratură aparte, pigmentată cu puțină 

mânie, susținută de dorința de a lucra în echipă, de creativitate sau de interesul pentru a promova 

adevărul cu toate că acesta doare. Nu trebuie să confundam poziția lui Venus în Balanță cu poziția 

altor planete în acest semn. Venus aici este complet imaterială și poate vorbi cu celeritate, poate 

face trimitere la anumite episoade din marile biografii ale personalităților ce au trăit pe această 

planetă fără a impune ceva anume, la un eveniment concret pe care dorește să-l combată. Prin ceea 

ce ni se întâmplă în 30 august se sugerează soluția însă ea nu va putea fi pusă în aplicare. Eșecul 

momentului va fi însă plăcut, pentru că Venus din Balanță îi îndeamnă pe oameni să comunice 

foarte ușor, să se implice în raporturi sociale armonioase și să comunice ușor unii cu alții. 

Transferul de valori poate ridica însă un mare semn de întrebare legat de interesul pe care individul 
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îl alocă dreptății pe care o invocă. Abia aici lucrurile se pot complica pentru că în pofida interesului 

teribil pentru dreptate, pe motiv că aceasta este singura structură care poate lupta împotriva 

abuzurilor sau nedreptăților, susținute astral de relația proastă a lui Marte cu Axa Dragonului, nu se 

poate mobiliza nimeni pentru a pune degetul pe rana sau nu are nimeni curajul să facă ceva concret 

în sensul acesta. De toate acestea este vinovat Mercur din Fecioară care de pe gradul ultim al zodiei 

Fecioară pornește un mers retrograd de aproximativ trei săptămâni. Momentul 30 august, în cazul în 

care lucrurile acestea scapă de sub control, se poate transforma într-un element de o dramă cu totul 

aparte. Mercur nu va activa prin retrogradare în tot spațiul zilei de 30 august, ci doar jumătate, însă 

toată ziua este dominată de plasarea sa pe ultimul grad din Fecioara, semn de zgârcenie, apariție sau 

spirit competitiv împotriva dreptății sau curajului. De aici lucrurile devin foarte complicate și din 

această cauză firul acesta al dreptății pe care Venus din Balanță îl ține întins este destul de subțire 

pentru a rezista la o presiune atât de mare cum este nevoia de acum sau la evenimente atât de 

diverse cum sunt cele de pe zona publică. 

De aici tragem concluzia că momentul zilele de 30 august nu este în totalitate lipsită de 

caracterul benefic, ci doar neputincioasă în a-l valorifica. Cine dorește să aibă garanția acestui bine 

va trebui să-și limiteze acțiunile sociale și să se ocupe doar de viața intimă. Persoana care va refuza 

să facă acest lucru va vedea de-a lungul retrogradării lui Mercur prin zodia Fecioară că nimic nu 

este gratis, pentru orice lucru, fie el cât de mărunt, există un preț și acesta va fi cerut cu insistența și 

pe alocuri chiar cu nesimțire. 

 
„Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) este tipul copiilor precoci; la vârsta de trei ani 

cânta la clavecin, acompania pe profesorii săi și compunea concerte la cinci ani și pe când avea 
șase ani întreprindea turnee la Viena. 

Era extrem de nervos. La vârsta de zece ani era suficient să-i arăți o trompetă, pentru a-l 
pune pe fugă; dacă insistai, leșina. La cincisprezece ani se îndrăgostise de o tânără fată, ce era cu 
zece ani mai mare ca el. Muncea enorm (a compus 179 de lucrări) și slăbea văzând cu ochii; din 
orice leșina sau amețea. 

În ultimele luni de viață a fost sub imperiul unei idei fixe, o  veritabilă halucinație de 
nebun: se credea obligat să-si compună propriul requiem de înmormântare. I-o cerea o fantomă 
ce-l forța încontinuu, nelăsându-l în pace, hăituindu-l și obligându-l să compună.”[3] 

 

În ultima zi a lunii august Luna se va pregăti să părăsească zodia Leu și să intre în Fecioară, 

degajând complet acest semn și lăsând în urmă această lună glorioasă marcată de interesul pe care l-
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am acordat slăbiciunilor și nevoilor celorlalți, cu scopul de a obține înțelegere pentru problemele 

personale sau pentru a evolua. Momentul acesta de final al tranzitului Lunii prin zodia Leu implică 

și împlinirea unei relații pozitive între Lună și Uranus prin care se face o paralelă interesantă între 

valorile personale și cele sociale, între criteriile pe care le-am format în timp și cele care au venit în 

preajma noastră de-a lungul acestei luni. 

31 august devine astfel o zi obositoare însă, paradoxal, este și o zi încărcată de energie prin 

care dorim să câștigăm timpul pierdut, dar nu prin informații, ci prin interacțiuni, nu prin muncă, ci 

prin relaxare, prin distracție sau prin activități deconectante, poate chiar în aer liber. Retrospectiva 

aceasta nu oprește însă mintea să se întoarcă spre elementele dureroase ale lunii august. De vină 

este Mercur retrograd din Fecioară ce se întoarce acum către Jupiter și, în spațiul lunii următoare, va 

dori să schimbe strategiile de lucru, să ne raporteze la alte etaloane, să critice oamenii de ce și-au 

dorit avantaje materiale când ar fi putut să ceară altceva de la viață ori să lupte pentru sănătate sau 

progresul spiritual. Retrogradarea lui Mercur arată că lucrurile sunt inversate și concluziile ce apar 

în ultima zi a lunii august s-ar putea să fie sămânță de scandal, abuzurile pe care să le practicam 

într-un alt plan, departe de privirile celorlalți sau pe ascuns, în următoarele trei săptămâni. 

Este însă interesant că acest moment de final al lunii august, cu toate că scade rezistența 

fizică, cu toate că ne aduce în fața unor tentații care par plăcute și poate unele chiar și sunt, dar pe 

care l-am refuzat de-a lungul acestei luni, va rămâne în memoria colectivă ca o zi în care cerem 

confirmări prin dezvăluire. Nu doar ne interesează ceea ce am făcut, ci ne preocupă și ceea ce au 

făcut alții, iar retrogradarea lui Mercur prin zodia Fecioară poate fi un semn de abuz de putere 

tocmai prin ușurința cu care facem conexiuni între dimensiunea personală și ceea ce s-a întâmplat 

cu ceilalți. Nu există un rezultat pozitiv din această raportare, cel puțin, nu astăzi, nu bazându-ne 

strict pe ecuația momentului. Poate pe alte conjuncturi, în lunile următoare, lucrurile acestea se vor 

așeza altfel. Poate în luna septembrie, în prima decadă, când corelațiile negative ne îndreaptă către 

mijlocul lunii ianuarie, cel care a fost momentul de echilibru pentru începutul lunii august, am putea 

înțelege mai bine de ce retrospectiva de acum, care ne duce cu gândul până la începutul acestei luni, 

cea care face o listare interesantă a evenimentelor pe care le-am și parcurs, este puțin cam abuzivă 

pentru nu merge pe șansă, potențial, pe ceea ce la începutul lunii ne bucuram că urmează să ni se 

întâmple, ci pe groaza eșecului, ca și cum numai asta am trăit. Nu, numai asta am trăit, dar 31 

august ne poate lăsa această impresie. 

 
“Intervalul orar al stomacului (7:00 - 9:00) 
Alimentele trebuie să fie consumate în liniște, mestecate bine pentru a începe procesul 

digestiv cât mai amplu și corect. Este foarte important să mâncați ceva între aceste ore, pentru 
ca stomacul să nu lucreze în gol. Nu trebuie să renunțați la gusturile dumneavoastră pentru a 
respecta reguli stricte, severe. O sănătate bună depinde nu în mod special de cât și ce mâncați, ci 
și de cum mâncați. 

Stomacul este în analogie cu asimilarea experiențelor de viață. Dacă aveți deja probleme 
cu stomacul trebuie să recunoașteți că cele mai mari nemulțumiri le aveți dimineața când vedeți 
că, deși începeți o nouă zi, totul se repetă după aceleași reguli și nu vă convine deloc tot ceea ce se 
întâmplă. Resentimentele, aversiunea, neliniștea în special între orele 7:00 - 9:00 dimineața sunt 
cauzele indigestiei, a hiperacidității, a gastritei și a ulcerelor. În realitate, aceste sentimente nu 
apar întâmplător, ele sunt adunate în timp. Aplicarea tratamentelor alternative de vindecare 
între aceste ore indică înainte de toate o garanție a succesului. 

Însă nici o tehnică de vindecare nu vă poate ajuta dacă dumneavoastră veți continua să 
aveți aceeași atitudine. Străduiți-vă să înțelegeți tot ceea ce se întâmplă în jur și oricât de tragică 
ar părea o anumită situație, nu vă lăsați în voia deziluziei, anxietății, nervozității pentru că în 
final toate țin de farmecul vieții. Începeți prin a-i ierta pe cei din jur. Vi se pare anormal să aveți 
astfel de gânduri în timp ce mâncați? Încercați, veți fi uimiți de rezultate!”[12] 

 

Așa după cum se poate constata a treia decadă a lunii august este mult mai neobișnuită, mai 

încărcată și mai neobișnuită decât celelalte două. Am avut ocazia de-a lungul acestor unghiuri pe 

care le-am parcurs să vedem cat de adânci sunt dorințele personale, cât de periculos poate fi visul 

care nu este hrănit, cât de dureros poate fi misterul atunci când mintea se blochează pe probleme, nu 
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pe soluții. Avem șansa să ne ridicăm deasupra propriei condiții și prin fapte bune, nu doar prin acele 

predispoziții de cadrul general, și prin ceea ce facem împotriva unor direcții generale, nu doar prin 

respectarea unei vibrații care așază evenimentele într-o ordine precisă. Nu se poate vorbi aici de 

liber arbitru, pentru că liber arbitru înseamnă mult mai mult decât a decide împotriva a ceea ce se 

află la un moment dat, ci a reașeza evenimentele pe alte baze pornind de la necondiționare, nu de la 

condiționări mai simple, ceea ce nu este cazul acum. Este posibil ca o decizie care sfidează o 

predispoziție prezentă să fie la rândul ei generată de un cadru mult mai larg și, în a treia decadă a 

lunii august, să avem o mare problema în a pune în practica această viziune de ansamblu, această 

idee amplă, solidă sau generoasă prin care informația să fie colectată dintr-un spațiu mult mai larg. 

Apoi, trăsăturile generale ale lunii august, cele care ne îndemnau să dezvoltăm o anume 

simpatie față de slăbiciunile și nevoile celorlalți a urmat un traseu sinuos, au pornit de la 

predispoziții relativ delicate, puține ca număr și ca evenimente sociale și au ajuns, în cea de-a treia 

decadă, la un regal de forță astrale care au vorbit oamenilor, nu doar despre condiționări personale, 

ci și despre dramele prin care trec ceilalți. Unii vor avea impresia că s-au deschis cerurile și dintr-o 

dată văd mult mai clar ce se întâmplă cu ei și, în egală măsură, și ce se întâmplă cu ceilalți, au 

puterea să extragă un înțeles aparte din toate acestea consumate cu precădere pe finalul lunii când s-

a împlinit o conjuncție absolut magică între planetele Mercur, Venus și Jupiter. Ulterior consumării 

conjuncțiilor perfecte dintre acestea, privite două câte două, Mercur intră în mers retrograd și 

parfumul acestui succes ar putea foarte simplu să dispară. Momentul acesta este marcant și, peste 

ani, ne vom aduce aminte de finalul lunii august ca despre un punct absolut esențial al anului 2016 

dar și al acestei perioade a vieții. 
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SEPTEMBRIE 
Mișcare. Conduită acceptată. Elevare prin efort, 

muncă. 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1556 – Ivan IV pune stăpânire pe hanatul astrahan; 

 1772 – Prima împărțire a Poloniei între Rusia, Prusia și 

Austria. 

 1163 – Se începe construirea bisericii Notre-Dame din 

Paris; 

 1285 – Încep să fie folosiți ochelarii corectori în Italia. 

 

 

O CARTE 
 

UNII PREFERĂ URZICILE de Junichiro Tanizaki 
„Acest roman, adesea comparat cu propria căsătorie ratată a lui Tanizaki şi retragerea sa din Tokio 

spre regiunea mai tradiţionalistă Osaka-Kyoto, după marele cutremur din 1923, este povestea lui Kaname, un 
bărbat cu probleme familiale din cauza pasiunii pentru „altceva" mai occidental, întruchipat de o prostituată 
euroasiatică. între timp, soţia lui, Misako, nu îşi îndeplineşte rolul tradiţional şi îşi caută împlinirea emoţională 
în altă parte, luându-şi un iubit, adoptând idealurile occidentale de frumuseţe şi ascultând jazz. în această 
prăpastie aparent de netrecut, definitorie pentru criza modernităţii, tatăl lui Misako, un tradiţionalist, intervine, 
îndemnând cuplul să privească spre ei înşişi şi să se întoarcă la formele clasice de artă şi valorile estetice 
japoneze, cu o semnificaţie interioară şi istorică mai largă. 

Prezentând bunraku, o formă tradiţională a teatrului de păpuşi, şi gesturile precise ale geishei tatălui, 
O-hisu, Tanizaki zugrăveşte un cadru alternativ la japonia modernă, propunând întoarcerea la trecut ca mod 
de reinventare a prezentului. Prin reflecţii asupra teatrului, plimbări şi evocă ri de natură, el sugerează 
reconcilierea dintre doi oameni şi două tradiţii. Romanul este considerat emblematic pentru proza concisă a lui 
Tanizaki, un tratat despre frumuseţe şi o reevaluare a culturii japoneze. Mai presus de orice, este o meditaţie 
asupra fragilităţii relaţiilor, dificultăţii de a renunţa şi nehotărârii paralizante.” (Haewon Hwang) 
 

UN FILM 
 

PIANISTUL (2002) – Regia Roman Polanski 
Bazat pe memoriile pianistului W. Szpillmann, Pianistul este povestea adevărată a 
unui strălucit pianist polonez, care, datorită originii sale evreieşti este forţat ca pe 
timpul ocupaţiei naziste a Poloniei să ducă o viaţă de fugar, pentru a scăpa de 
deportare. Szpilmann reuşeşte să fugă din ghetoul din Varşovia şi îşi va petrece ani 
buni ascunzându-se printre ruinele oraşului. Salvarea îi vine de la un ofiţer german, 
care îl va ajuta să supravieţuiască. Filmul lui Roman Polanski prezintă o atmosferă 
apăsătoare şi de neînchipuit a iadului nazist. Drama fiecărui personaj, suferinţele la 
care sunt supuşi oamenii simpli, decorurile răvăşite de cruzimea naziştilor dezvăluie 
o poveste copleşitoare despre realitatea secolului al XX-lea. „Pianistul” este o 
capodoperă a cinematografiei ce rămâne tipărită în sufletele oamenilor prin 
secvenţele încărcate de emoţii, ce sugerează tragismul perioadei respective, 
precum şi prin chinurile la care au fost supuşi evreii din pricina regimului nazist. 
(www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 septembrie) 
Avertisment. Un avantaj este reevaluat. Consum pentru 

implementarea unei idei. Reguli noi. Distanță. Puterile mediane 
au atribute noi. Superiorul combate inferiorul. 

DECADA NR. 25  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   13 1-10 mai 

Corelația negativă 2 11-20 ianuarie 

Zona martor 5 11-20 februarie 

 

Convingerile sunt încadrate corect. Frustrare pe un proiect care nu poate merge mai 

departe. Putem transforma o situație negativă într-o realizare. Se transformă nota gravă a vieții 

în luptă împotriva unor probleme sociale. Probleme de conștiință. Frumusețea este acuzată de 

vulgaritate. Vindecarea ridica un mare semn de întrebare față de intențiile unui vindecător. 

Puterea este dovedită dur. Liniștea este compromisă printr-o ambiție prea mare. Necunoașterea 

nu este iertată. Reformularea ideii de autoritate. Suferința morală nu ne duce spre împliniri. 

Primim ajutor din exterior. Dezvăluire vehementă a unor adevăruri puternice. Se acordă prea 

mult interes valorilor materiale. Aripa ne ridică foarte sus. Reușim să impresionăm un auditoriu. 

Prea multe calcule. Se luptă împotriva unor fantasme. Neputința de a vedea foarte departe. Se 

urmărește obținerea unui obiect concret. Valorile personale se aproprie de criză. Învățăm să ne 

purtăm frumos. Tensiunile sociale provoacă lipsa de control. Diminuarea agresivității și 

instabilității se face cu mare efort. Prea multă tensiune ne duce spre conexiuni diverse. 

Valorificăm corect o oportunitate. Descoperim competențe specifice. Regretele sunt transformate 

în înțelegerea erorilor. Maturitate. Riscăm într-un domeniu nou. Relațiile se stabilizează. 

Înțelegerea noului etalon al frumosului. Asocieri pentru câștig. Se economisește pentru a 

consolida o poziție personală. Memoria joacă un rol important. Bătrânețea sau boala nu ne mai 

sperie. Planificare meticuloasă. Programul de lucru se schimbă. Ne raportăm la valori 

nespecifice. Avem ocazia să învățăm din responsabilitate. Legătură cu subconștientul prin tentații 

sau provocări. Iubirea este pusă la colț. Progres în însușirea unor drepturi civile este vizibile. 

Învățăm din greșeli. Ne bucurăm de problemele celorlalți. Voință. Independența este folosită 

pentru a redefini ciclul vieții. Loialitate. Ne îndreptăm către o mare schimbare. Nu ne mai 

preocupă rigiditatea vieții sociale. Vrem mai mult din punct de vedere spiritual. Noroc. O 

problemă este rezolvată în mod ingenios. Ne naștem din nou. Puterea crește prin observație. 

Accidentul ne învață mai multe despre viață. Dezvoltarea puternică ne îndreaptă către credință. 

Intuiția este din nou pusă la încercare. Achizițiile nu ne sunt folositoare. Cunoașterea valorilor 

înseamnă reîntâlnirea cu dorințe mai vechi. Lipsă de manieră. Problemă de autoritate. Glume 

penibile. Singurătatea este o grea încercare. 

 

Luna septembrie este foarte încercată la capitolul evenimente astrale. De altfel, nici nu ne 

surprinde acest lucru pentru că toate cele trei decade aferente acestei luni urmăresc să promoveze 

nevoia de mișcare, să adopte o conduită acceptată de comunitate și să susțină elevarea prin efort și 

muncă. O parte dintre cei care sunt pasionați de astrologie vor avea impresia că, parcurgând 

evenimentele lunii septembrie, vor face un pas către o mare realizare, se vor deschide către un 

proiect foarte îndrăzneț. În egală măsură, este vorba și despre o întoarcere spre trecut, o revenire la 

obiceiuri mai vechi sau la acele episoade sociale pe care nu le-am investigat în mod corespunzător 

cu scopul de a fi pregătiți pentru ca obscurul unor episoade noi să nu ne devieze de la cale, de la 

ceea ce ne-am stabilit. Este posibil ca întoarcerea către evenimente trecute să nu fie animată de 

nevoia de a repara ceva. În luna septembrie ne putem întoarce la evenimente trecute pentru ceilalți, 

pentru a ajuta, pentru a le oferi un model de elevare, de muncă și de seriozitate. 
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Acum învățăm ceea ce este mișcare și asta presupune, așa cum am indicat mai sus, nu 

neapărat a realiza un lucru pentru noi înșine, ci a participa la evenimente de grup, a ne implica în 

proiecte îndrăznețe pe care nu le-am privit în felul acesta până acum. Elementele care participă sunt 

astfel expresii ale unei forțe interne pe care am refuzat până acum să o folosim în modul acesta ori 

despre existența căreia nu știam. Puterea grupului, tentațiile ce ne vin din această zonă scot din 

adâncul sufletului acele porniri de care ne-am temut ori de existența cărora nu știam. În momentul 

în care le folosim se schimbă ceva, evenimentele ce ar fi trebuit să aibă o anumită finalitate se 

întorc, nu mai suntem atât de sigur pe un anumit rezultat și acest factor uman care intervine în 

succesiunea evenimentelor sociale se dovedește a fi de o mare importanță. Calitatea ființei care 

intervine în acest eveniment nu poate fi anticipată, nici prin instrumente de factură astrologică, dar 

nici prin altele ce țin tot de domeniul ezoteric. Lucrurile, așadar, în septembrie, sunt precise, 

răsfirate de-a lungul acestei luni în funcție de tipicul acțiunilor în care ne implicăm sau de calitatea 

puterilor personale. 

 
Prima decadă a lunii septembrie ne lansează un avertisment. Un avantaj puternic este pe 

punctul de a se consuma și asta pentru că Jupiter se pregătește să treacă din zodia Fecioară în zodia 

Balanță, eveniment care se va consuma în ziua de 9 septembrie. De o parte și de alta acestui 

eveniment interesant, poate chiar reprezentativ pentru anul în curs, avem câteva unghiuri la care 

participă Neptun, Axa Dragonului, Junon, Saturn și Luna neagră. Pe baza acestor evenimente se 

stabilesc noi reguli. Oamenii se distanțează unii de ceilalți pentru că își folosesc încrederea în sine 

într-un mod egoist. Desigur, sunt și oameni cu bun-simț pe fața pământului, avem parte și de ființe 

care nu își folosesc abilitățile sau deschiderile pentru a-i domina pe ceilalți ori a le complica 

existența. Aceștia vor face apel la un for superior și se vor transforma în lider de opinie. Este posibil 

ca nimeni să nu-i asculte, însă datoria lor este să spună, să vorbească, fără a folosi metodele pe care 

le folosesc cei comuni sau inferior. În felul acesta, descoperă că aceste puteri care le vin din interior 

sunt expresia unei necesități sociale. Prin faptul că înțeleg lucruri de genul acesta ajung să 

descopere ca au o anumită misiune și dacă se implică, dacă acceptă regulile noi, dacă se deschid și 

mai sunt și puțin flexibil, se încadrează pe sine într-o categorie superioară și le va veni foarte ușor 

să combată structurile inferioare. 
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Un lucru foarte important pe care trebuie să-l consemnăm în această introducere, este faptul 

că un element care se trezește, cel care face acum o impresie foarte bună prin forțele pe care le are, 

nu are nevoie să fie crezut de ceilalți, nu are de ce să se impună cu agresivitate, cu duritate și nici 

într-un caz nu trebuie să-și revendice meritele de acum. Pentru că este la început de drum în a folosi 

aceste puteri, succesul vine doar pentru că se racordează la o altă sursă. Lucrul cel mai important pe 

care ar trebui să-l facă atât aceste ființe speciale, dar și oamenii comuni, care se vor bucura de-a 

lungul acestei luni de realizări suspecte, de treziri impresionante sau de revenire în forță, este acela 

legat de consum. Este adevărat, prin aceste imobilizări spectaculoase reușim să ne racordăm la o 

forță superioară, însă folosim și de la noi, nu doar din afară. Cei care nu au suficient de multă 

putere, persoanele care nu au ce pune la dispoziția celorlalți din patrimoniul personal riscă să devină 

dependente de sursa puterii. 

Prima zi a lunii septembrie va fi dominată de tristețe. Chiar în mijlocul zilei de 1 septembrie 

se va consuma Luna nouă pe zodia Fecioară, cea care este foarte aproape și Capul Dragonului, 

motiv pentru care unele persoane s-ar putea să se trezească brusc la realitate și această trezire să nu 

le facă bine. Luna nouă din 1 septembrie primește opoziție dură din partea lui Neptun și, apoi, 

Pluton din Capricorn va media ipostaza aceasta. Poate ar fi fost mult mai bine dacă s-ar fi putut 

realiza o mediere prin intermediul asteroidului Junon sau prin intermediul Lunii negre pentru că s-ar 

fi pus degetul pe rană. La ce experiență avem legată de tentații sau relații care s-au transformat și s-

au preschimbat în altceva decât am crezut inițial, am putea spune multe, deoarece avem clar 

senzația că recunoaștem o parte din probleme și știm că tendința este aceea de a fi rezolvate prin 

metode cunoscut, dar nespecifice. Faptul că Pluton din Capricorn remediază această problemă și că 

el se află în această zodie de la începutul anului 2008, perioada aceasta de tranzit din 2008 până 

acum nu constituie o experiență utilă momentului. 

Această complicație care vine în special din cauza Lunii noi ce se împlinește pe zodia 

Fecioară se transformă într-un eveniment unic pentru că și Capul Dragonului se află pe acest semn. 

Nu am mai avut parte până acum de o asemenea secvență, cu Capul Dragonului în zodia Fecioară ce 

are, de o parte și de cealaltă, luminariile și, respectiv, planeta Jupiter. Deci este o noutate absolută 

faptul că ambițiile, înțelegerile profunde, renunțarea sau grija că, s-ar putea ca această evoluție, să 

treacă printr-o ușă foarte îngustă, cea care le vorbește oamenilor despre puțin, despre sărăcie sau 

despre a trăi în condiții grele, deci să ne sperie foarte mult. 

Simplitatea momentului are, așadar, o misiune mult prea grea și prin această simplitate 

oamenii vor dori să-și stabilească noi obiective și abia prin intermediul acestor obiective să se uite 

în jur și să vadă dacă au sau nu instrumentele adecvate cu care să și-l îndeplinească. Înțelegem de 

aici că momentul acesta se poate traduce și printr-o inversiune. În mod normal ar trebui să facem un 

inventar asupra instrumentelor de lucru și, apoi, pe baza acestora să ne stabilim obiective clare. De 

această dată se întâmplă invers. Desigur, lucrurile acestea nu rămân fără soluție, armonizarea acum 

cu mediul, cu cei din jur se face prin securitate. Sentimentul va fi însă un element la care ajungem 

foarte greu pentru că în seara primei zile a lunii septembrie Marte trimite un careu către Lună și asta 

înseamnă că în următoarele zile, dar nu foarte curând, ci abia pe 13 septembrie, și Soarele va 

împlinii același tip de unghi cu planeta Marte. Ceea ce se prefigurează a se consuma în prima zi a 

lunii septembrie ne spune că pentru a definitiva proiectul inițiat acum, în etapa ce vizează strategiile 

individuale, în acele demersuri care urmăresc simplificarea puterii de acțiune și identificarea 

surselor de informații, este nevoie doar de două săptămâni. 

Desigur, faptul că Pluton încearcă să medieze această Lună nouă ce se consumă pe zodia 

Fecioară nu ne permite să scoatem întru totul această structură astrală dintr-o configurație numită 

vaporul cea care primește pe lângă impactul Lunii noi, a lui Pluton sau a lui Neptun și mesajul astral 

al asteroidul lui Junon și a Lunii negre. Multe lucruri minunate se vor consuma în această prima zi a 

lunii septembrie sau vor porni din argumente născute acum. Sentimentul de apartenența sau decizia 

de a o porni singur pe drum, de a ne găsi un rost, de a face de unii singuri o bună impresie fac parte 

din această schemă complicată prin care se urmărește combaterea unui sentiment de nesiguranța ori 

îndreptarea unei imagini proaste. 
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Nicolae Tonitza obișnuia să spună o poveste foarte frumoasă cu un înțeles foarte profund 
elevilor săi, cunoscuților, considerând adesea că povestea cu pricina poate fi un exemplu foarte 
bun pentru a atrage atenția asupra unui aspect foarte important: atitudinea. O privighetoare se 
arată obosită. Omul o închide în colivie. În noapte aceea, privighetoarea n-a mai cântat. Jignit în 
așteptările lui, omul o dă pradă pisicii. Dinții animalului a pătrund vârtos în țeasta tânără a 
păsării. Dar, cuprinse subit de remușcări, omul alungă, brutal, felina și împăiat stârvul, cu o 
stupidă religiozitate. Asta-i toată povestea artistului în societatea burgheză. Aceasta face parte 
din gândirea absolut profundă a lui Nicolae Tonitza cel care a fost un mare critic de artă, pe 
lângă un artist desăvârșit, cel care mi-a lăsat o moștenire foarte importantă. În calitate de critici 
de artă, moștenire sa este echivalentă cu opera sa de pictor fiind dealtfel pătrunsă de același 
spirit militant care se exprimă în grafica lui. Gândirea estetica lui Tonitza reprezintă o 
contribuție valoroasă la apărarea tradițiilor realismului în arta românească și la promovarea 
unei creații angajate în serviciul cauzei nobile a eliberării omului.[11] 

 

Dar până când Soarele va avea de împlinit un careu cu Marte pentru a termina această etapă 

de colectare a informațiilor pentru ceea ce oamenii și-au propus în prima zi a acestei luni, va mai 

trece puțin timp. În 2 septembrie Soarele se va afla într-o relație bună cu Junon, proastă cu Saturn și 

în alta, negativă, cu Neptun. Energia personală se pare că este într-o mare criză, aspirațiile 

individuale, tot ce poartă amprenta creativității, a dorinței de a purifica sau de a construi un edificiu 

care să poarte amprenta individului are acum o etichetă ciudată. Își fac griji pentru evenimente care 

nu s-au consumat încă, motivând faptul că le anticipează, știu că acolo se va ajunge și prin aceste 

gânduri pesimiste caracterul dramatic al vieții devine prioritar. Se pierde din vedere că viața are și 

aspecte frumoase pentru că frumusețea individuală, rafinamentul unor acțiuni făcute cu mare 

măiestrie sunt înlocuite de probleme de conștiință, grija că trebuie să ne convertim la o altă credință, 

să schimbăm metoda de lucru ori să convingem auditoriul că nu suntem periculoși prin ceea ce știm 

pentru că, în realitate, deocamdată nu știu nimic. 

De fapt, toată această schemă complicată ar trebui să le vorbească oamenilor despre 

încredere în sine. Încrederea în sine nu este ceva cu care să faci negoț, nici un element pe care să îl 

pleci la beție, să-l scrii în frunte ori să faci din el slogan. Încrederea în sine este o stare ce trebuie 

așezată la baza unui comportament echilibrat și profund. Fără încredere în sine nimic din ceea ce 

gândim sau simțim nu poate să ajungă foarte departe în adâncul sufletului pentru că, după primii 

pași, individul naiv sau imatur se va lovi de neîncredere. Așadar, încrederea în sine trebuie așezată 

acolo unde îi este locul pentru că dacă este scoasă și afișată în văzul tuturor se transformă în 

grandomanie, în egoism sau infatuare. Relația proastă dintre Soare și Neptun susține, în primul 

rând, acest sentiment fals de încredere în sine. Egoismul sau infatuarea produc mari dezechilibre în 

structura internă. Acestea sunt explorate acum de opoziția Soare-Neptun de pe axa Fecioară-Pești 

arătând că deficiențele pe care le produc nu sunt doar de factură psihică ori emoționala, ci și fizică. 

De partea cealaltă, relația proastă dintre Soare și Saturn amplifica acest sentiment de putere 

falsă pe care egoismul sau infatuarea îl conferă unui individ ce nu s-a maturizat încă. Jocul acesta 

interesant pe care Soarele îl face împreună cu Saturn și cu Neptun, aflate de ceva vreme într-un 

careu destul de dur pentru evoluția conștiinței, le vorbește oamenilor de transformare. De această 

dată transformarea pune degetul pe rana cea mai dureroasă, cea pe care n-am reușit cu niciun 

artificiu, cu nicio tehnică, să o închidem. 

De această dată vom vedea că violența nu mai este o opțiune, iar vindecarea apare numai 

acolo unde problemele acesta au fost rezolvate. Este foarte posibil ca la începutul lunii septembrie, 

cu precădere în cea de-a doua zi a lunii, sa auzim foarte mulți oameni strigând de durere. Știm că 

inconștiența, incultura sau prostia nu dor, dar s-ar putea ca uneori să se facă o excepție. 

Un elemente absolut miraculos, impresionant sau benefic ce apare în această zi vine din 

conjuncția lui Mercur cu Jupiter. Acum Mercur se află în mers retrograd și ideea în sine de dreptate, 

de modificare a unei reguli pentru au o face mult mai accesibilă sau mai eficientă încearcă să 

schimbe această ordine și să ne convingă că nu trebuie să băgăm în seamă, nu trebuie să luăm în 

considerare această seriozitate ce ne vine din împlinirea unghiurilor negative abordate mai sus. 

Retrogradarea lui Mercur arată cât de ușor ne putem păcăli acum însă parțial mesajul acestei 

conjuncție trebuie luat în considerare. Nu avem de ce să acordăm mai multă importanță decât 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

408 

trebuie dramatismului, durerilor ce ne vin din zona socială, nu are rost să suferim pentru problemele 

celorlalți. Cine consideră că își rezolvă problemele personale dacă suferă pentru semenul său se 

înșală amarnic și dovedește prin aceasta acțiune că este retrograd, asemenea lui Mercur. Deci iată 

un alt argument al faptului că nu se poate face negoț cu lucruri de genul acesta. Așadar, prieteniile 

pe care le menținem acum, relațiile pozitive pe care le hrănim atât cu structuri ale propriei ființe sau 

cu oamenii echilibrați din jur sunt elemente ce se vor așeza la baza unor demersuri sociale foarte 

importante. Nici nu va mai conta la un moment dat că această furtună interioară ajunge să nege 

veridicitatea unor tehnici ori calitatea persoanelor, informații pe care ni le comunică mesagerii. Cine 

descoperă frumusețea în această furtună se va împrieteni cu ea pe veci. 

 
„America rusească este o formulare rar întâlnită. Intre anii 1799 și 1867. întreaga regiune a  
Mării Bering a aparținut Rusiei țariste. „Compania ruso-americană” funcționa in Kamceatka. In 
Insulele Aleutine și in Alaska încă dinainte ca Rusia să încheie “cea mai proastă afacere a 
secolului", vânzând Alaska Statelor Unite, contra sumei de 7.2 milioane de dolari. Portul din 
Ohotsk, pe țărmul estic al Siberiei, 
era, în secolul XIX-lea ultimul 
popas pe drumul dinspre Moscova 
și Petersburg către Insulele 
Aleutinelor, raiul negustorilor de 
blănuri. 
In anul 1790, o expediție rusească 
a debarcat pe insula Unalaska de 
150 de kilometri lungime din 
Arhipelagul Aleutinelor. Aici a 
găsit numai terenuri despădurite 
și bătute de vânt. acoperite cu 
mușchi și cu ferigi. Totuși, ținutul 
golaș ascundea o comoară 
deosebită: un grup numeros de 
vulpi albastre și argintii precum și 
mii de vidre. Negustorii chinezi 
plăteau pentru pieile acestora câte 
150 de ruble de aur. sumă enormă pentru acele vremuri.  
Trăsăturile mongoloide ale indienilor nord-americani și ale eschimoșilor trădează originea 
comună a acestor popoare. Primii locuitori ai Americii au sosit aici din Asia. acum circa 40.000 
de ani. Ei au traversat puntea continentală dintre Siberia și Alaska și și-au continuat apoi 
călătoria spre preriile Americii. Puntea a fost înghițită de mare după ultima perioadă glaciară, în 
urma sa, au rămas lanțurile actuale ale Insulelor Aleutine și ale Insulelor Comandorului. în 
secolul XIX. aceste arhipelaguri erau spaima marinarilor. Vasele acestora riscau să se lovească 
de rocile subacvatice sau de recifele coraliere. 

La nord de Insulele Aleutine se întinde una dintre mările cele mai vaste și mai adânci ale 
lumii. Marea Bering. Ea are o suprafață de peste 2 milioane de kilometri pătrați, iar adâncimea 
sa depășește 4.000 de metri. Adâncimea scade simțitor doar la nord, acolo unde Strâmtoarea 
Bering unește Marca Bering și Marea Ciukotsk. Strâmtoarea măsoară, în punctul său cel mai 
îngust, doar 86 de kilometri. Marea a fost denumită în onoarea lui Vitus Jonassen Bering. ofițer 
de marină danez aflat în slujba Rusiei. în anul 1728. acesta a navigat prin strâmtoarea ce a 
primit apoi numele său și a descoperit că Asia și America nu sunt unite. în anul 1741, el a 
organizat o nouă mare expediție, în timpul căreia a descoperit Insulele Aleutine și a cercetat 
coasta sudică a Alaskăi.”[4] 

 

Abia când Soarele și Luna neagră își vor atinge sextilul perfect putem vorbi de cele două 

tipuri de corelații specifice primei decade a lunii septembrie. Relațiile pozitive ale acestei decade ne 

îndreaptă atenția către începutul lunii mai, sector care a devenit foarte important prin revenirea lui 

Jupiter la mersul direct, dar și prin ușurința cu care ne trimitea către luna ianuarie și primele două 

decade ale lunii martie. Din toate acestea, prin corelațiile pozitive, învățăm că există cu adevărat 

inamici invizibili și nu rezolvăm nimic dacă ajungem să ne păcălim că atunci când am crezut în ei 
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am fost naivi. În egală măsură, corelațiile acestea pozitive ne duc și spre sinteza începutului de luna 

mai, încearcă să ne învețe că nu este indicat nici sa apelăm la forța brută, nici să facem abuz de 

putere, nici să ne bucurăm de obținerea unui succes prin mijloace nefirești. De altfel, tentația de a 

obține un succes prin mijloace nefirești, aceea care ar putea să-i îndemne acum pe oameni să-și 

împărtășească durerile cu scopul de a scăpa de ele, de a ne interesa de secretele celorlalți așa cum 

făceam în anul anterior, ar putea, nu să producă o trezire la realitate, așa cum s-a întâmplat în 

mijlocul lunii ianuarie, ci dimpotrivă să întunece mintea și sufletul și să se transforme într-un 

argument foarte credibil în favoarea tristeții, dezamăgirii sau depresiei. 

De altfel, momentul acesta ar trebui să devină un argument foarte puternic în favoarea ideii 

că întotdeauna avem resursele necesare pentru a ieși din orice încurcătură. Prin orientarea aceasta, 

depresia nu-și are rostul și dezamăgirile se pot rezolva de la sine. Aici intervine relația bună a 

Soarelui cu Luna neagră și aici se va concretiza toată această tentație, toată această forță a spiritului 

care este foarte încercată. A încerca forța spiritului înseamnă ca o expune la elemente înșelătoare, a-

i permite să se exprime pentru o cât mai clară expresie, pentru o desfășurare cât mai puternică în 

această lume. Luna neagră este un element absolut fabulos ce poate să facă lucrul acesta cu o 

ușurință extraordinară. Transferarea durerii personale pe umerii celorlalți poate veni într-o ședință 

de consiliere, printr-o discuție cu un om mai puțin educat, cu o persoană foarte receptivă sau cu una 

mai fricoasă decât suntem. Apelul la argumente logice, evadarea din acea liniște confortabilă a 

sufletului face ca deplasarea propriu-zisă să atragă după sine și problemele personale. La întoarcere, 

aceasta va veni singură, adică va lăsa pe unde a umblat, când a fost în vizită, toate aceste bagaje urât 

mirositoare și penibile. Argumentul cu care vine Luna neagră în această ecuație ar putea să fie unul 

legat de toleranță sau de necunoașterea în totalitate a proceselor de această factură. Pentru că Luna 

neagră este acum în Scorpion nu vom ști adevărul, tocmai de aceea este important să ținem cont de 

avertismentul momentului și să ne protejăm înainte ca acest episod să se consume. Dacă mai luăm 

în calcul și faptul că această relație înșelătoare dintre Soare și Luna neagră se consumă când Luna a 

intrat deja în zodia Balanță și s-a consumat conjuncția cu Uranus, deci suntem încercați și de puțină 

iresponsabilitate, atunci suntem avertizați că necunoașterea nu va fi iertată. 

Desigur, trebuie să rezolvăm de unii singuri toate aceste probleme. Faptul că Luna se află 

acum într-o relație bună cu Saturn ne dau puțină speranță. Dacă avem în jur un om matur, un 

personaj care a mai trecut prin situații de genul acesta, să nu încercăm să-i umplem timpul cu 

prostii, cu aducere aminte lipsite de importanță, cu veselii absolut penibile pentru că rolul său, 

importanța existențială prin intermediul căruia destinul i-a permis să se afle acolo unde se află este 

pentru a opri o degradare dintr-o prostie. Rolul acestor oameni cu totul speciali este de a-și ajuta 

semenii, cu o simpla atitudine, cu o privire, cu un cuvânt simplu, o recomandare desprinse din 

experiența de viață ori pur și simplu pentru că este de neclintit în atitudinea sa față de un subiect, o 

persoană sau o situație. Reperul este elementul care ne va ajuta să ne reglăm în acest traseu încercat 

pe care îl avem de parcurs de-a lungul lunii septembrie. 

 
„Renașterea, mișcare spirituală și artistică apărută în mai multe țări apusene, dar mai întâi 
concomitent în Italia (mai precis în Toscana) și în Țările de Jos în veacurile XIV-XV, apare tardiv 
și la noi. Imboldul inițial venise de la redescoperirea, entuziastă, a culturii grecești și romane, 
redescoperire la care au participat în veacul al XV-lea și numeroșii învățați greci fugiți către 
Apus după căderea Constantinopolului. 
La noi, influența renascentistă a pătruns prin Ungaria lui Matei Corvin, prin Polonia, adusă de 
Movilești și de tinerii boieri care apucau să studieze la universitățile poloneze. O oarecare 
influență italiană ne parvine și prin grecii din insule, de veacuri în legătură cu Italia, sau chiar 
prin cei de la Constantinopol, de unde o anumită elită îndrăznește să-și trimită odraslele la 
învățătură la Universitatea de la Padova, posesiune venețiană, reputată pentru liberalismul 
învățământului, care atrăgea și protestanți și ortodocși (acolo studiase Alexandru Mavrocordat, 
viitorul Mare Dragoman). Acolo se va afla, pentru scurtă vreme, și viitorul mare stolnic 
Constantin Cantacuzino, fratele lui Șerban Vodă Cantacuzino. 

Un periplu care îl duce și mai departe, atât în Occident cât și în Orient, va face Nicolae 
Spătarul (căruia îi zicem Milescu după numele luat de fratele lui și urmașii acestuia, iar 
„Spătarul" și-a zis fiindcă fusese scurt timp mare spătar în Muntenia). Bănuit de ambiții 
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domnești, fusese însemnat la nas (i s-a zis „Cîrnul"), căci tradiția voia ca un om cu gravă cicatrice 
să nu poată accede la domnie. Nicolae Spătarul se va retrage în Rusia, unde poliglotul nostru va 
face o carieră neașteptată la școala slavo-greco-latină înființată de Petru Movilă, și va inspira 
atâta încredere țarului Mihail încât îl va trimite în ambasadă în China, cu un întreg alai. Ani de 
zile va ține această expediție. Spătarul se va întoarce fără a-l fi putut vedea pe împăratul Chinei, 
fiindcă n-a acceptat, nici în ruptul capului, ceremonia pe care voia să i-o impună protocolul 
imperial chinez: ar fi trebuit — el, reprezentantul unui suveran ce se considera egal cu împăratul 
Chinei — să se ploconească cu capul până la pământ în fața acestuia.”[5] 

 

Ecuația astrală aferentă zilei de 4 septembrie este marcată de împlinirea unui unghi ce a fost 

activ și în primele zile ale acestei luni, dar și în luna anterioară: trigonul lui Neptun cu Junon. Apoi, 

Soarele se va afla în a doua parte a zilei în conjuncție cu Capul Dragonului încercând să traseze 

direcții importante referitoare la schemele pe care trebuie să le aplicăm în vederea obținerii unui 

succes social sau măcar pentru a beneficia de o preschimbare în sine a imaginii publice. 

Prin ceea ce avem de făcut în această zi, reușim să impresionăm un auditoriu, însă facem 

acest lucru pornind cu stângul, amintind un episod trist, invocând un eveniment negativ din viața 

unei persoane celebre sau pur și simplu pornind către o destinație precisă spunând celorlalți că nu 

trebuie să se aștepte de-acolo la nimic și că cea mai înțeleaptă atitudine pe care o putem avea este 

dezamăgirea. Nu încape discuție că schema aceasta nu prea este pozitivă și oamenii nu ar trebui să 

privească spre evenimentele viitoare cu această suspiciune. Când Soarele se află într-o conjuncție cu 

Capul Dragonului oamenii pot să acceseze ușor informația, însă doar îndeplinind o condiție. 

Condiția care ne este cerută acum vine tocmai din a refuza să pornim într-un demers cu dezamăgire, 

cu dezgust, cum tristețea că orice am face nu avem cum să ajungem în această perioadă la rezultatul 

pe care îl căutăm. 

La polul celălalt găsim persoanele naive, cele care cred prea ușor în realizări ce nu sunt 

posibile deocamdată. Dacă încadram această opoziție a Soarelui cu Neptun în ecuația astrală zilei de 

4 septembrie înțelegem de ce schema aceasta tristă, de ce ușurința de a ne întoarce către arenele 

trecutului devine un instrument de acțiune și de ce suntem tentați să facem apel la ele pentru prima 

dată. Înainte ca Soarele să fie în conjuncție cu Capul Dragonului el s-a aflat în fereastra opoziției cu 

Neptun. Asta înseamnă că mult mai accesibile ne sunt evenimentele triste, rătăcirile psihice, 

fabulația față de un subiect despre care nu știm prea multe lucruri sau un impuls negativ bazat pe 

teamă, pe fobii, pe incertitudine sau pe agresiunea gratuită îndreptată împotriva cuiva. Pe opoziția 

Soarelui cu Neptun prejudecățile prind puteri sporite și de aceea oamenii se luptă mai ușor cu 

fantasmele decât să îmbrățișeze un demers care să le aducă mari împliniri. În 4 septembrie se poate 

vorbi și despre risipă, nu neapărat în a arunca pe fereastră o achiziție din ultima perioadă, cât mai 

ales din a refuza o oportunitate ce vine spre noi în momentul de față. Orbirea, muțenia sau surzenia 

sunt acum plătite foarte scump și de lucrul acesta nu vom afla acum, ci cel mai devreme începând 

cu luna noiembrie. 

Conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului și opoziția cu Neptun este un aspect foarte benefic 

pentru cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. 

Dintr-odată nu mai țipă, nu mai trebuie să convingă auditoriul, ci vorbesc pe un ton egal, ideile sunt 

prezentate la modul foarte simplu, fără abundență de explicații sau informații suplimentare și pentru 

cel în cauză nu contează dacă este crezut, dacă este auzit, dacă este băgat în seamă. Asta arată că 

durerile celorlalți constituie pentru un căutător al adevărului un motiv în plus spre a aborda 

detașarea de problemele acestei lumi cu toată încrederea și cu toată determinarea de care este în 

stare. 

După ziua de 4 septembrie rămânem cu un mare semn de întrebare. Vom considera că 

informațiile care vin spre noi sunt în van si asta pentru că nu degeaba Soarele se află acum în 

opoziție cu Neptun, nu degeaba devenind vulnerabili în fața iluziei și, de asemenea, nu degeaba Axa 

Dragonului, adică directivele destinului, se suprapune peste această secvență dureroasă. Forța 

individului care este orientată în a combate un element fals ce vine din sectorul celuilalt, o minciună 

pe care acesta a construit-o din timp sau o folosește acum pentru a se apăra de un inamic invizibil 

accentuează această vulnerabilitate și impregnează psihicul individului convingându-se că din 
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momentul de față nu trebuie să țină minte decât ceea ce este apăsător, negativ, dureros pentru ca pe 

viitor să nu mai fie rănit. Aceasta este, de altfel, o altă iluzie! Pentru a ieșit din această urzeală de 

idei false nu trebuie decât să fim conștienți că ne stresăm degeaba, prea mult, că ne facem prea 

multe calcule pentru nimic. 

 
„Singurii măgari din lume care poartă pantaloni, trăiesc în insula Re din golful Biscaya.  
Explicația este următoarea: în insulă existau pe vremuri numeroase mlaștini pline cu țânțari. 
Pentru a feri măgarii de înțepăturile țintarilor locuitorii acestei insule îi îmbrăcau cu pantaloni. 
Deși mlaștina a fost asanată, obiceiul s-a păstrat” [6] 

„Primele necuvântătoare care s-au ridicat în 
văzduh cu balonul au fost o oaie, un cocoș și o rață; 
ele au primit botezul aerului în anul 1783. Abia după 
o lună a îndrăznit să se avânte în aer și un om — 
Testu Brissy. Și la această ascensiune a luat parte un 
animal: Testu Brissy n-a conceput să pornească în 
expediția aeriană decât... călare pe un cal.” [6] 

 

Finalul tranzitului Lunii prin zodia Balanță ar 

trebui să ne aducă o formă de liniște. Din nefericire, 

momentul acesta înseamnă și opoziția Lunii cu Uranus 

care se traduce prin nesiguranță. Există însă și o parte 

bună din toată această construcție astrală și e a fost 

abordată și în luna anterioară când s-a împlinit același tip de unghi între cei doi protagoniști. Este 

vorba de faptul că această opoziție dintre Lună și Uranus nu mai beneficiază de impactul social 

grav, dureros sau compromițător menținut an de zile de careul dintre maleficii Uranus și Pluton. 

Pentru ca nu mai exista această presiune a lucrurilor rele pe zona publică, pentru că nu mai avem 

certitudinea unui rău pe care nu-l putem schimba, aceasta nesiguranța poate trece ca o simplă 

înțepătură de care uităm după ce punem un simplu pansament. 

În contextul ecuației astrale aferentă primei decade a lunii septembrie ipostaza aceasta de 

nesiguranță se transformă în neputința de a vedea foarte departe. Asta se întâmplă pentru că în 

continuare Soarele se află în relație negativă cu Neptun și opoziția celor două se suprapune perfect 

peste Axa Dragonului. Facem un compromis pe care-l vom regreta mai târziu, luăm decizii 

împotriva unui colaborator, refuzăm să-i spunem ce trebuie, îi ascundem acestuia adevărul și se 

creează, astfel, o mare discrepanță între intenție și acțiune. Acțiunea de față, cea care poartă întreaga 

responsabilitate a compromisului, va fi în poziție antagonică cu intenția, adică nu ne-am dorit 

niciodată să tratăm sau să înșelăm încrederea unui apropiat așa cum se întâmplă acum. 

Așa după cum se poate constata în momentul acesta și pentru că unghiul în sine este unul 

agresiv, dar și pentru că Uranus se află în mers retrograd și răstălmăcim scopul pentru care sunt 

abordate anumite demersuri, se accentuează instabilitatea și îl convinge pe individ că este mult mai 

important să obțină un avantaj imediat decât sa aștepte un moment viitor, o ipostază plasată peste o 

săptămână, o lună sau poate mai mult, despre care nu știe deocamdată dacă va fi benefică sau nu. 

Necunoașterea este elementul de legătură între ceea ce se întâmplă acum și ceea ce presupunem că 

se va întâmpla mai târziu. Mulți se vor gândi că dacă, în ambele situații, observația individului 

poate fi compromisă de absența anumitor informații, de lipsa de susținere sau poate de un caracter 

agresiv ce vine din mediul social, atunci nu vede rosul pentru care trebui sa aștepte. Ar trebui să 

aștepte pentru că în momentul de față nu este oportun să provoace anumite tensiuni sociale. Tot 

ceea ce pornește din sfera privată și generează o tensiune socială va duce în secunda imediat 

următoare la un dezechilibru puternic care va afecta controlul unor demersuri pe care eram foarte 

siguri. Dacă s-a ajuns în punctul acesta foarte greu ne vom întoarce și vom vedea că nu toate 

demersurile reprezentative pentru prima decadă a lunii septembrie sunt dominate de agresivitate. 

Există unghiuri care susțin creativitatea, disciplina și seriozitatea și prin folosirea acestora am putea 

să obținem realizări importante atât în sfera privată, cât și în zona publică. Condiția pentru a 

beneficia de ceea ce urmează să se întâmple până la finalul acestei decade este aceea de a nu strica, 
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printr-o nerăbdare de moment, printr-o zăpăceală ciudată, un lucru despre care încă nu știm totul, 

bazându-ne doar pe presupunerea că niciodată nu vom știi totul. 

În a doua parte a zilei de 5 septembrie Luna va intra în zodia Scorpion și o parte din 

caracterul compromițător al acestor predispoziții lasă impresia că se diminuează pentru că, de fapt, 

ele sunt trimise foarte mult către interior și mai puțin către exterior. Este de la sine înțeles că 

interiorizarea acestor tensiuni slăbește încrederea în sine și accentuează neîncrederea, deci efectul 

coroziv al acestor tensiuni se menține chiar dacă nu le vedem pe acestea strigând la colț de stradă în 

gura mare. 

 
„Honore de Balzac (1799-1850) suferea de dromomanie. Această imperioasă nevoie de schimbare 
era așa de pronunțată încât adeseori nici chiar părinții săi și nici prietenii nu-i cunoșteau locul 
unde se adăpostea. A fost imposibil să fie găsit cu prilejul citării sale pentru a fi înrolat în garda 
națională. Dar, mai presus de toate, era un megaloman: el însuși se autositua printre „mareșalii 
literaturii modeme împreună cu Napoleon, Cuvier și O'Connell, formând grupul celor patru 
bărbați care au avut asupra secolului o influență enormă". ,Aș fi putut duce o întreagă societate 
în capul meu, îi scria el doamnei Hanska, ceea ce Napoleon a început cu sabia, eu voi termina cu 
condeiul". 
„Conștiința sa de grandoare deborda, menționează George Sand... întotdeauna vorbea numai de 
sine... într-o seară, îmbrăcând pentru prima oară un halat de casă nou, a vroit să iasă pe stradă, 
astfel îmbrăcat, cu o lanternă în mână, pentru a atrage admirația trecătorilor". 

Tatăl său, după afirmațiile lui Moureau de Tours, a zăcut timp de douăzeci de ani la pat, 
fără motiv și apoi, tot așa, fără nici o explicație rațională, și-a reluat activitatea ca și cum nimic 
nu s-ar fi întâmplat.”[3] 

 

Ceea ce se va întâmpla în prima zi de tranzit al lunii prin zodia Scorpion seamănă cu un 

compromis, de această dată bun. Vom încerca să privim doar partea bună a lucrurilor, să 

transformăm tensiunea, stresul și presiunea pe care le-am cunoscut în zilele anterioare în motivații 

de lucru, în eficiență pe termen scurt sau în motive de a ne apropia de cei despre care aflăm că 

suferă la fel. Apare, astfel, o nouă speranță și, prin intermediul acesteia, transformăm un demers 

amplu negativ în demersuri mai mici pentru a le putea 

soluționa pe rând.  

Secvența zilei de 6 septembrie se referă la înțelegere 

și la ușurința cu care folosim istețimea, seriozitatea și 

disponibilitatea pentru muncă în folosul celuilalt. Nu vom 

obosi acum preocupându-ne de grijile celorlalți, încercând, 

împreună cu ei, să găsim soluții atât la ceea ce înseamnă un 

obstacol ce apare în calea lor, cât și la ce ar reprezenta o 

soluție pentru grupul de apartenență sau poate chiar pentru 

națiunea din care fac parte. Momentul acesta de 

conștientizare vorbește despre o mare valoare, despre o mare 

descoperire sau despre posibilitatea ca un element absolut 

comun să devină foarte important prin faptul că i se schimbă 

locul, este mutat într-un alt departament, este pus într-un 

muzeu ori este trecut din zona privată în zona publică. 

Abia în momentul acesta conștientizăm cât de 

important este punctul de echilibru și cât de mare nevoie 

avem de un element spre care să facem trimitere și care să ne ofere informații suplimentare. Asta se 

întâmplă pentru că un om activ, util celorlalți, se va simți în 6 septembrie agasați de prea multe 

solicitări sau împovărat de neputința de a găsi o soluție bună pentru fiecare. Pentru decada în curs, 

momentul de echilibru este mijlocul lunii februarie. Ceea ce ni s-a întâmplat atunci cu titlul de 

accident sau de deplasare foarte rapidă, de eveniment inopinat, ceea ce ne-a amestecat simțurile și 

ne-a forțat spre o sinteză se transformă acum într-o experiență încărcată de înțelepciune. Judecând 

după faptul că în mijlocul lunii februarie a avut o greutate teribil asupra individului pentru că l-a 

îndemnat să-și facă planuri de viitor, dar, în egală măsură, să țină cont de o încercare pe care nu a 
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luat-o în considerare la începutul lunii februarie, s-ar putea ca elementele pe care le elogiem în 

momentul de față, concluziile pe care le considerăm înțelepte să fie doar marcante și cam atât. Nu 

putem ști însă din această prezentare cu caracter general dacă aceste evenimente spre care ne 

îndreptăm cu tot sufletul, cu toată deschiderea, nu sunt cumva încărcate de o înțelepciune. 

Nu este însă prima dată când ne întoarcem către mijlocul lunii februarie cu aceasta atitudine. 

S-a mai întâmplat la începutul lui iulie, la începutul lunii iunie, însă acum va fi pentru ultima dată 

anul acesta. Tocmai de aceea avem o mare încredere că facem o selecție serioasă, că nu suntem 

superficiali sau prea severi atunci când le privim pe acestea prin ceea ce credem că au reprezentat, 

dar și prin celelalte două experiențe care au venit spre noi la începuturile lunilor iulie și iunie, când 

am avut timpul necesar să le investigăm, să le gândim sau să le privim din alte unghiuri. Spre 

deosebire de celelalte două momente când mijlocul lunii februarie a constituit, de asemenea, 

punctul de echilibru, momentul acesta lucrează, prin corelațiile pozitive și negative, doar cu 

elemente ce țin de trecut. În celelalte două ipostaze am avut, cel puțin în una dintre cele două, o 

țintă care viza o decadă pe care nu am parcursul încă. Asta înseamnă că anterior am privit 

experiențele mijlocului lunii februarie și cu o picătură de speranță. Acum, această speranță lipsește, 

nimic din ceea ce înțelegem, conștientizăm sau sintetizăm nu este proiectat în viitor, ci, privit doar 

din punctul de vedere al echilibrului, totul se bazează exclusiv pe ce a fost. De aici ne va veni și 

acea senzație de prietenie față de trecutul propriu și prin similitudine am putea să ne împrietenim și 

cu trecutul celorlalți. Totuși, pentru că este vorba de trecerea Lunii prin zodia Scorpion nu este 

cazul să ne gândim prea departe. A alinia trecutul personal cu trecutul celorlalți nu înseamnă de la 

sine a ierta evenimentele marcante pe care le-am împărtășit cu aceștia. Iertarea cere un rafinament, 

un efort suplimentar în a transforma, a înțelege erorile, dar asta se va întâmpla doar în cazul ființelor 

mature. 

 
LEPĂDĂRILE. Ioan 18, 25-27 relatează a doua și a treia lepădări ale lui Petru. Are loc 

astfel împlinirea prezicerii lui Iisus în legătură cu un moment al pătimirii sale. Spre deosebire de 
Marcu 14, 66-72, povestirea ioaneică descrie o slăbiciune a ucenicului, fără a insista asupra 
trăsăturilor sale de caracter: într-adevăr, la Ioan, Petru nu se jură și nici nu se căiește, ca în 
pericopa paralelă a lui Marcu. Potrivit acestor texte, imaginea lui Petru nu diferă substanțial de 
cea Pe care o întâlnim în sinoptice. S-ar putea chiar ca ea să fie întrucâtva mai Palidă, după cum 
lasă Ioan 18, 25-27 să se presupună.[1] 
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În 7 septembrie Luna se va afla pe final de tranzit prin zodia Scorpion însă are suficient de 

mult timp să mai împlinească trei unghiuri minunate, dintre care două, trigonul cu Chiron și sextilul 

cu Mercur, se vor împlini chiar în această zi. Celălalt, sextilul cu Jupiter, se va consuma în noaptea 

de 7 spre 8, dar în spațiul zilei de 8 

septembrie.  

Momentul acesta al zilei de 7 

septembrie mai conține și împlinirea unui 

trigon perfect cu Pluton sau definitivarea 

sextilului pe care Venus îl împlinește cu 

Saturn. Se riscă mult într-un domeniu și 

asta pentru că nu avem suficient de multă 

tărie de caracter, nu avem educația 

adecvată sau credem că nu le avem pe 

acestea și pentru a le împlini, pentru a 

completa acest gol, pentru a rezolva acest 

neajuns se apelează la mijloace 

neconvenționale, la un prieten mai 

înțelept, la un cunoscut cu o situație 

materială foarte bună sau la o persoană 

mai puternică. Totul se face pentru a 

câștiga un drept, pentru a ne menține într-

o poziție puternică și pentru a nu mai fi 

nevoie ca pe viitor să ne facem alte 

calcule. Situația globală în care alegem să 

facem lucrul acesta este una marcată de informații false. Acum constatăm că memoria s-ar putea să 

ne joace feste, să schimbe conținutul unor evenimente, să ne aducem aminte doar ceea ce ne face 

plăcere, să ne amintim deci să nu mai fim obiectivi.  

Pluton este acum retrograd prin zodia Capricorn și ne oferă un medicament care doar 

atenuează durerea, nu vindecă afecțiunea. Asta înseamnă că demersurile sociale, întâmplările care 

primesc din partea noastră prea multă atenție, despre care credem că, prin rezolvarea lor, se 

soluționează o mare parte din tensiunea ultimei perioade, sunt de fapt mari baloane de săpun, 

corpuri care ne înșală sau lampioane frumos colorate care au decât rol decorativ. Soluția va veni 

prin sextilul dintre Venus și Saturn, adică din intimitate, prin seriozitate, prin simplificarea acelor 

relații pe baza compatibilității. Mulți vor conștientiza în 7 septembrie că nu orice prieten este așa 

cum spune, nu orice asociat poate fi considerat egal în firmă, nu orice cunoscut merită părerea buna 

pe care o avem despre el. Aceasta nu este o dezamăgire, poate ar fi fost pe alte conjuncturi astrale, 

însă în momentul de față este doar o selecție. Pentru că este implicat Saturn din Săgetător, iar 

această planetă se află în mers direct, s-ar putea ca soluția aceasta să fie puțin cam dură, oamenii să 

nu mai țină cont de sentimentele celorlalți, de ceea ce-i rănește, ci doar de adevărul util. În 

momentul de față adevărul util este ceea ce ne face mai puternici, mai buni, mai cunoscuți sau mai 

sănătoși. Combinația aceasta la care ne referim aici are asupra celor care lucrează cu energia sau se 

află implicați într-un proces de cercetare spirituală un impact cu totul aparte. S-ar putea să simtă în 

această zi o demotivare puternică, o reținere teribilă în a se exprima prin instrumente personalizate, 

egoiste sau care poartă amprenta numelui personal. Nu înseamnă că încrederea în sine se află la 

cotele minime sau a dispărut dintr-o dată, ci înseamnă că energia care hrănea această încredere în 

sine este trimisă către altceva. Unii vor considera că vor trimite această energie către creație, alții 

către inspirație, unii o folosesc pentru vindecarea celor din preajmă, însă sunt și oameni care simt că 

dacă își elogiază numele propriu, dacă își fac publicitate gratuit, dacă se prezintă pe sine că sunt 

plini de această energie nu mai au motive să caute Adevărul. În funcție de stadiul pe care îl avem, în 

funcție de gradul de deschidere și de cât de multe conștientizăm despre ceea ce reprezintă această 

lume sau despre ceea ce credem că ar reprezenta pe baza informațiilor acumulate sau pe baza 

convingerilor pe care le avem deja, vom stabili intensitatea acestui proces. Adesea misticii spun că 
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un căutător al adevărului dacă nu îi acordă lui Dumnezeu primul loc înseamnă că nu-i acordă 

niciuna. Despre asta este vorba aici. 

 
Coșmarul 

de Geo Bogza 
 
Rătăceam parcă printr-un oraș al câinilor. 
Câini, numai câini treceau pe strada: 
 
Unii într-o parte, alții în alta. 
Toți purtau câte o servietă gălbuie 
Și treceau, plini de importantă, într-o parte și alta. 
 
 
 
Mirarea mea n-ar fi fost atât de mare 
Și nici spaima ce m-a lipit de ziduri 
Dacă din privirile pe care mi le aruncau 
N-aș fi înțeles ca servietele lor erau croite 
Din piele de om. 

 
 
 

 
Orion 

de Geo Bogza 
 
Nici o corabie nu s-a întors vreodată 
Din marile sudului sau de la capricorn 
Atât de pură și eleganta fregată, 
Cum se întoarce toamna Orion. 
 
Peste păduri înverzite n-a strălucit nicicând 
Lumina lui albă. Nici pe pajiști de fân. 
Oceane și munți îl văd primăvara plecând 
Și cerul nu-și mai afla multă vreme stăpân. 
 
Octombrie urca din nou peste grădini 
Inaltele-i catarge cu vârfuri de platină 
Și toată iarna, apoi, corabia de lumină 
Deasupra lumii uimite se clatina. 
 
Rege al constelațiilor din septentrion 
Mereu lunecând peste lumi înghețate 
Așa străbate noaptea marele Orion, 
Corabie legănată în eternitate 
 

Semnul acesta de întrebare care s-a preschimbat și s-a integrat în tot felul de situații sau 

raționamente de la începutul lunii și până acum se transformă în ziua de 8 septembrie în concluzie, 

într-un rezumat sau într-un program de lucru pe care ne propunem să îl respectăm numai în anumite 

condiții. Este posibil ca schema aceasta să arate că suntem posesorii unei etichete ciudate, că deja 

comunitatea știe că dacă o să adoptăm vreodată acest program nu îl vom respecta. Etichetele acestea 

nu fac cinste oamenilor și arată cu precădere că societatea prezentă este marcată de inflexibilitate și 

se laudă că este cea mai flexibilă structură pe care a cunoscut omenirea, din zorii sale până acuma. 

Nu trebuie însă să confundăm dezordinea, absența regulii cu libertatea de expresie. Atunci când nu 
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ții cont de absolut nimic și faci o piruetă nu înseamnă că dansezi pe o muzică pe care o auzi numai 

tu, ci înseamnă exact ceea ce reprezintă: o mare dezordine. 

Schema aceasta agresivă care vine din sextilului pe care Luna neagră îl împlinește cu Axa 

Dragonului nu este în stare acum să ne ofere nicio soluție. Nu există însă nici cadrul general, nici 

suportul social adecvat pentru ca aceste tentații să fie încadrate în mod corespunzător, pentru ca 

experiențele înaintașilor să poată fi înțelese așa cum trebuie sau schemele originale, metodele de 

lucru inventate de individ să poată fi acceptate din comunitate, de semenii săi pentru a se transforma 

într-o metodă de lucru standardizat. Pe această relație dintre Luna neagră și Axa Dragonului se luptă 

împotriva autenticul și se promovează copia, imitație sau vulgaritatea. Se face acest lucru într-un 

mod agreabil, plăcut motivând faptul că, dacă se vinde, dacă un individ își scoate din buzunarul său 

toți banii și cumpără un produs neapărat acesta este superior. Nu este o noutate, știind ca societatea 

de consum promovează atitudini de genul acesta, încercând să distragă atenția cetățeanului de la 

faptul că prețul pe care-l plătește nu 

reprezintă valoarea pe care o apreciază, ci 

interesul pe care-l are în momentul acela. 

Acest interes, trebuie să recunoaștem, este 

educat din timp și nu poate fi, decât o 

expresie a hazardului. Atât timp cât 

societatea prezentă apreciază foarte mult 

vulgaritatea și dezordinea înseamnă că 

educația merge în această direcție sau, mai 

exact, absența educației este cea care 

generează efectele de genul acesta.  

Apoi, pe lângă faptul că există într-

un mod foarte vizibil și clar această 

componentă a vulgarității promovate, se 

poate vorbi pe această relație dintre Luna 

neagră și Axa Dragonului de orgoliu. 

Orgoliul de a imita un rău care a devenit 

celebru, un element vulgar care este 

practicat sau care trezește interesul tuturor 

se află pe frecvența acestui aspect. 

Deoarece în momentul de față avem de-a face cu o relație bună a Lunii negre cu Axa Dragonului ne 

putem aștepta ca această preschimbare pozitivă să fie și apanajul prezentului. 

La nivel social, lucrurile acestea arată un progres ce este simulat, interes pentru a readuce în 

discuție o lege, un privilegiu, pentru a stabili prerogativele unei funcții sau importanța socială a unui 

personaj obscur. Este posibil ca pe viitor calitățile acestui personaj obscur să fie preschimbate, 

biografia sa să fie justificată și adevărul să se piardă. Totul va fi făcut însă cu bune intenții! 

 
Esenienii autori ai Manuscriselor de la Marea Moartă, sunt un grup de evrei a cărui 

existență s-a întins din secolul ai VI-lea î.Hr. până cel puțin in secolul I d.Hr. Mulți cred că 
esenienii și-au transmis învățăturile lor lui lisus, așa cum i le transmiseseră matematicianului 
grec Pitagora, cu șase sute de ani înainte. Chiar dacă nu se vorbește despre esenieni în Noul 
Testament, se crede că aceștia se numără printre practicanți ai creștinismului, o formă mistică a 
religiei care se baza pe misterele antice. Potrivit unui scriitor de la începutul secolului al XX-lea, 
Nesta Webster, într-o scriere de dinainte de descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă: 
„Comunitatea esenienilor nu era formată din creștini, era o societate secretă legată prin 
jurăminte teribile de a nu divulga misterele sacre încredințate acesteia. Și care să fie aceste 
mistere, decât cele ale tradiției secrete evreiești pe care astăzi o numim Cabala... Este clar că 
acești esenieni erau cabaliști, deci, fără îndoială, cabaliști de natură superioară... Comunitatea 
esenienilor este importantă, fiind prima societate secretă din care a putut fi urmărită o linie 
directă a tradiţiei până în prezent. 
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Abia în 9 noiembrie conștientizăm cât de mult efort am depus, cât de complicat au fost 

demersurile de la începutul lunii și până acum, dar, mai ales, cat de delicat a fost echilibrul ce s-a 

consumat pe relația bună dintre Luna neagră și Axa Dragonului, activ în continuare. În 9 noiembrie 

Jupiter va intra în zodia Balanță și vom scăpa de obsesia dreptății venită pe cale instituțională, de 

demersurile abuzive făcute împotriva unui individ slab, de acele episoade sociale care au răspândit 

panică, groază, sărăcie. Cu toate că în zodia Balanță Jupiter nu are privilegii speciale, semnul fiind 

mult prea iresponsabil pentru schemele de lucru, construcțiile adevărului în care crede, poziția 

aceasta este net superioară a ceea ce a însemnat tranzitul său prin zodia Fecioară. Pe zodia Fecioară 

Jupiter am fost în exil nocturn, asta înseamnă că eșecul social a venit ca expresie a unei temeri 

puternice transpusă în realitate. Lucrul acesta dispare cu trecerea lui Jupiter în zodia Balanță, însă 

ne vom afla în fața unei alte probleme. Vom oscila prea mult între două lucruri ce ni se par la fel de 

bune sau la fel de rele, vom considera că nu este cazul să ne explorăm pe un nivel superior 

creativitatea atât timp cât ea este folosită în mod banal de alții la un nivel dovedit până acum și 

poate ar fi cazul să ne relaxăm puțin mai mult decât am făcut-o până acum, deoarece problemele 

cărora le este destinată o soluție își 

vor vedea singure de ce au de 

îndeplinit.  

Dacă până acum am avut de 

dus pe umeri povara unei griji 

inutile, teama că orice hotărâre pe 

care am putea-o adopta s-ar întoarce 

înapoi cu și mai multă agresivitate, 

prin trecerea lui Jupiter în zodia 

Balanță, vizavi de problema aceasta, 

avem tendința de a trece în extrema 

cealaltă. Vom lăsa prea mult pe 

umerii celorlalți o decizie și 

hotărârea cea mai importantă va trece 

de la un individ la altul până când 

aceasta, într-un mod cu totul 

surprinzător, se va rezolva de la sine. 

Surprinderea nu vine din faptul că 

aceasta va atinge finalitatea în mod 

întâmplător, ci pentru că procesul 

acesta de transfer repetat de la un 

individ la altul apare cu un pas 

înainte ca această problemă să fie 

finalizată. Aceasta pare să fie 

particularitatea cea mai enervantă pe care o va avea Jupiter în zodia Balanță. 

De această poziție se vor bucura cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un 

proces de cercetare spirituală. În cazul acestora viața spirituală este așezată pe o poziție privilegiată 

și pentru că atenția individului se detașează complet de ceea ce ține de această lume va considera că 

o problema nu se rezolva prin iresponsabilitate, nu în chip ingenios, ci printr-un noroc care este de 

altfel expresia unei arme pozitive de care individul abia acum este conștient. Nu este cazul să fim 

atât de naivi și să credem că intrăm în posesia unui trend pozitiv doar pentru că Jupiter trece dintr-o 

zodie într-alta. Planetele nu se deplasează dintr-o zodie într-alta pentru mărirea și decăderea 

oamenilor, ci pentru a-i înnobila pe aceștia cu multiple experiențe. Experiența lui Jupiter în Balanță 

este aceea a detașării și pentru un căutător al adevărului este de o importanță crucială să cunoască și 

acest aspect. Dacă nu învață să se detașeze, va fi constrâns să atingă acest stadiu și știm că cele mai 

multe dintre lecții care vin prin constrângere sunt și neplăcute. 

O altă componentă mai puțin accesibilă omului comun vine tocmai din faptul că Jupiter în 

Balanță caută să ne învețe lecția detașării. Atunci când această lecție este impusă, adică așa cum se 
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întâmplă în cele mai multe din cazuri, mesajul acestei planete se transformă într-un îndemn specific 

planetei Saturn. De altfel, există acuma o înțelegere neobișnuită între cele două planete pentru că 

Balanța este semnul de exaltare a lui Saturn, iar Săgetătorul, zodia tranzitate de Saturn acum, este 

domiciliul lui Jupiter. Tot ce ține de lecția saturniană duce la discernământ, iar asta înseamnă că 

schemele care nu mai sunt grave, care nu ne mai presează spre o soluție imediată obținută cu orice 

preț doar pentru a nu pierde o oportunitate, nu înseamnă că sunt în afara unei lecții importante de 

viață. Dacă avem răbdarea necesară, iarăși o trăsătură a lui Saturn, vom ajunge în punctul în care 

schemele sociale să pună degetul pe rană, să arate care este problema cea mai importantă pentru 

care avem nevoie de această cheie magică numită detașare. Nu este cazul să confundăm detașarea 

cu indiferența sau iresponsabilitatea. Detașarea înseamnă a dori să acționezi însă a fi, în egală 

măsură, conștient că faci acest lucru fără a cere un beneficiu direct, fără a te aștepta la un rezultat 

anume și a proceda impecabil, cu intenția clară de a obține un rezultat pozitiv. Iresponsabilitatea 

desconsideră tot ceea ce înseamnă ordine, disciplină, armonie. În timp ce detașarea respectă toate 

lucrurile acestea, iresponsabilitatea are un caracter distructiv asupra schemei la care se referă. 

Jupiter în Balanță nu ne cere să distrugem nimic, ci să fim atenți, conștienți de ordinea care există 

deja pentru a rezona cu ea, pentru a ne ridica deasupra ei dacă este cazul sau pentru a neliniștii 

sufletește. Având în vedere că venim după o perioadă destul de încărcată data de tranzitul lui Jupiter 

prin Fecioară, a spune cuiva acum că nu mai are de ce să-și bată capul cu problemele celorlalți, cu 

problemele societății sau cu grijile pe care le-a avut până acum, doar pentru că are dreptul să se 

liniștească, înseamnă a te expune riscului de a primi drept răspuns un surâs sarcastic. 

 
Iertare din nou vreau să-ți cer 

de Mihail Sadoveanu 
 
Iertare din nou vreau să-ți cer 
Într-un stil cu mult mai subțire, 
Cu ochii și mâna spre cer 
Și cu intonări de psaltire. 
 
O, tu, frumoaso, de care-mi atârna 
Viața-și care-mi alungi 
Din cale pe palida cârna, 
Numai c-o rază din genele-ți lungi, 
 
Iartă-mă că plouă și-i ceață, 
Că oamenii-s răi, că pînea nu-i bună, 
Că nu se găsește nimica în piață, 
Că, noaptea, nu-i lună. 
 
Iartă-mă, scumpo, că te ador și 
Acum și pururi, cu suflet curat, 
Iartă-mă că apraope în fiece zi 
Quod tentabam dicere versus erat. 

 
„Cărțile acestea ale noastre sunt urne sacre cuprinzând inima fraților noștri scumpi, 

scriitorii și gânditorii, trecuți și ei cum trecem noi prin valea aceasta a plângerii. Sunt duh de 
viață, sunt singurul bun în umbra morții.” (Mihail Sadoveanu” 

 

Ultima zi a acestei decade ne aduce împlinirea careului dintre Saturn și Neptun. Nu este 

cazul să considerăm că doar în ziua de 10 septembrie vibrațiile negative dintre aceste două planete 

vor fi foarte vizibile. Unghiul acesta activează de mult timp și o mare parte din trăsăturile acestui 

raport astral au fost integrate deja analizele pe care le-am făcut. În plus, față de ceea ce am inserat în 

alte prezentări, momentul acesta vorbește oamenilor despre importanța unui accident. Nu ne referim 

aici doar la accidentul rutier, cel care este arhicunoscut și de care se ferește toată lumea, pe bună 

dreptate. Ne referim, cu precădere, la ceea ce înseamnă episodul dureros, neașteptat, care vine cu 
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scopul de a ne trezi la realitate, de a ne aminti ca lumea aceasta intervine asupra vieții nu doar cu o 

forță care o menține după programul pe care-l are, ci și ca un factor coroziv. Dualitatea, din acest 

punct de vedere, se poate localiza la nivelul evenimentelor ce vor accentua caracterul coroziv în așa 

fel încât un episod aparent banal s-ar putea să devină marcant pentru tot restul zilelor. 

Deși unii vor considera că dacă aprofundează subiectele de actualitate din această perioadă, 

dacă se preocupă de lucruri care li s-au părut și până acum foarte interesante, dar vor trece pe un 

nivel superior, lucrând mai mult sau cercetând mai mult, vor rezolva o problemă de atitudine, de 

acceptare sau de integrare ce transpare din această relație negativă construită între Saturn și Neptun. 

În realitate, tocmai pentru că este vorba de un careu orice element care vine din zona privată va fi 

purtătorul unei erori. Nu am îndrăznit să mergem atât de departe încât să considerăm că în această 

perioadă nimic din ceea ce vine din zona privată nu va putea să producă pe sectorul public 

schimbări istorice, modificări de structură sau de orientare în așa fel încât să conteze, dar îndrăznim 

să lansăm un avertisment serios în a nu le mai aplica pe acestea în raport cu schemele vechi, nici 

măcar cele spre care ne îndreaptă acum punctul de echilibru, adică cele care s-au consumat în 

mijlocul lunii februarie. Este nevoie acum de mult echilibru, de o atenție net superioară a ceea ce 

am experimentat până acum, deci de a trece evenimente vechi prin scheme ale gândirii complet noi. 

Este posibil ca unii să facă acest lucru pentru prima dată și să se oprească foarte repede considerând 

că nu au puterea necesară și nici nu sunt susținuți de nimeni, nici nu sunt învățați de altcineva din 

preajmă să facă din primul moment așa cum trebuie făcut. Experiențele personale nu vin doar prin 

cunoaștere teoretică, ci este nevoie și de efort personal. Efortul personal, adică Saturn, este acum 

alterat de poziția lui Saturn din Săgetător printr-o formă de nerăbdare. Mulți vor dori sa ajungă 

imediat la un rezultat spectaculos, imediat ce au descoperit o anumită informație o și pun în aplicare 

să obțină un rezultat spectaculos de la prima utilizare. Apoi, Neptun în Pești, tocmai pentru că este 

retrograd, îi îndeamnă acum pe oameni să se preocupe de lucrurile care le oferă satisfacție imediată. 

Din combinația celor două corpuri cerești, prin acest unghi negative care intervin între acestea, se 

înțelege că dorința de a obține o satisfacție foarte mare dintr-o acțiune făcută pentru prima dată sau 

transformată încât să pară nouă reprezintă obiectivul principal al acestui moment. În egală măsură, 

pretențiile acestea nemăsurate se pot transforma și în marea problemă care-l poate separa pe individ 

de comunitate și îi poate accentua acestuia o imagine proastă. Nu este de joacă cu Neptun retrograd 

pentru că nu doar aduce tendința de a apela la o imagine falsă doar pentru că nu este dureroasă, ci 

retrogradarea lui Neptun subliniază că o lecție Saturnian nu a fost învățată. În mod absolut 

surprinzător relația dintre Saturn direct și Neptun retrograd aduce un câștig de cauză planetei 

Neptun din Pești care este greu sau imposibil de înțeles de un om comun sau de o persoană care nu 

s-a preocupat niciodată de consecințele gândurilor, emoțiilor sau faptelor sale. Deci a urmăriri ca, 

prin acțiunile personale, să sporim gradul de confort, starea de bine, patrimoniul personal sau să ne 

îmbunătățim imaginea socială doar pentru că dintr-o dată credem că am descoperit piatra filozofală 

este, nu o simplă eroare, ci cea mai mare din această perioadă. 

Apoi, pe acest fond intervin alte unghiuri ce se consumă în ziua de 10 septembrie. Este 

vorba de opoziția dintre Mercur și Chiron, dar și de sextilul pe care Junon îl face la Axa Dragonului, 

tocmai pentru că se află în preajma Lunii negre și va împlini cu aceasta o conjuncție în 12 

septembrie, deci în decada următoare. Problemele de înțelegere la care aceste unghiuri fac trimitere, 

refuzul de a da o asociere obiectivă doar pentru că ea nu se încadrează în normele pe care le știm 

reprezintă o altă serie de probleme ce este adăugată problemei generale discutată mai sus. De aici 

înțelegem că experiențele personale nu au acum nu rol de coordonare sau de ghid, ci au o 

importanță covârșitoare în a da vieții calitatea pe care o dorim. A ne opune cu vehemență unui 

element novator doar pentru că acesta nu este recunoscut ușor, doar pentru că nu acceptăm nici 

sugestiile venite din partea celor care recunosc aceste elemente novatoare arată că s-ar putea ca 

problema să fie mai gravă decât pare, adică să fim, nu într-o buclă a destinului dominat de o eroare 

de gândire sau de alegere, ci într-un proces de decădere. Mesajul acesta este susținut și de opoziția 

lui Mercur cu Chiron, deci de refuzul unui element, refuzul unui factor sau a unei surse de 

vindecare doar pentru că mintea este acum retrogradă, asemenea lui Mercur, sau incapabilă să vadă 

foarte departe, dincolo de ceața din jur, asemenea lui Neptun retrograd. 
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„Friedrich Nietzsche (1844-1900), cunoscutul filosof german, a fost în repetate rânduri internat în 
ospicii, ca până la urmă să rămână definitiv, ca incurabil, în stabilimentul profesorului Bin-
swanger din Jena. 

După Lichtenberger3, brusc și fără tranziție, a fost cuprins de noaptea nebuniei. A fost 
fulgerat pe neașteptate, la Turin, în prima zi a lui ianuarie 1889. Se așteaptă încă din partea 
unor psihiatri ca să descifreze operele sale Profet al supraomului, întoarcerea eternă dar mai ales 
lucrarea sa capitală “Așa grăit-a Zarathustra” apărută în 1883-1886. Menționăm că s-au făcut 
încercări din punct de vedere psihanalitic. Hitler a avut un adevărat cult pentru Nietzsche ca 
filozof, iar pe Wagner l-a considerat un genial compozitor.”[3] 

 

Așa după cum se poate constata prima decadă a lunii septembrie se dovedește a fi de o mare 

importanță existențială, având un rol absolut colosal în dobândirea sau redobândirea în cazul unora 

a discernământului care ne ajută să nu ne rătăcim pe cale. În această decadă am primit avertismente, 

am reevaluat un avantaj și am înțeles că puterile cele bune sunt folosite pentru medie, pentru a 

elogia un element superior prin calitatea sa, nu doar prin imagine. Aproape că nu există sector al 

vieții private care să nu fie afectat de această furtună astrală a primei decade aferentă lunii 

septembrie, iar prin acceptarea acestora să înțelegem că elevarea vine doar prin efort, prin muncă și 

că acolo unde individul refuză să își cizeleze conduita, mișcarea se transformă într-o deplasare 

haotică. Nu avem nevoie acum de dezordine, la fel cum nu avem nevoie să ne impregnăm structura 

cu idei false, cu concluzii eronate sau cu prea mult întuneric. Ceea ce nu este clar, vine dintr-o zonă 

a iluziei și după cum am văzut chiar în ultima zi a acestei decade iluzia are implicații majore asupra 

stării individului, asupra puterii sale de înțelegere, dar și asupra perspectivei evenimentelor sale. 
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Decada a II-a (11 – 20 septembrie) 
Participare activă la un proces de reconstrucție. Desprindere. 
Mizăm pe un ajutor secret. Punctul comun este alimentat de 

nevoi false. 
DECADA NR. 26  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   18 21-30  iunie 

Corelația negativă 15 21-31 mai 

Zona martor 18 21-30  iunie 

 

Restricție. Succesul este foarte important. Abordarea oamenilor se face pe baza a ceea ce 

au de oferit. Idei progresiste. Este nevoie de practică, metodă pentru a înțelege reacțiile celorlalți. 

Romantismul le vorbește oamenilor despre viteza de reacție. Asocieri dubioase. Independența este 

exprimată la scena deschisă. Duritate verbală. Se ridică tonul. Dorința de a ne impune un drept 

cu forța. Prea multe întrebări și prea puține răspunsuri. Acolo unde este nevoie de mai mult se 

arată o lăcomie. Inima este cauzatoare de probleme. Filozofiile sunt acum încărcate de dramă. 

Responsabilitățile familiei sunt formulate pentru a transforma un proces. Se lucrează pe cont 

propriu. Responsabilitatea enervează. Surprizele sunt neplăcute. Nu mai există spirit cooperant. 

Probleme legate de programul cu publicul. Convingerile eronate se așază la baza unor decizii de 

viitor. Asocierile au acum o altă bază. Singurătatea nu mai este o soluție. Refuzăm în ajutor. Ne 

punem în slujba celorlalți fără judecată. Constrângeri legate de timp sau metoda de lucru. 

Accident prin intermediul apei. Inspirația devine o problemă. Sentimentul este prea intens. 

Probleme de alimentație. Ne facem griji pentru bani sau valori materiale. Se discută despre 

obiecte și despre funcționarea deficitară a acestora. Valoarea estetică devine o problemă de grup. 

Persoanele cu inițiativă sunt confundate cu persoanele puternice. Grijă față de sărăcie, față de 

neputința de a folosi un talent. Atracție către situații și lucruri neobișnuite. Se participă la 

construirea unui mare edificiu. Avem nevoie să ne fixăm pe propriul traseu. Cerem o răsplată. 

Câștig într-o competiție. Se face dreptate prin acuzarea sau învinuirea cuiva. Probleme de 

autoritate. Se fac fapte bune. Planurile de viitor cer implicare puternică. Adevărul doare. 

Nesiguranța în relații care nu au trecut încă testul timpului. Obiectivele de viitor se schimbă. Ne 

dedicăm unor planuri îndrăznețe. Geometria spațiului se reconfigurează. Prietenii înșală. 

Dezamăgire față de un prieten care ne îndeamnă să folosim informațiile neverificate. 

Inventivitate. Preocupări față de liniștea căminului. Diferențele de opinie sunt abordate cu 

înțelepciune. Se face un pas către evoluție. Stabilitate emoțională. Schimburi eficiente. Progres. 

Impulsuri pozitive. Prudență. Convingerile sunt așezate într-o ordine corectă. Relațiile se bazează 

mult pe recomandări serioase. Legături pozitive între oameni. Se realizează corect un calcul. 

Capacitățile intuitive sunt folosite corect. Se discuta despre valoare. Ingeniozitate. Raporturile 

sociale au mici obstacole, dar cadrul general este pozitiv. Parteneriate ce se bazează pe energie 

pozitivă. Se pornește pe un drum prin acceptarea unei provocări. 

 

A doua decadă a lunii septembrie devine mult mai activă decât prima decadă și ne lansează 

o provocare în a reconstrui un bun sau o relație pe care, din neatenție, altădată când ne-am aflat într-

o situație similară le-am ignorat sau l-am stricat. Asta presupune desprinderea de obiceiuri proaste, 

conștientizarea unei interdicții pe care am ridicat-o fără să ne dăm seama ori pe care am alimentat-o 

doar pentru că am crezut în idealuri false sau ne-am supraevaluat propriile forțe. 

Schema de repartizare a celei de-a doua decade a lunii septembrie are în centrul său planeta 

Uranus ce va avea de împlinit în 17 septembrie un trigon minunat cu Marte. Cu toate că Uranus este 

retrograd, impactul pe care-l are asupra conștiinței individului transformă ideea de competiție într-

un mare succes și extrage anumite impulsuri negative dintr-o schemă distructivă ce a fost activă și 

în prima decadă a acestei luni, dar și în luna anterioară. Prin această deplasare către o competiție 
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constructivă ideea de mișcare ne aduce în preajma oamenilor valoroși și reușim să realizăm cu 

aceștia un schimb foarte bun. 

Dar nu trebuie să credem că dacă Uranus din Berbec, proaspătă desprinse de careul 

periculos cu maleficul Pluton, cel care l-a ținut încordat câțiva ani, toate lucrurile vor merge bine și 

vom fi susținuți chiar dacă nu ne implicăm sau foarte îndrăznețe ori noi. Lucrurile nu vor merge 

foarte bine în ansamblul lor pentru că Marte, atras de Uranus în această schemă pozitivă, are 

propriile obstacole de depășit, are polițe mai vechi de plătit și, pentru oameni, totul va fi perceput ca 

o greutate în plus, ca o invitație la a risca fără să aibă garanția că riscul îi va duce la succes. Ne 

referim aici cu precădere la relația proastă a lui Marte cu Chiron, iar în această schemă sunt integrați 

și Mercur retrograd, dar și Soarele. Aceste evenimente lasă impresia unor dureri sociale pentru care  

nu avem încă soluție, dar, în egală măsură, îl provoacă pe individ să găsească soluții pentru durerile 

personale, cele pe care le explorează în intimitate. 

Prima zi a acestei decade aduce împlinirea unui unghi negativ între Venus și Pluton. 

Oamenii se gândesc acum că poate ar trebui să renunțe la o provocare, să nu se mai implice în 

evenimente atât de ample, să nu se mai judece unii pe alții, să nu mai consume din bunurile proprii 

dacă tot nu au garanția unui succes imediat. Asta înseamnă și trădare, despărțire sau o dezamăgire 

ce ar putea să ducă la trădare sau despărțire spre finalul acestei luni sau chiar în luna următoare. 

Deocamdată, careul dintre Venus și Pluton ne atrage atenția asupra unor convingeri, asupra unui 

confort agasat de dorința cuiva din preajmă de a cere mai mult, de a trăi mai bine sau de a fi servit. 

În mod normal, ar fi trebuit ca Venus din Balanță sa aducă rafinarea sentimentelor și o exprimare la 

un nou nivel. Pentru că în această perioadă Venus din Balanță primește o critică dură din partea lui 

Pluton, lucruri care ne lipsesc ori care ne trezesc amintiri dureroase și ajungem la un moment dat să 

considerăm că întreaga nefericire a vieții depinde foarte mult de această situație. Dacă am avea 

obiectul care lipsește acum am considera că suntem cei mai fericiți oameni. 

Paradoxul vine, așadar, din această zonă. Dacă noi nu avem obiectul respectiv ne 

considerăm nefericiți. Ceilalți, care au ceea ce ne lipsește nouă, nu sunt fericiți deși unghiul acesta 

negativ dintre Venus și Pluton se adresează tuturor. De aici înțelegem că în prima zi a acestei 

decade ne lipsește înțelepciune de viață. Am putea să o dobândim dacă facem trimitere la punctul de 

echilibru aferent acestei decade și care, la finalul lunii iulie, atunci când s-a produs o redresare a 

puterii personale, când am fost în stare să vedem ce putem face, ce relații alimentăm și cât de bine 

ne pricepem la acțiunile în care ne implicăm sau la profesia pe care o practicăm. Sensurile noi care 

au venit pe finalul lunii iunie pentru a ne atrage atenția asupra unui detaliu relațional se transformă 

acum în avertisment, într-o înțelepciune de viață, cu toate că am putea să ne extragem o înțelepciune 

similară și din prima decadă a lunii septembrie. Ca și cum ne-a șters cineva memoria, ca și cum 

lucrurile care ni se întâmplă acum nu au legătură cu ceea ce s-a întâmplat în prima decadă ne 

îndreptăm atenția către finalul lunii iulie. Este prima data când finalul lunii iunie devine punctul de 

echilibru pentru ceea ce avem de înfăptuit la un moment dat. În mijlocul lunii august sau în finalul 

lunii ianuarie am avut de trecut prin aceleași situație. Dacă mijlocul lunii august seamănă cumva cu 

ceea ce avem de trăit acum pe finalul lunii ianuarie face trimitere la finalul lunii iulie, ca la un punct 

de echilibru, din postura unor episoade ce nu s-a întâmplat încă. 

Așadar, 11 septembrie lansează invitația la autoevaluare. Este posibil ca unii să devină 

autocritici, să se implice în tot felul de discuții cu persoane din preajmă, cu colaboratorii sau să 

pornească un proces de analiză care să depășească anul în curs și să facă referire la existența în 

ansamblul ei. Dacă unii își descoperă înclinații spre artă, atracție către lucrul în echipă, dacă unii 

descoperă scrieri mai vechi sau își amintesc de o pasiune pe care o aveau în copilărie și pe care de-a 

lungul timpului au ignorat-o atunci înseamnă că se află pe frecvența acestei răscoliri interne și se 

pot aștepta la rezultate bune. Dacă procesul acesta de autoanaliza nu răscolește nimic, nu înseamnă 

că în adâncul sufletului nu există nici măcar o calitate pe care să o găsim acum, ci înseamnă că 

barierele pe care le-am ridicat față de noi înșine sunt mult prea dure și prea rigide și pentru 

rezolvarea cărora este nevoie de mai mult decât un simplu aspect tensionat între două planete, este 

nevoie de suportul unor grupuri de planete și este posibil să avem parte de așa ceva până la finalul 

lunii, dar acum, nu. 
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„Ultimii barbari care s-au așezat la nord de Dunăre, înainte de întemeierea primelor state 
românești, sunt iarăși turanici, cum fuseseră avarii: maghiarii (ungurii), pecenegii, uzii (mai 
scurtă vreme) și cumanii. Pecenegii au venit cam împreună cu ungurii în ultimii ani ai veacului al 
IX-lea. Ei sunt cei care i-au împins pe unguri, din actuala Rusie spre apus. 
Ungurii au trecut la nord de Carpați, pe valea Tisei, și au poposit în pusta Panoniei, propice 
turmelor lor de cai. Acolo, zic unele cronici, se mai găseau încă vorbitori de limbă latină, adică 
preromână (pastores romanorum). Și după ce s-au stabilit acolo, ungurii, călăreți năprasnici, au 
întreprins timp de câteva zeci de ani razii pustiitoare prin Germania și în toată Franța de azi, 
până când, în anul 955, în bătălia de la Lechfeld, în Bavaria, regele german Otto I cel Mare, viitor 
împărat, i-a oprit, și astfel au rămas de-atunci sedentari în Panonia. Au avut norocul să apară 
curând în dinastia arpadiană (astfel numită după primul șef maghiar Arpad, care i-a adus în 
apus) o personalitate excepțională, Ștefan I (1000-l038), consacrat mai apoi de papalitate ca 
Sfântul Ștefan. El consolidează în regatul lui (e primul care poartă titlul de rege) religia creștină 
de rit apusean, după ce șovăise un timp între Roma și Constantinopol, și integrează noul stat, 
locuit de populații vorbind mai multe limbi, în sistemul feudal occidental care tocmai atunci se 
înjgheba, între altele, favorizează influența bisericii germane și începe în tot regatul colonizări cu 
germani: cavaleri, plugari, mineri, meseriași și negustori etc. 
Opriți în expansiunea lor către apus, regii Ungariei vor urmări de-acum extinderea regatului 
către sud și răsărit, împotriva slavilor și românilor, ba atacând chiar Imperiul Bizantin, în 
ultimii ani ai veacului al XII-lea, parte prin uniuni matrimoniale, parte cu forța, pun mâna pe 
regatul slav al Croației, care va fi de-atunci o feudă a coroanei maghiare, dar care nu-și pierde 
limba și particularitatea sa, și e condus de cele mai multe ori de un ban ales din nobilimea croată. 
În Ardeal, cum am văzut, au pătruns cu încetul tocmai în momentul când apăreau mici 
formațiuni române, și în arcul Carpaților, și dincolo de munți. Aici se vor lovi de aceiași pecenegi 
cu care se ciocniseră prin stepele Ucrainei cu vreo două veacuri înainte. 
Pentru punerea în valoare a Transilvaniei, regii maghiari aplică aici, ca și în Ungaria, o intensă 
politică de colonizare, împotriva pecenegilor, apoi a cumanilor, ei așează, la poalele Carpaților 
răsăriteni, niște ostași-grăniceri dintr-o etnie sosită în Europa o dată cu ei; ungurii îi numesc 
Szâkely (în latinește siculi), noi — secui. 
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Identitatea lor precisă, la origine, nu s-a lămurit, cert e însă că au fost de la început maghiarizați. 
Pe teritoriul concedat, întins cât două mari județe, ei formează un fel de „marcă", beneficiind de 
un regim special și condusă de un comite din neamul lor, comes siculorum. 
Altă importantă colonizare, începând chiar de la sfârșitul veacului al XII-lea, e reprezentată de 
coloniști germani, aduși mai întâi din regiunile nord-vestice ale Germaniei, aproape de Olanda, 
iar într-o a doua fază, mai de la răsărit, din Saxonia — de unde a rămas întregii populații 
nemțești din Transilvania numele de sași. Această populație nemțească era menită pe de o parte, 
la țară, să introducă o agricultură mai înaintată, pe de altă parte, să înființeze orașe de tipul 
celor din Germania, cu întăriturile lor, cu fel de fel de meșteșuguri și cu o bună practică a 
negoțului. Din orașele (burg-uri) înființate, șapte vor fi mai însemnate, de unde numele de 
Sieben-bürgen („cele șapte burg-uri") dat de nemți Transilvaniei. Două dintre ele, Brașovul și 
Sibiul (botezate de nemți Kronstadt și Hermannstadt, dar ambele nume inițiale erau românești 
sau slavo-române), vor juca un rol de frunte în dezvoltarea provinciei, și de altfel și în economia 
țărilor române de dincolo de Carpați. Ca și secuii, sașii se vor bucura de largi privilegii și vor fi 
reprezentați de un comite al sașilor. 
Să ne întoarcem la pecenegii de dincolo de arcul Carpaților. Pecenegii stau prin părțile noastre 
aproape 200 de ani. Sunt foarte agresivi; îi găsim în neîncetat conflict ba cu rușii, ba cu ungurii, 
ba cu bizantinii până ce, în 1091, când au pornit iar o incursiune în Imperiul Bizantin, împăratul 
Alexis Comnenul îi zdrobește într-o mare bătălie, la Lebunion. Pe o parte din captivi îi înrolează 
în armata lui, iar pe ceilalți, cu femeile și copiii, îi răspândește ca coloniști prin imperiu. 

Să fi dispărut atunci chiar toți pecenegii din spațiul nostru? Nu-mi vine a crede. Au 
rămas, în orice caz, nume de locuri (toponime) probabil pecenege, cel puțin localitățile numite 
Peceneaga; poate și cuvinte în limba noastră, greu însă de identificat, fiindcă limba lor era foarte 
apropiată de cea a cumanilor, care le iau locul, frați-dușmani care au dat o mână de ajutor 
bizantinilor ca să-i nimicească.”[5] 

 

În mare parte complicația pe care o parcurgem acum se adresează oamenilor încărcat de 

speranță. 12 septembrie ne aduce în fața unor motivații pe care omul comun le va considera lipsite 

de importanță ori construite în așa fel încât să-i distrugă speranța. Dacă reușește să-și depășească 

acest obstacol mic va vedea că declanșează evenimente în cascadă care duc spre înnobilarea ființei 

și spre dezvoltarea optimismului către culmi pe care nici măcar nu și le putea imagina. Asta se 

întâmplă pentru că în noaptea de 11 spre 12 septembrie se împlinește conjuncția lui Junon cu Luna 

neagră, apoi, când ziua se va finaliza, Mercur și Marte se vor afla într-o relație proastă, accentuând 

rolul de planetă focar  a lui Marte în careul în T pe semne mobile construit și împreună cu Chiron. 

Soarele și Luna se vor afla acum într-o relație foarte bună prin intermediul căreia Luna va deveni 

planetă mediatoare în opozițiile pe care Chiron le realizează cu planetele din Fecioară. Această 

dispunere astrală pune o condiție interesantă. Dacă privim către lucrurile minunate, dar nu reușim să 

le vedem, pentru că în un element ce ține de optica personală, un obstacol, o frunză sau poate 

depărtarea în sine se interpune și nu ne permitem să vedem, suntem invitați să avem răbdare, să 

cerem ajutorul din jur, să nu intervenim cu prejudecata, cu o negație sau cu o nerăbdare pentru că 

lucrurile se vor rezolva de la sine. Dacă avem toate aceste elemente la dispoziție vom primi imediat 

răspunsul și, cu toate că problemele nu se vor rezolva de la sine, ci va fi nevoie de un aport 

personal, de implicare personală, vom fi cumva ajutați să le ducem la bun sfârșit, adică nu vom fi 

descurajați de ritmul nou de lucru, ci încurajați că, procedând în felul acesta, garantat ajungem la 

destinație. Chiar dacă acest gen de interpretare pare puțin cam încurcată, chiar dacă succesiunea 

evenimentelor ne lasă impresia că nu putem fi siguri pe pasul următor, dar nici pe soluția finală așa 

cum sperăm, ci măguliți de o stare frumoasă, avem curaj, determinare și, retrogradarea lui Mercur, 

în această dispunere negativă cu Marte, are rolul de a ne atenua durerea, de a vedea dimensiunea 

reală a problemei și din această cauză să avem mai mult curaj. Lucrând o perioadă cu acest curaj, cu 

acest orb, o parte din probleme se rezolvă, iar acestea se reduc în dimensiune și când le vom vedea 

nu ne vom mai speria nici de mesajul pe care îl poartă și nici de dimensiunea lor. 

La modul concret schema aceasta lucrează foarte bine cu corelațiile negative însă doar în a 

motiva individul să meargă mai departe, să aibă încredere în percepția sa și să folosească cu 

încredere resursele care sunt cerute de demersurile publice. Totuși Luna din Capricorn se află acum 

într-o poziție foarte proastă cu Uranus încercând să reactiveze o problemă mai veche, cea care până 
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acum a fost pusă pe relația proastă dintre Uranus și Pluton. Luna, având un tranzit foarte rapid, nu 

poate reproduce acum acele complicații sociale, iar indicațiile pe care le face din postura aceasta 

critică sau detașată, indiferentă sau rece, doar seamănă cu lipsurile pe care le-am parcurs în ultimii 

ani, însă nu le poate reproduce. Schema aceasta are însă un efect homeopatic, activând amintirea 

unor traume mai vechi și cei care sunt sensibili de felul lor vor avea o zi de 12 septembrie încărcată 

de nemulțumire, de tristețe sau chiar de durere fizică. Desigur, imediat ce Luna va intra în Vărsător 

efectele acestea neplăcute vor trece. 

 
 
În copilărie, autoarea și desenatoarea de cărți pentru copii Beatrix Potter (28 iulie 1866 – 

22 decembrie 1943) a învățat singură să deseneze și să picteze. Pentru a-i amuza pe cei mai mici 
decât ea, desena animale îmbrăcate în haine omenești. După aceea, a scris povești care să fie 
ilustrate de desenele respective. Povestea iepurașului Peter a fost inițial trimisă copilului uneia 
dintre guvernantele ei în 1893, fiind publicată de Potter în 1901. Potter a scris despre 30 de cărți. 
Pe 22 decembrie 1943 a murit de pneumonie în casa ei din lângă Sawrey (Lancashire), la vârsta 
de 77, lăsând aproape toate bunurile ei la Național Trust. Cărțile lui Potter continuă să se vândă 
în întreaga lume în mai multe limbi aducând bucurie în sufletele celor mici. 

 

În 13 septembrie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur și, de asemenea, într-o 

cuadratura cu Marte. Asta înseamnă că nu putem judeca relația proastă a Soarelui cu Marte decât 

dacă îl implicăm și pe Mercur, la fel cum nu putem judeca relația proastă a lui Mercur cu Marte 

decât dacă implicăm și Soarele. Conjuncția aceasta deși este un semn de dezbinare, din cauza 

retrogradării lui Mercur și din cauza așteptărilor mari pe care le avem (Mercur în Fecioară este în 

domiciliu), accentuează un interes teribil față de lucrurile ascunse, față de o zonă necunoscută, față 

de ceea ce nu este accesibil oricui ca, prin explorare, să reușim dintr-o dată să devenim persoane 

foarte cunoscute, să ne așezăm în fruntea grupului sau să ne ridicăm deasupra tuturor. Înainte de a 

obține performanță, înainte ca lucrurile acestea să fie un motiv de bucurie pentru bătrânețe, avem 

nevoie de baze noi. Abia aici în această zonă, abia în momentul acesta în care conștientizăm ca 

avem nevoie de baze noi, ne dăm seama cât de intensă este tendința spre dezbinare. Mintea este 

rătăcitoare, aspirațiile nu mai corespund intereselor pe care le-am formulat până acum și totul dă 

semne că se erodează, până și responsabilitatea ce ar fi trebuit să se situeze la un nivel foarte înalt 

prin poziția lui Mercur în Fecioară. De această dată, surprizele sunt neplăcute și fac acest tablou, 

toată această schemă socială, să fie marcată de stres și de nemulțumire. 

Cazul acesta general face acum trimitere la finalul lunii iunie, acolo unde ne îndreaptă 

punctul de echilibru, dar și corelațiile pozitive. Nemulțumirea momentului pornește de la faptul că 
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ne simțim marginalizați ori nu suntem apreciați pentru valoarea pe care o avem. Dacă Mercur n-ar fi 

fost retrograd atunci am fi putut vorbi despre o nedreptate reală. Așa, nedreptatea pe care o invocăm 

acum este mai mult închipuită sau individul crede că este nedreptățit pentru că nu ia în calcul toate 

informațiile, ci doar pe acelea care-i convin sau care i se par mai accesibile. Pentru că, în cazul 

unora, unele dureri s-ar putea să nu se fi stins cu intrarea Lunii în zodia Vărsător, asta pentru că sunt 

mult atașați de planul material și contactul cu abstractul prin noua poziție a Lunii nu-i ajută cu 

nimic, schema aceasta care vine din careul în T pe semne mobile oferă individului visarea ca soluție 

împotriva acestei dureri. Aspirațiile pe care le avem acum ne îndeamnă să visăm foarte mult și, prin 

visare, oamenii renunță la responsabilități, la atenție, la memorie și preocupările lor se extinde către 

o zonă care le este doar lor necunoscută, către un mister care doar lor nu li s-a dezvăluit. Este de la 

sine înțeles că momentul acesta poate aduce și probleme de interacțiune, oprirea unei informații, 

distrugerea unui bun sau întoarcerea la un traumatism mai vechi, acela pe care am crezut că l-am 

lăsat definitiv în urmă. Ajuns în punctul acesta omul comun va considera că trebuie să găsească pe 

cineva în jur care să-l asculte. Pentru că energia care vine din partea lui Marte din Săgetător este 

puternică, dorința de competiție și implicit nevoia de a fi in frunte va direcționa energia către a  

identifica un om slab care să îndeplinească rolul de ascultător perfect. Performanța, în cazul acestor 

oameni, se va limita la genul acesta de reușită. Drama și stresul rămân la fel și frustrarea că nu am 

apucat să obținem un avantaj substanțial, unul în văzul tuturor, pe zona socială cu care să ne lăudăm 

la bătrânețe. 

Așadar, din această dispunere astrală ne rămânem o mare frustrare, tendința de a-i judeca pe 

ceilalți pentru eșecurile pe care le-au comportat până acum în ultima vreme cărora li se adaugă și 

cele mai vechi, din anii din urmă, pe care, acum, în mod surprinzător, ni le amintim foarte precis. 

Memoria, totuși, nu funcționează cum trebuie, ea se activează pe baza unor stimuli, iar aceștia, din 

cauza tensiunii care se accentuează acum, sunt cu precădere conturați în zona insuccesului sau 

declanșați de acesta. Cel mai mare bine pe care am putea să ni-l facem acum este acela de a refuza 

să ne amintim de un eșec mai vechi. Conjunctura prezentă nu are nevoie de exemple de genul 

acesta. 

 
„Brazilia a fost descoperită de navigatorul portughez Pedro Alvares Cabrai în anul 1500. moment 
care a marcat începutul colonizării teritoriului; Procesul avea să dureze trei secole. Brazilia și-a 
câștigat independența abia in 1822 iar în 1891 a devenit republică federală 
După cel de Al Doilea Război Mondial, Brazilia (condusă in perioada 1956-1961 de președintele 
democrat Kubilschek) a intrat într-o etapă de dezvoltare economică rapidă. Lovitura de stat din 
1964 a pus capăt acestei perioade favorabile. Următorii douăzeci de ani. Brazilia a trăit sub 
regimul unei brutale dictaturi militare. 
In 1985, Brazilia a revenit la democrație, însă a rămas dominată de haosul economic, de sărăcie 
și de inflația galopantă, care se ridica la mii de procente anual. Succesul a venit abia in 1993. 
odată cu introducerea așa-numitului "Plano Real" care a reușit să stopeze creșterea prețurilor, să 
revigoreze economia braziliană și să atragă capital străin. Cu toate acestea. o șesime din 
populație este analfabetă iar sărăcia domină slum-urile marilor orașe, ca Sao Paulo. Rio de 
Janeiro. Salvador și Recife. 
Eforturile de îmbunătățire a situației economice sunt îngreunate de nivelul ridicat al datoriei 
externe care a depășit incredibila sumă de 150 de miliarde de dolari, precum și de recesiunea 
economică cu care se confruntă multe alte țări la început de secol XXI  
Locuitorii celei mai mari țări din America latină sunt convinși de acest fapt, într-adevăr, natura 
a fost generoasă cu Brazilia: a dăruit acestei țări un pământ fertil, binecuvântat cu bogății 
naturale, plaje minunate și oameni cu poftă de viață. Cu toate acestea, cu greu se întâlnesc în alte 
părți contraste atât de izbitoare ca aici: alături de ferme (faciendas) cu suprafețe arabile de 
mărimea Luxemburgului se găsesc orașe ca Recife, alcătuite în proporție de două treimi din 
slumuri (lăvclas). Puțini europeni știu că Brazilia se situează printre primele zece cele mai 
industrializate țări din lume, producând și exportând avioane, computere și autovehicule. 
Contrar percepției generale. 55% dintre brazilieni sunt de origine europeană. Cele mai dens 
populate regiuni sunt împrejurimile orașelor Rio de Janeiro și Sao Paulo. Acesta din urmă este 
cel mai marc oraș brazilian și principalul centru al industriei, comerțului, serviciilor și culturii. 
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Tradițiile și religia Continentului Negru joacă un rol important în statul Bahia din Estul țării 
datorită numărului mare de locuitori de origine africană stabiliți aici. 

Cel mai important capital natural al Braziliei este totodată și sursa problemelor sale celor 
mai mari: Amazonia - bazinul Amazonului. Cea mai mare junglă subtropicală din lume ocupă 
40% din teritoriul Braziliei. Se micșorează, însă, intr-un ritm înfiorător din cauza defrișărilor și a 
mineritului. Distrugerea acestei jungle ar aduce după sine nu numai o catastrofă ecologică 
pentru America de Sud, ci și modificări climatice pe întregul glob.”[4] 

 

În 14 septembrie lucrurile vor depinde foarte mult de convingeri eronate pe care le-am avut 

până acum. Acestea vor avea tendința de a se așeza la baza unor decizii de viitor și asta pentru că 

axa iubirii nu poate fi împlinită, în momentul acesta zodia Leu este complet lipsită de planete, 

situație care va aduce o ușoară tristețe sau ne va atrage atenția asupra faptului că viața este în 

continuare tristă și orice am face nu ne vom sustrage dezamăgirilor. Se face, așadar, un pas înapoi și 

prin acest pas oamenii arată că acordă mai multă atenție compromisurilor, nesiguranței în relații, 

decât complicațiilor pe care le pot rezolva cu ceea ce au acum la dispoziție. Interesul individului va 

fi în continuare pentru asociere, pentru a demonstra o mare forță, dorind să convingă pe cei din 

preajmă care au mintea deschisă, că poate descoperi orice discontinuitate ce apare în jurul său. 

Obiectivele sale acum sunt cele care implică diminuarea interacțiunilor pe motiv ca acestea duc 

oricum la dezamăgire. Luna din zodia Vărsător ne arată, nu înclinație către inactivitate sau către a 

refuza tot ceea ce ține de interacțiune sau de comunicare, ci de a le duce pe acestea în interior cu 

scopul de a ne așeza acolo în ordinea cuvenită. Suntem în faza ascendentă a opoziției dintre Soare și 

Chiron retrograd și ipostaza pe care Luna o împlinește acum din zodia Vărsător pregătește ceea ce 

ni se va consuma, în prima etapă în ziua de 15 septembrie, când Soarele se va afla într-o opoziție cu 

Chiron, apoi, în a doua etapă, în 16 septembrie, pe Luna plina. Interiorizarea acestor impulsuri 

reprezintă cea mai bună soluție pe care o putem aborda în momentul de față. Aducem la interior 

ceea ce la exterior pare de nerezolvat, furtunos, intransigent și construim o schemă agresivă sau 

compromițătoare ce arată că dispunem de o experiență de viață suficient de solidă pentru ca 

lucrurile să poată fi reparate într-un mod accesibil sau eficient. 

Faptul că parcurgerea de către Luna a ultimului segment al zodiei Vărsător reprezintă un 

preambul pentru următoarele două zile, adică zilele de 15 și 16 septembrie, ceea ce poate aduce și 

refuzul de a acționa pe zona publică așa cum am făcut-o până acum. Am văzut de la începutul lunii 

septembrie și până acum că multe evenimente au cerut un mesaj clar pe segmentul public, au 

solicitat un mesaj evident din partea individului prin care să aflăm cu toții care sunt intențiile 

acestuia și de ce instrumente se folosește pentru a ajunge la destinație. Din exterior ipostaza aceasta 

seamănă cu o deviere de la traseul obișnuit, cu o renunțare, cu o detașare sau cu desprinderea 

completă a individului de ceea ce a promis să facă. Este posibil ca în cazul unora sa avem de-a face 

cu o deviere, cu redimensionarea instrumentelor de lucru sau cu regândirea acestora pe motiv că 

poate ar fi mult mai ușor dacă ne-am asocia cu alte persoane. Această dorință de reasociere, de 

rupere a unei colaborări pentru a face loc alteia, pentru a aduce în această schemă gândită în 

prealabil de individ o persoană care are mai multe resurse și care pare mai echilibrată, arată că 

persoana în cauză este chinuită de teama că dacă nu obține un rezultat imediat, dacă nu are măcar 

promisiunea că lucrurile acestea se vor consuma imediat atunci totul este sortit eșecului. În 

ansamblu, momentul acesta subliniază o dezamăgire pe raporturi sociale, însă tot ceea ce ține de 

raportul individului cu el însuși și cu instrumentele pe care le are în preajmă caută să se desfășoare 

în condiții optime. Dacă nu ar mai fi atât de marcat de dorința de a impresiona, ne atrage atenția sau 

de a câștiga într-o confruntare socială, dar fi cel mai bun poate și evenimentele s-au așezat de la 

sine. Gândind așa și acționând pe baza acestor atitudini totul în jur se agită, iar individul acum nu 

poate acționa în ambele direcții, să se ocupe și de interior, să administreze și valorile sociale, ci 

renunța la cele sociale și se ocupă doar de cele care-i aparțin. Asta înseamnă că ceea ce se agita pe 

zona publică acum poate fi un factor de tensiune pe care nu-l vom putea regla, cel puțin nu 

deocamdată. 

 
E împărțită omenirea... 
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de Mihai Eminescu 
 
E împărțită omenirea 
În cei ce vor și cei ce știu. 
În cei dentâi trăiește firea, 
Ceilalți o cumpănesc ș-o scriu. 
Când unii țese haina vremei, 
Ceilalți a vremii coji adun: 
Viață unii dau problemei, 
Ceilalți gândirei o supun. 
 
Dar pace este între dânșii: 
Ce unii fac iau alți-aminte. 
Căci până azi domnește-ntr-înșii 
A cărții tale graiuri sfinte. 
N-a intrat viermele-ndoielii, 
Copil e ochiul lor când vede, 
Căința văd urmând greșelii, 
Căci omul tot în tine crede. 
 
Al răului geniu arate-mi 
Un om din viță pământească, 
Ce-ar fi-ncercat ale lui patemi 
Naintea ta să-ndreptățească; 
Căci buni și răi trăiesc în tine, 
Cuvântul tău e calea lor — 
De-a lor abateri li-i rușine, 
Căci tu ești ținta tuturor. 
 
Virtutea nu mai e un merit, 
Căci merit nu-i când nu e luptă. 
Asupra ta ei nu se-ntărât 
Cu viața-n joc, cu mintea ruptă; 
Mânând cu anii colbul școlii, 
Ei cred făr-a fi înțeles, 
Din cărți străvechi roase de molii 
Își împlu mintea cu eres. 
 
Ei nu pătrund a ta mărire — 
Minune-i pentru dânșii tot. 
Necercetând nimic în fire, 
Nimic nu știu, nimic nu pot; 
Căci nu-i supusă lămuririi 
Gândirea-n capul înțelept — 
La toate farmecele firii 
Se bat cu mânile pe piept. 
 
Urmând a cărților străveche 
Statornic, nemișcat învăț, 
E surdă azi a lor ureche 
Privindu-ți firea cu dispreț; 
Legată-n lanț e a lor minte 
Și rodul minții e sălbatec, 
Se plac în mistice cuvinte 
Și-esplică totul enigmatic. 
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Ceea ce s-a neglijat în 14 septembrie se răzbună în 15 septembrie, atunci când opoziția 

dintre Chiron și Soare atinge faza maximă. Acum apar rezultatele concrete ale unor constrângeri 

despre existența cărora am auzit în treacăt și cu care nu am lucrat în forma aceasta până acum. De 

aici înțelegem că ne întâlnim cu probleme nerezolvate, cu greutăți ale celorlalți cu limitări ale 

expresiei personale sau cu amânări ale unor demersuri pe care și așa individul nu ar fi vrut să le facă 

și situațiile acestea ne întârzie sau ne îndeamnă să amânăm anumite decizii pentru un viitor 

îndepărtat. 

Schema aceasta în care Soarele și Chiron se află în opoziție nu poate fi separată de impactul 

pe care planeta Marte îl are asupra opozițiilor de pe axa Fecioară-Pești. Ideea de performanță 

complică acum lucrurile într-un mod în care nu s-a mai întâmplat până acum. Axa Fecioară Pești 

este încercată de la începutul anului de tot felul de probleme legate de starea de sănătate, de 

demersuri de factură administrativă prin, studii, revendicări, ambiții sau răzbunări ce au făcut parte 

din preocupările pe care le-am avut până acum. Impactul pe care Marte din Săgetător îl are asupra 

acestor lucruri cunoscute adaugă acestora o picătură de duritate, o dorință de competiție, o doză de 

neseriozitate și de lipsa de fair-play într-un context în care dacă lucrurile ar fi fost lăsate în forma 

aceasta ele s-ar fi rezolvat de la sine. Dacă judecăm și faptul ca pe axa Fecioară-Pești în continuare 

se află Axa Dragonului dorințele acestea nu pot fi întâmplătoare și nici într-un caz expresia unor 

impulsuri de moment. Dintotdeauna ne-am dorit să obținem un avantaj într-o anumită ramură, să 

atragem atenția asupra unor calități personale ori pur și simplu să dăm la o parte pe cineva din cale 

pe motiv că merităm mai mult, suntem mai bine pregătiți, avem resursele cele mai mare sau ne 

dorim mai mult. Există și riscul ca în aceste acțiuni să preluăm din sarcinile celorlalți, să dăm 

ordine, să comandăm, să facem recomandări deși acestea nu au fost cerute, să fim prea agitați, prea 

zăpăciți sau revoltați până și pe metoda de lucru pe care am abordat-o până acum declarându-ne 

împotriva tuturor, mai puțin împotriva propriului ideal. 

Pentru că ziua de 14 septembrie a constituit un preambul la ceea ce se consuma acum 

considerăm că relația bună pe care Luna avut-o cu Uranus, planeta ce se află în continuare într-un 

trigon cu Marte, va dispune de privilegiul pe care îl are un corp ceresc atunci când mediază opoziția 

pe care Uranus și Venus o împlinesc. Ne aflăm într-un moment delicat, într-un impas în care 

devenind victimele a ceea ce am solicitat sau ne-am dorit cu insistență. Este posibil ca momentul de 

față să scoată în evidență și faptul că ne aflăm aici pentru că am renunțat la demersuri care s-ar fi 

soluționate de la sine ori mult mai simplu, deci am făcut o alegere proastă și puțini vor fi aceia care 

vor recunoaște cu mâna pe inimă că au greșit. Cei mai mulți se vor arunca cu capul înainte, se vor 

arăta îmbătați de victoria pe care n-au obținut-o încă și vor spune că pentru ei este mult mai 

important să participe la această competiție decât să câștige. De altfel, este o mare minciună! 

Dacă judecăm și faptul că pe lângă acest raport complicat dintre Soare și Chiron care arată 

că vom rezona mult mai ușor cu oameni agitați, nervoși care au probleme greu sau imposibil de 

soluționat decât cu oamenii cu bună intenție, faptul că Luna se află acum într-o dispunere negativă 

cu Saturn arată că pe frontispiciul vieții personale apare o altă problemă marcată de refuz. 

Întârzierile de acum nu sunt banale la capitolul eveniment, dar importante la capitolul avertismente 

ce trebuie luate în considerare. Dacă oamenii vor fi prea orbiți de ambiția lor atunci își merită soarta 

pentru că planetele sunt obiective și niciun element rău nu acționează de unul singur, ci este 

secondat de un sfat, o recomandare, un avertisment sau măcar o informație din utilizarea căreia 

individul se poate alege cu o experiență sau cu ajutorul căreia poate intra în posesia unei soluții 

miraculoase. Întârzierea de acum este avertismentul că poate ar trebui să nu mai fim atât ambițioși 

și de dornici de victorie și să ne ocupăm de lucruri mai importante, să nu ne vindem din casă doar 

pentru a ne redecora biroul de la serviciu. 

 
Michael Jordan, n. 17 februarie 1963, este un fost jucător profesionist american de 

baschet, actualmente om de afaceri și proprietar majoritar la clubul de baschet Charlotte 
Hornets. După NBA "Michael Jordan este recunoscut ca fiind cel mai mare jucător de baschet al 
tuturor timpurilor". După o carieră formidabilă la Universitatea din Carolina de Nord la Chapel 
Hill, unde a fost un membru al Tar Heels care a câștigat Campionatul Național în 1982, Jordan s-
a alăturat echipei Chicago Bulls din NBA în 1984. Astfel, a fost selecţionat în echipa SUA în 1984 
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la J.O., câştigând prima dintre cele două medalii olimpice de aur. În acelaşi an a fost transferat 
în NBA şi a început o lungă carieră la echipa Chicago Bulls. Sezon după sezon, a continuat să 
impresioneze şi a fost votat cel mai bun jucător profesionist în şase finale NBA. În mod tragic, 
tatăl său a fost asasinat în 1993 şi Jordan s-a retras din NBA. A încercat să mai joace pentru 
echipa White Sox, dar cu puţin succes. Atracţia baschetului s-a dovedit mai puternică şi a revenit 
la Bulls, în 1997, a doborât un record faimos, înscriind mai mult de 10 puncte în fiecare din 788 
de meciuri consecutive. S-a retras de la Bulls în 1999, dar în toamna lui 2001 şi-a făcut o revenire 
surprinzătoare jucând pentru echipa Washington Wizard. El a fost ales în Naismith Hall of Fame 
pe 6 aprilie 2009 și introdus oficial pe 11 septembrie 2009. Jordan a alimentat de asemenea 
succesul de adidași Jordan ai lui Nike, care au fost introduși în 1985, și continuă să rămână 
populari și astăzi. Jordan a jucat în filmul Space Jam din 1996, jucându-se pe sine. El este 
proprietarul majoritar și șef al operațiunilor de baschet pentru Charlotte Hornets, și a câștigat 
recent un război al ofertelor de a cumpăra echipa de la fostul proprietar Robert L. Johnson. 

 

Luna plină care se 

împlinește în 16 septembrie 

se suprapune peste o parte 

din tensiunile susținute de 

axa Fecioară-Pești printre 

care și cele lansate de Axa 

Dragonului. Dacă atrag 

atenția asupra unor 

probleme estetice, probleme 

de administrare a 

patrimoniului sau cele care 

apar în gestionarea unor 

complicații de factura 

administrativă, de inserție la 

locul de muncă, proiectare a 

sarcinilor profesionale sau 

evaluare a riscurilor, 

oamenii vor să arate că au o 

viziune și că pot face față 

oricăror presiuni care vin 

acum din aceste zone. Nu 

vor face față decât 

persoanele superdotate, cei 

care au un nivel de 

inteligență peste medie și 

care nu-și acordă circumstanțe atenuante atunci când se află în fața unor provocări sociale. Restul 

persoanelor îndeplinesc rolul de siguranță, devenind sateliți ai problemelor celorlalți și, desigur, 

executanții perfecți ai acestora. În 16 septembrie pot apărea probleme de alimentație, riscuri majore 

de intoxicație sau intoleranță, grăbirea metabolismului sau forțarea acestuia pe un sector în care 

niciodată nu a funcționat bine. Nu ne referim aici doar la suprasolicitare, ci și la anularea completă a 

unui proces care ar putea să zăpăcească întregul metabolism. 

Marte se află acum într-o relație proastă cu Chiron și apar semne de întrebare față de 

soluțiile bune în care am crezut până acum. Momentul acesta ar putea să fie asemănător unei stări 

de iluminare. Ceea ce vedem acum că nu a fost bun s-ar putea să nu fi fost bun niciodată, adică 

realitatea să fie așa cum o percepem acum. Motivul pentru care percepem realitatea în modul acesta 

este însă dat de o mare dezamăgire pe care o avem față de un proces care refuză să mai funcționeze 

în modul în care a făcut-o până acum. Este de o importanță vitală să nu ne construim idealuri pe un 

viitor foarte îndelungat în momentul de față. Luna plină care se împlinește acum, accentuează cu 

precădere ceea ce a fuzionat bine. Astfel, această relație negativă a lui Marte cu Chiron nu 

urmărește repararea problemelor pe care le-am cunoscut până acum, ci anularea elementelor 
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benefice în care am crezut, deci adâncirea ființei într-o și mai mare îndoială. Asta înseamnă că dacă 

până acum am investit într-o direcție riscând puțin și având convingerea că riscul este evaluat corect 

și nu există nimic periculos la mijloc, momentul zilei de 16 septembrie ne schimbă atitudinea față 

de risc și ne aduce o frică teribilă față de eșecul iminent pe care acesta îl dezvăluie. Este adevărat, și 

în ziua anterioară ne-am temut de surprize însă nu atât de mult ca în momentul de față. Acum Luna 

plina de pe axa Fecioară-Pești ne limitează și accesul la un ajutor social transformându-i pe oameni 

în ființe foarte egoiste chiar dacă până acum nu au fost chiar așa. 

În realitate, ceea ce se va consuma în 16 septembrie vine să ofere o explicație absolut 

miraculoasă a tot ceea ce am avut de traversat în ultima perioadă. Luna plina ce se împlinește în 

momentul în care Marte și Chiron se află într-o relație proastă arată că, de fapt, se sancționează 

risipa. De aici înțelegem că ambițiile pe care le-am dezvoltat până acum și care mai sunt în 

continuare active nu au fost gândite cu moderație, cu înțelepciune nu au avut la bază, o disciplină ci 

au fost abordate haotic. Forța contextului astral al zilei de 16 septembrie pune în banca acuzaților 

aceste atitudini periculoase, impunând grupului de apartenența modificări de structură, dar și de 

funcție pentru rezolvarea acestor probleme. Este posibil ca unii să treacă prin comisia de disciplină, 

să li se retragă anumite privilegii, să-și piardă o funcție în momentul în care credeau cu tărie că nu 

mai au decât un singur pas până când să li se împlinească solicitările. După conjunctura momentului 

dorințele acestea nu ar fi putut fi îndeplinite așa cum nu au mai fost formulate niciodată. 

Complicațiile cauzate de această idee absurda de câștig constituie în egală măsură și o lecție de 

viață foarte importantă. Ceea ce se înțelege, ceea ce se observă sau ceea ce ni se spune în mod direct 

pe această Lună plină constituie concluzia la care ajung cei din jur, colaboratori sau parteneri cu 

care am lucrat în acest proiect îndrăzneț. Cine are urechi de auzit și ochi de văzut, dar și minte să 

înțeleagă va ține cont de lucrurile acestea. Cine nu, se va arunca în continuare în vâltoarea vieții 

considerând că riscul îi caracterizează și trebuie apreciați pentru asta. Forța și puterea de 

transformare la care vom face apel în lunile care vor veni vor depinde mult de ceea ce înțelegem în 

momentul de față și, mai ales, de oamenii care ne-au rămas alături în perioada aceasta. Asta 

înseamnă că nu este o încercare teribilă doar pentru noi înșine, ci și pentru cei care prin voință 

proprie au ales să ne rămână alături. 

 
„Cine a văzut pentru prima dată Antarctica? Nu există un răspuns exact la această întrebare. 
Manualele de istorie atribuie descoperirea oficială a continentului anului 1820, realizată în 
același timp de către trei exploratori: ofițerul rus de marină Faddiej F. Gottlieb von Bel I 
Inghausen. căpitanul american de baleniera cu numele Nathaniel Brown Palmer precum și 
ofițerul englez de marină Edward Bransfield. Din acel moment a început „cursa spre polul sud”. 
în anii 30 și 40 ai secolului XIX. interesul cercetătorilor s-a concentrat asupra observării coastei 
necunoscute până atunci. Primul care a ajuns pe gheața Antarcticii, în anul 1895. este 
norvegianul Carsten Ekeberg Borchgrevingg. Prima încercare de a ajunge la polul sud îi aparține 
irlandezului Ernest Shackleton, în anul 1908. Datorită furtunilor severe de zăpadă a fost nevoit 
să renunțe cu 200 de kilometri înaintea destinației sale. Și mai dramatic s-a derulat competiția 
dintre Robert Scott și Roald Amundsen în anul 1911: englezul și norvegianul au plecat aproape 
concomitent, având ca destinație punctul sud al globului. Amundsen a beneficiat de echipamente 
mai bune și a urmat un traseu mai favorabil. La 14 decembrie 1911 a ajuns la polul sud. Scott a 
ajuns aici abia la 17 ianuarie 1912. Norvegianul s-a întors fericit acasă. Scott a murit la 
întoarcere. 
Antarctica este situată pe o lățime geografică sudică de peste 60 de grade, liste alcătuită din 
gheață solidă și din insule costale, formând un cerc. in partea de vest se află Peninsula 
Antarcticii. Acest continent este înconjurat de trei oceane: Atlantic, Indian și Pacific. 
Antarctica este considerată cel mai îndepărtat, cel mai înghețat, cel mai ostil și cel mai 
nefavorabil continent pentru oameni. Antarctica arc o suprafață de aproape 14 milioane de km: 
și este cu jumătate mai mare decât Europa. Învelișul vast și deschis de gheață ajunge la o 
înălțime de trei kilometri. Din cauza vânturilor violente, suprafața gheții a fost erodata formând 
râuri cu forme caudate. In direcția mării plutesc banchize și văi glaciare. Marginea ghețarilor 
care se sparg rând pe rând formează munții de gheață. Oceanele din jurul acestora abunda in 
peste si atrag nenumăratele mamifere și păsări maritime. Dintre acestea se deosebesc focile, 
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petreii. pescărușii, albatroșii și pinguinii. Glasurile acestora răsună în continuu pe deșertul de 
gheață, de parcă ar rânji la ostilitatea acestui pământ. 

Din punct de vedere geologic, pe Antarctica se deosebesc două mari regiuni. Pc întreg 
continentul se întind Munții Transantarctici, care o împart între Antarctica de Est și cea de 
Vest.”[4] 

 

Imediat ce Luna va ieși din zodia Pești și va intra în zodia Berbec lucrurile se vor așeza într-

o altă ordine sau măcar vor da semne de redresare. Asta nu înseamnă că ele se vor rezolva peste 

noapte, o parte din unghiurile ultimelor zile sunt în continuare active și în continuare oamenii se 

simt atrași de lucruri neobișnuite, de situații sau întâmplări ieșite din comun ori de ceea ce ar putea 

să ne compromită și mai mult imaginea. Preocupările se modifica ușor și chiar dacă se menține 

aspectul compromițător el se adresează acum într-un sector nou. Intrând în zodia Berbec, Luna va 

avea de împlinit opoziție cu Jupiter și este prima poziție pe care aceasta o realizează cu Jupiter de 

când acesta a intrat în zodia Balanță. Este posibil ca în momentul de față să nu ne fie foarte clar care 

este natura aceste opoziții. Ar putea ca responsabilitățile momentului să nu ne fie foarte clare și să 

confundam conflictul cu persoana care l-a adus, ucigând mesagerul. Reacțiile acestea vor fi în 

continuare dominate de un impuls prea puternic, de o dorința de a impresiona sau de a domina tot 

ceea ce vine în preajmă, încât nu va mai conta că între timp lucrurile s-au schimbat sau că 

personajele sunt altele. Această atitudine dominată de ambiție, acest interes teribil de a ne situa 

deasupra celorlalți aducem o mare disponibilitate pentru mișcare și, de asemenea, pe împlinirea 

acestui trigon între Marte și Uranus, interes pentru un succes într-un demers de pe urma căruia nu 

ne mai așteptăm să obținem ceva. Este adevărat, pentru că nu se face o combinație tristă între 

opoziția Lunii cu Jupiter și relația bună dintre Marte și Uranus, în schema zilei de 17 septembrie, 

face trimitere la o profeție. Profețiile niciodată nu au fost acceptate, au trezit mai curând interesul, 

au fascinat și în egală măsură au îngrozit oamenii cu transformările pe care le anunțau. Puțini au 

fost oamenii care au reușit să facă în așa fel încât o profeție care le-a fost atribuită să nu se mai 

întâmple. Ideea de schemă predestinată de la care individul nu se poate abate va îngrozi în ziua de 

17 septembrie și cu cât persoana are un destin mai intens, mai amplu sau mai puternic, cu cât se va 

preocupa mai multe de zona socială cu atât mai mult mesajul acestei profeții se va extinde și către 

ceilalți. Asta înseamnă că individul în funcție de calitatea pe care și-a construit-o de la începutul 

anului până acum va fi pentru cei din jur un noroc sau în ghinion. 

Oportunitățile care ies acum în cale ar putea să fie răstălmăcite. Momentul de față se 

adresează destinului în ansamblu însă pe o rută ocolitoare, pe o schemă care deviază de la 

programul stabilit până acum, de la desfășurătorul pe care l-am făcut cu atât de multă atenție și 

minuțiozitate. Cei care nu reușesc să își reprezinte mental etapele viitoare, care nu sunt obișnuiți să 

lucreze cu instrumente abstracte sau care nu au fost învățați cum să-și gândească demersurile 

viitoare se vor speria crezând că totul s-a răsturnat, că trebuie să o ia de la capăt, trebuie să 

demonstreze față de o altă autoritate ceea ce până acum s-a străduit să demonstreze altora. Există și 

această componentă care vizează reevaluarea unor demersuri sau împlinirea unor fapte marcate de 

ambiția reușitei sociale. Cel care este puternic va câștiga din această competiție, își va face singur 

dreptate și va impune celorlalți propriile reguli. Cel care în 17 septembrie va vedea că trebuie să 

respecte regulile celuilalt va înțelege și de ce se întâmpla lucrul acesta, se va vedea pe sine învins și 

nu-i va plăcea. În 17 septembrie lumea se împarte doar în învingători și învinși. 

 
Botezul la Damasc 
Faptele Apostolilor, din contră, sunt mult mai expuse suspiciunii. Sfântul Luca ține să pună în 
evidență unitatea profundă a Bisericii de început, față cu iudaismul, înfățișat ca persecutor, și 
redactează în consecință. Prin urmare, scrie că Pavel, îndreptându-se spre Damasc, este 
purtătorul scrisorilor provenite de la autoritățile sacerdotale din Ierusalim. Botezul viitorului 
apostol al neamurilor este structurat ca acela pe care îl vor primi, ceva mai târziu, Corneliu și 
„casnicii" lui - primii pagini ce se vor alipi Bisericii -, darul Duhului Sfânt precedând lucrarea 
apei. Iar rezistența pe care o întâmpina Pavel la Damasc este, potrivit Faptelor, lucrarea 
iudeilor, în timp ce Pavel însuși o pune explicit în seama trimișilor lui Areta, rege al nabateilor (2 
Co 11, 32). Datele fiabile ce pot fi extrase din Faptele Apostolilor sunt, până la urmă, cele care nu 
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au consecințe teologice pentru autorul cărții: Ulița Dreaptă, casa lui Iuda, botezul lui Pavel, 
săvârșit de Anania - un personaj secundar al Bisericii din secolul I - și evadarea peste meterez, 
unde mărturia lui Pavel și cea a Faptelor se întâlnesc. Cât privește construcțiile care au lăsat 
urme arheologice, toate mai târzii decât redactarea Faptelor Apostolilor, ele datează, cel mai 
devreme, din timpurile în care povestea lui Pavel se confundă mai mult sau mai puțin cu legenda 
sa. După cum se vede, multe precauții se cer luate pentru a clarifica firul întâmplărilor. 
O obște creștină exista la Damasc înainte că Pavel să ajungă el însuși acolo. Neîndoios, era 
alcătuită din iudei vorbitori de greacă, eleniști ce primiseră vestirea cuvântului lui Dumnezeu 
prin ucenicii originari din Galileea sau prin apropiații lui Ștefan. În cazul acestei ultime ipoteze, 
înțelegem prea bine de ce Pavel s-a împotrivit cu îndârjire acestor creștini mai critici față de Lege 
decât cei din Ierusalim și de ce s-a îndreptat spre Damasc pentru a le face rău. 
Răzgândirea pe care a cunoscut-o pe drum i-a modificat proiectele și l-a transformat în apostolul 
pe care îl știm. Sosit în oraș, va găsi adăpost în casa lui Iuda. Propria lui mărturie lasă de înțeles 
că a fost botezat la puțin timp după chemarea sa (1 Co 12, 13; Rm 6, 3-4) și nimic nu stă 
împotrivă ca botezul să fi fost săvârșit prin mâinile lui Anania. 

Această primă ședere la Damasc a fost, fără îndoială, de scurtă durată, după cum scrie el 
însuși. De îndată ce a devenit ucenic, a plecat în Arabia (Ga 1,17), regiunea din sud de Damasc, 
întrucât provincia romană Arabia nu exista încă. Nu avem nici un motiv să credem că Pavel s-a 
dus acolo pentru vreun soi de retragere în pustiu. Mai de crezut este că năvalnicul ucenic a ajuns, 
dimpotrivă, într-un ținut locuit, poate regiunea Petra, spre a mărturisi despre credința lui cea 
nouă; se vorbea acolo o formă meridională a aramaicii, lucru cu putință din punct de vedere 
lingvistic. 

 

Pentru că schema zilei de 18 septembrie se bazează mult pe ceea ce s-a consumat în 17 

septembrie, problemele de autoritate cu care ne-am confruntat anterior se transformă acum în 

convingeri. Acum avem impresia că lucrurile nu sunt foarte clare și suntem motivați și de 

experiențele anterioare, dar și de ceea ce avem concret în fața ochilor să pornim pe un drum nou. 

Este posibil ca acest drum să nu fie nou însă ne păcălim, ne amăgim ori ne impunem să credem 

lucrul acesta pentru a nu pierde motivația teribilă, adică motorul din folosirea căruia am putea să 

ajungem garantat la destinație. Obiectivele viitorului de acum se schimbă și asta pentru că există o 

idee nouă care se interpune peste tot ceea ce am gândit și am simțit până acum. Dintr-o dată ne vom 

preocupa și de succesul sau avantajul pe care trebuie să-l împărțim cu ceilalți. Nu ne vom mai gândi 

la reușitele personale ca la niște elemente care nu-i privesc pe ceilalți, ci la niște elemente de grup. 

Finalul tranzitului Lunii prin zodia Berbec arată că ne aflăm în fața unei atitudini superioare. Prin 

faptul că, dintr-o dată, individul nu mai gândește doar pentru sine, ci și pentru comunitate arată că a 

învățat ceva din ceea ce s-a întâmplat ori se simte cumva presat de forța grupului să se preocupe și 

de ceea ce se întâmplă în jur nu doar de ceea ce îl interesează în mod direct. Omul comun sau 

inferior va aborda aceasta noua atitudine cu încăpățânare, cu o mare stabilitate ceea ce va duce la un 

consum suplimentar și la o preschimbare în mediul de proveniență, ca și cum, pentru a se ocupa de 

comunitate, va trebui să scoată din schema personală un element intim pentru a pune acolo un 

interes de grup. Această inflexibilitate a individului se întoarce împotriva sa și cel care în 18 

septembrie își va dezamăgi un prieten sau va rupe o relație ar trebui să nu uite că în momentul de 

față lucrul acesta scoate în evidență inflexibilitatea sa și posibilitatea de a nu fi o ființă atât de 

evoluată pe cât se crede. 
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Opoziția lui Venus cu Uranus, ce se 

împlinește pe 18 septembrie, transformă 

reacții bruște în evenimente fatale. Se 

păstrează în continuare tendința de a ne 

preocupa de planurile îndrăznețe însă este 

nevoie ca geometria spațiului să fie ușor de 

configurat. Omul care este flexibil va putea 

să adauge la schemele lui și altele, cele 

limitate atât ca putere cât și ca înțelegere, nu 

va putea să facă lucrul acesta și în loc să se 

preocupe de schimbul de informații, 

armonizarea lanțului dintre eu și celălalt, va 

considera că a fost chemat către zona 

publică pentru a-și impune propriile idei. 

Acest om inferior sau comun va deveni un 

factor de stres pentru comunitate și în cel 

mai scurt timp evenimentele pe zona socială 

se vor întoarce împotriva lui pentru că în 

momentul de față asta emite către societate. 

Legea cauză efect va deveni teribilă pentru 

aceste ființe și asta doar pentru că momentul 

de față se axează cu precădere pe educației, 

înțelegerea importanței pe care profunzimea 

și gândurile le folosesc pentru o evoluție 

corectă a individului. Un om comun va 

înțelege acum că poate evolua împotriva 

celorlalți sau apelând la metode mai puțin corecte pentru că cei din jur oricum nu vor ști și nu vor 

afla decât dacă el se va destăinui. Mai târziu vor vedea că tensiunea aceasta relațională, atitudinea 

aceasta abuzivă, care este de altfel una din trăsăturile societății de consum în care trăim, se va 

întoarce împotriva individului punându-l în fața a ceea ce a creat. 

Apoi, 18 septembrie le mai vorbește oamenilor și despre seriozitate. Forța unui om se 

testează cu adevărat în timpul confruntărilor și verticalitatea morală este probată în perioadele lungi 

de încercări. Un om care nu trece prin încercări, care nu a avut frământări existențiale nu are nici 

discernământ. Asta înseamnă că nu ar trebui să ne consumăm timpul și nici energia declarându-ne 

vitregiți de soartă doar pentru că suntem îndemnați să gândim sau o să fim răbdători. Acestea sunt 

componente ale vieții pe care trebuie să le deținem dacă dorim să fim ființe superioare așa cum ne 

credem. 

 
„Intervalul orar al ficatului (1:00 - 3:00) 

Chiar și cei care lucrează noaptea ar trebui ca acum să facă o pauză de somn, pentru că 
ficatul are mare nevoie de odihnă. Regenerarea organismului depinde foarte mult de o bună 
activitate a ficatului. Alcoolul, alimentele picante suprasolicită ficatul și în timp îl obosesc. Cei 
care petrec până la începutul acestui interval și apoi se odihnesc, sunt incomparabil mai sănătoși 
decât cei care văzându-se cu paharul în mână la ora 1:00 consideră că oricum noaptea este 
compromisă, iar odihna poate să mai aștepte. S-a constatat că alcoolul băut numai ziua este mai 
puțin dăunător decât atunci când este băut numai noaptea. Mânia este, de asemenea, o altă 
cauză alături de alcool, care slăbește activitatea ficatului și îl distruge treptat.” [12] 

 

19 septembrie este o zi complicată pentru oamenii mărunți, pentru ființele egoiste care s-au 

preocupat până acum doar de interesele personale și nu au ținut cont de ceea ce este important și 

pentru comunitate sau pentru cei din jur. Relația bună dintre Venus și Marte arată că viața intimă de 

până acum a trecut prin criză, iar acum are nevoie de vindecare. Luna se află acum în zodia Taur 

însă în 19 septembrie nu împlinește niciun unghi la grad perfect, nu primește niciun ajutor din 
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partea celorlalte planete. Asta înseamnă că emoțiile reprezintă, prin statutul pe care-l au, prin ceea 

ce au acumulat până acum, singura forță pe care ne bazăm. Ele nu vor fi nici încurajate, nici 

confirmate și nici promovate, ci pe ele ne vom baza în momentul în care vom urmării șirul 

evenimentelor sociale programate pentru acest moment. 

Este posibil ca unii să primească aventura vieții, cea pe care au abordat-o până acum cu 

foarte multă îndrăzneală, într-un mod mult mai prudent. Momentul de față aduce o încredere în sine 

însă pentru omul comun sau inferior aceasta înseamnă compresie, îngrijorare că neimplicarea 

celorlalți în emoțiile personale poate avea repercusiuni negative. Distanța pe care am ținut-o față de 

privirile curioase ale acestora se transformă acum în însingurare. Singurătatea este marea problemă 

a zilei de 19 septembrie și nu mică ne va fi mirarea când aceasta ar putea să transforme proiectele 

de viitor, dar nu într-un mod vizibil, ci, după cum vor vedea cu proprii ochi, ceilalți habar nu vor 

avea ce li se întâmplă. Iată că nici nu ne-am desprins foarte bine de unghiurile care avertizau 

persoanele egoiste, că și constatăm că această atitudine nu este conformă unui plan îndrăzneț și nici 

corectă. 

Cel care lucrează cu energia sau care a dovedit că acum că este un om profund, se va 

preocupa acum de progres. Emoțiile sale devin sursă de progres, dovadă de stabilitate pentru ceilalți 

și un motiv în plus pentru a se implica în schimburi pe un alt nivel. Poate lucra eficient cu energia, 

pot face fapte foarte bune sau poate explora în intimitate lucruri pe care în societate nu au cum să le 

facă. Profunzimea sentimentelor din 19 septembrie nu se întoarce acum împotriva lor, ci le sporește 

averea personală, farmecul personal sau fascinația pe care o provoacă asupra celorlalți. În funcție de 

rezultatele pe care le obținem acum arătăm dacă suntem ființe puternice sau oameni de nimic, ființe 

care lucrează pentru progresul și stabilitatea comunității sau oameni care fură de la ceilalți pentru a 

trăi mai bine. 

Luna, ca planetă izolată, în 19 septembrie le oferă oamenilor ocazia să se gândească mai 

bine, mai profund și mai atent la viața personală, la consecințele faptelor lor și prin concluziile 

acestea să contribuie la liniștea căminului. Dacă până acum ne-am preocupat de lucruri rele este 

puțin probabil ca momentul de față să aducă o liniște profundă. Cu toate acestea, chiar și în cazul 

acestor oameni concluziile la care ajung pot fi încadrate în categoria unor înțelepciuni de viață ce ar 

putea să-i indemne să-și coboare masca și să nu se mai mintă pe ei înșiși. Pentru toată lumea ziua de 

19 septembrie va fi marcată de un impuls puternic spre evoluție. 

 
URECHEA TĂIATĂ. Ioan 18,10-11 aduce o precizare povestirii despre întemnițarea lui 

Iisus, pe care Evangheliile sinoptice nu o menționează. În Marcu 14, 47, se relatează că oarecine a 
lovit sluga marelui preot [arhiereului], tăindu-i urechea; totuși, personajul în cauză nu este 
numit. În Ioan 18, 10-11, se reamintește că era Petru. Acest fragment pune și mai mult în evidență 
caracterul său impetuos.[1] 

 

Ultima zi a acestei decade ne aducem aminte că ne aflăm într-o perioadă în care corelațiile 

negative ne îndreaptă atenția către finalul lunii mai, atunci când Marte, prin retrogradare, s-a întors 

în Scorpion. Dacă facem o combinație între corelațiile pozitive și cele negative atunci înțelegem că 

sectorul cu care vom lucra, cu precădere în ultima zi a acestei decade, este cel cuprins între finalul 

lunii mai și finalul lunii iunie, adică între intrarea lui Marte în Scorpion prin retrogradare și 

revenirea lui Marte la mersul direct. Schema aceasta face apel la o duritate comportamentală care s-

a constituit în timp. Convingerile acestea nu au venit peste noapte, ci ele s-au bazat pe cunoștințe 

acumulate gradat în perioada de formare sau prin interacțiuni marcante. Ziua de 20 septembrie este 

dominată de împlinirea a două unghiuri majore: sextilele Pluton-Junon și Mercur-Junon. Asta 

înseamnă că avem pe cer desenat un triunghi minor însă acestuia i se adaugă poziția Lunii în 

mijlocul zodiei Taur ceea ce duce la construirea unei configurație numită zmeu. Elementul de bază 

al acestei configurații devine astfel opoziția pe care Luna o realizează cu Junon, dar și cea pe care o 

împlinește cu Luna neagră pentru că Junon și Luna neagră se află în continuare în conjuncție. 

Înțelegem de aici că structura evenimentelor astrale specifice ultimei zile a celei de-a doua decade a 

lunii septembrie nu poate să indice o singura atitudine, de aceea face trimitere la un interval, deci la 

o suită de evenimente, la o sumă de factori. Maniera în care putem să vedem acum care sunt 
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legăturile pozitive și care sunt cele negative se bazează foarte mult pe contracțiile momentului. 

Există o presiune teribilă, una foarte importantă pentru individ și mai puțin importantă pentru 

comunitate, care devine un factor esențial, un element care declanșează înțelegerea și se transformă 

într-o veritabilă cheie prin care înțelegem foarte ușor tot ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul acestei 

decade. 20 septembrie este o zi de revelație și tot ceea ce înțelegem, concluzionăm sau surprindem 

din ceea ce ni se întâmplă se bazează mult pe experiențele de viață, pe modul cum am apreciat 

blândețea celorlalți sau cum am răspuns la provocările ce au venit din partea celor răi. 

Pentru că asteroidul Junon devine în momentul acesta un personaj principal ideea de 

asociere sau poate relațiile solide pe care le avem în momentul de față constituie și un veritabil 

indicator al evoluției sau al educației. Prietenii vechi devin dintr-o dată profesori, sfaturile lor devin 

foarte importante și în momentul de față ne gândim la greutatea pe care aceștia o au pentru că au 

făcut parte din schemele care ne-au marcat de-a lungul vieții. Desigur, ar trebui ca rolul unui prieten 

foarte vechi să depășească aceasta barieră impusă de timp și greutatea sa să fie mult mai importantă 

prin profunzimea experiențelor nu prin numărul lor. Cu toate acestea, contextul astral, pentru că este 

obiectiv, ne lansează tuturor invitații fără prejudecăți și fără să pună etichete. Cel care este profund, 

ființele care se reîntorc periodic către valorile spirituale pentru că acestea sunt cele mai importante 

vor știi sa apreciezi așa cum trebuie o prietenie veche, nefiind necesară acum o listă în care să 

consemneze un șir nesfârșit de evenimente marcante pentru cel care le scrie și mai puțin importante 

pentru cel care a participat la ele. 

Asta înseamnă că importanța pe care o acordăm profunzimii relațiilor reprezintă și 

instrumentul prin care noi înșine ne punem eticheta de ființe superficiale sau profunde. La modul 

comun această etichetă va produce efecte adică ne va ajuta să ne stabilim prioritățile următoarei 

decade cea care v-ar fi dominată de un sentiment de neputință în fața obstacolelor vieții, deci de 

episoade care ne vor cere cu insistența să facem trimitere la calitatea relațiilor pe care le avem cu cei 

din jur, nu la numărul lor. Apoi, contextul zilei de 20 septembrie poate să ne judece și după 

profunzimea atitudinii pe care o avem față de noi înșine. Nu este cazul să ne lăudăm acum cu 

numărul cunoștințelor sau cu suma evenimentelor în care ne-am implicat cu aceștia, ci cât de 

importante au fost episoadele acelea pentru creșterea și dezvoltarea propriei ființe. Profunzimea 

acestor experiențe se va dovedi de o importanță crucială în următoarea decadă. Pe baza acestora 

vom fi capabili să facem paralele eficiente între bine și foarte bine sau între rău și foarte rău. 

 
Către Eminescu 

de Nichita Stănescu 
 
Tu n-ai murit 
Pentru că eu sunt trupul tău care vorbește cu vorbele tale 
Când drag îmi este mie pe lumea asta 
Cu iubirea ta mă gândesc la amorul tău, 
Mihai, dacă-ai ști cât de tare îmi lipsești 
Ca și ochilor, ca și pietrelor și curcubeilor. 
Le-am zis de tine, 
Că-ntârzii, le-am zis, 
Că nu treci de sânge ne trebuie să renaști 
Și nici anapoda de raze că să ne fii cu noi de față. 
Mihai, tu care ești mai tânăr decât mine 
Gândind în vorbele tale nu mă lăsa să îmbătrânesc 
Mihai, nu de înțelepciune duc lipsă, 
De cântec, m-auzi? 
De cântec, m-auzi? 
De cântec, m-auzi? 
M-a apucat apoia pietrelor, apoia ierburilor, 
M-a apucat apoia fructelor de toamnă, Mihai. 
Cineva trebuie să guste această apoie coaptă 
Și miezoasă 
Creierul sâmburos al acestei apoi 
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Nu este creier descreierat. 
Ca dovadă timpul ce trece, secundă prea repede ce ni s-a dat 
Ca dovadă locul tău în sâmburele limbii acesteia 
Ca dovadă inima ta ce a făcut pat din creierul meu 
Ca dovadă singurătatea mea 
Care nu credeam să învăț a muri vreodată. 

 

Așa după cum se poate constata cea de-a doua decadă a lunii septembrie accentuează ideea 

că mișcarea ce trebuie făcută urgent pentru a produce un rezultat pe măsură adică pentru a profita de 

o oportunitate. În egală măsură, schemele astrale aferente celor 10 zile pe care le-am analizat în 

această decadă fac trimitere și la o anume înțelepciune de viață. Este important, așadar, să nu fim 

oportuniști, dar să dezvoltăm o mare viteză de reacție față de ceea ce considerăm a fi de actualitate, 

să fim suficient de înțelepți încât sa alegem din nenumăratele evenimente ceea ce este cu adevărat 

important nu ceea ce satisface nevoia de confort. Asta înseamnă că ne vom întâlni și cu nevoi false 

și modul în care le abordăm reprezintă și instrumentul prin care oamenii se critică unii pe alții ori își 

pune etichete de ființe superficiale sau profunde. A doua decadă a lunii septembrie ne poate aduce 

un impuls puternic spre elevare însă acesta va depinde foarte mult de calitatea muncii, nu de volum 

al acesteia. 
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Decada a III-a (21 – 30 septembrie) 
Cunoștințe noi. Revolte și mai noi. Bătrânețea este elogiată. 
Succes prin depărtare de necaz. Normalitate. Paralelă între 

bine și foarte bine cere o ajustare nouă. 
DECADA NR. 27  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   4 1-10 februarie 

Corelația negativă 18 21-30  iunie 

Zona martor 15 21-31 mai 

 

Se reduce o distanță. Comunicare bună cu un colaborator. Se lucrează asupra 

caracterului. Se temperează o problemă de comunicare. Timpul este abordat altfel. Etapele unor 

acțiuni sunt reeșalonate. Bună funcționare internă. Schimburi personale care ne solicită. Griji 

față de relațiile proaste care nu se repară de la sine. Acordăm o importanță bună educației. 

Ușoară confuzie. Călătoriile sunt amânate. Preocupări artistice. Asocieri interesante. Greșeala 

este evaluată corect. Atitudine de cameleon. Curățenie sufletească. Promovarea ideilor celorlalți 

se face prin acceptarea lor. Se risipește o confuzie. Aventura cunoașterii. Cooperare. Adâncimile 

sperie. Agresivitate prin lipsa de control a emoțiilor. Instinctele pot deveni periculoase. Ne 

eliberam de durere. Se invocă un ajutor subtil. Romantism. Sensibilitate exprimată prin repere 

noi. Suntem îndemnați să ne schimbăm tiparele. Se vorbește despre distrugere. Atmosfera se 

încălzește. Este judecată duritatea celorlalți. Spirit critic. Sentimentele sunt judecate după 

interesele materiale. Se modifică un comportament. Gândirea este afectată de regulile celorlalți. 

Fuzionează două forțe care până acum păreau incompatibile. Interes într-un mediu străin. Un 

proces ne duce către mulțumire. Recompensă. Management deficitar al timpului în raport cu 

marile proiecte. Realizările individuale sunt fericite dacă sunt de mică amploare. Evenimentele 

sunt compromise din neatenție. Decizii față de un factor de conducere. Generozitatea este 

judecată prin duritate sau încăpățânare. Nu toate soluțiile sunt fericite. Munca ne cere să facem 

dovada nivelului sau cunoștințelor. Întâmpinăm dificultăți într-un proiect ce părea că se rezolvă 

de la sine. Progresul frumos este rediscutat. Apare o interdicție. Constrângerile fac referire la 

context, iar contextul la un lider. Comoara din trecut se epuizează. Necazuri care provoacă alte 

necazuri. Personalitatea se exprimă mult mai bine în societate decât în intimitate. Munca 

neplăcută este acum rediscutată. Se anulează o sancțiune, dar se menține o impresie proastă. 

Aroganța este semnul unei despărțiri. Se deformează realitatea. Evenimentele favorabile se 

adresează mai mult omului comun. Se urmărește uniformizarea valorilor. Nervozitate. Tulburări 

nervoase cauzate de probleme materiale. Neputința de a corela dispozițiile personale cu cele 

sociale. Grabă. Stres. Preocupări față de subiectele surde. Munca proastă este mult mai vizibilă 

decât rezultatele bune. Atracție către lucruri firești. Răul este întâmpinat de iluzie sau indiferență. 

Schimbări bruște de atitudine. Relațiile dezastruoase sunt acum ignorate. Confortul vine prin 

refuz. Liniște stranie. Un partener părăsește o zonă de conflict. Acțiunile momentului nu sunt de 

durată. Se reînvie o preocupare mai veche. Ceea ce este negativ este răstălmăcit. Piedicile sunt 

văzute ca provocări, dar ele păcălesc. 

 

Ultima decadă a lunii septembrie ne aduce o puternică senzație de disconfort ce se va 

acutiza în jurul datei de 26 septembrie, atunci când Saturn se va afla într-o relație de careu cu Axa 

Dragonului. În celelalte zile, cu precădere în cele care sunt din ce în ce mai departe de ziua de 26 

septembrie, putem vorbi de normalitate. Normalitatea are însă nevoie, în baza ingerințelor din 

primele două decade, să fie reformulată. Nu se știe dacă acest traseu pe care avem obligația să-l 

ducem cu fruntea sus până la capăt ne va împlini aspirațiile pe care le avem la începutul său. În mod 

sigur experiențele de viață vor fi substanțiale și ele vor avea o mai mare greutate prin atenția pe care 

o vom acorda reținerii lor, întârzierilor, sau distrugerilor spectaculoase. Unii vor considera că 
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aceasta este, de fapt, normalitatea de drept și nu trebuie să se orienteze către altceva, nu au de ce să 

tragă concluzii în baza altor evenimente când cele care se consumă acum sunt atât de clare. 

Dar dinamica absolut specială acestei zile nu vine spre noi cu scopul de a ne complica 

raporturile sociale sau de a ne sancționa pentru greșeli absolut banale pe care le-am făcut în ultima 

perioadă. Nu se aplică lucrul acesta nici măcar în cazul celor care au făcut intenționat anumite erori, 

că nu degeaba Mercur este retrograd în zodia Fecioară și îi face pe oameni ranchiunoși, avari și 

fățarnici. Schema aceasta care va activa de-a lungul acestei decade ne va ajuta să facem o paralelă 

între bine și rău sau între extremele acestor două valori cu scopul de a deveni mai înțelepți, nu 

pentru a ne umple camera cu lucruri care nu au nicio valoare. Prima zi a acestei înțelegeri de viață 

ne-ar putea face în ultimele trei luni ale anului o ajustare interesantă a destinului pentru a ne pregăti 

pentru ceea ce va veni în 2017, când Axa Dragonului va trece pe Leu-Vărsător. Acum ne vom 

implica în multiple evenimente cu scopul de a construi sau de a repara ori cu scopul de a ne vindeca 

și de a scăpa de un mare necaz. Așa cum este de la sine înțeles nu este suficientă o singură decadă 

pentru a împlinii lucruri de genul acesta. Este însă absolut important ca dinamica acestui interval să 

ne impresioneze, să ne trezească la realitate și să nu mai dramatizam dacă lucrurile nu se împlinesc 

atât de repede pe cât ne așteptăm, ci să privim realitatea înconjurătoare cu răbdare pentru că 

răbdarea este mare achiziție a acestei decade. 

Prima zi a acestei decade ne aduce schimbări importante în optica personală. Luna se află 

acum la începutul tranzitului ei prin zodia Gemeni și va încerca să rezolve o problemă de conștiință 

cu care ne-am întâlnit în ultima perioadă. Acum ridică un trigon cu Jupiter însă în decada anterioară, 

a trecut prin prima opoziție cu Jupiter de când acesta a intrat în zodia Balanță. Acum se află în 

primul trigon pe care îl are de împlinit cu această planetă de când a intrat pe noul sector și 

informațiile pe care ni le amintim au menirea de a reduce o dimensiune, de a le vorbi oamenilor 

despre abstractizare, despre interesul pe care ar trebui să-l aibă în vederea înfăptuirii unor fapte 

remarcabile. Faptele cu totul speciale sunt cele care rămân în posteritate, de aceea oamenii își aduc 

aminte mult mai ușor de faptele unui individ decât de chipul său, viețile celorlalți sunt cu precădere 

influențate de o acțiune specială pe care un individ a făcut-o, nu doar că a existat pasiv într-o 

anumită zonă. Înainte ca Luna să intre în zodia Gemeni, Mercur va avea de împlinit un trigon cu 

Pluton, ambele aflate în mers retrograd și apare, astfel, o sincronizare pe repararea problemelor 

trecutului. Pe de o parte, retrogradarea lui Mercur îl convinge pe individ că obiectivele pe care și le-

a stabilit acum s-ar putea să fie mult prea îndrăznețe, neconforme cu realitatea sau care să-i 

consume prea mult. Apoi, Pluton din Capricorn, mediind opoziția pe care Mercur o face cu Neptun, 

dar și tendința Nodurilor, arată că dincolo de caracterul evident al unor evenimente cel mai 

important lucru pe care am putea să-l facem în această perioadă este să ne redobândim stabilitatea, 

încrederea sau să ne reparăm imaginea publică. Unii vor considera că arta, poezia, sensibilitate 

artistică sunt elementele care trebuie să fie însușite, alții se vor gândi la bani, la obiecte sau la faimă. 

Nu se poate stabili din această prezentare cu caracter general care sunt mai importante. Individul în 

sine poate indica pe baza convingerilor sale ori pe bază priorităților pe care le-a hrănit de la 

începutul lunii până acum, ce anume este mai important pentru el. 

Un alt element important aferent zilei de 21 septembrie este cel legat de timp. Pentru că 

Mercur arată că oamenii sunt captivi într-un blocaj mental, că nu pot să-și aducă aminte totul, 

informația nu este atât de accesibilă, iar evenimentele sociale în care se implică sunt marcate acum 

de o întârziere stranie. Asta înseamnă că, încă de la începutul acestei decade, ne pregătim pentru 

ceea ce urmează a se consuma în preajma zilei de 26 septembrie, când Saturn și Axa Dragonului se 

vor afla într-o relație foarte proastă. Deocamdată, se pregătește acea fază foarte intensă, însă ceea ce 

se întâmplă acum se încadrează în dinamica acelui moment pentru că atât Axa Dragonului cât și 

Saturn au pe cer o deplasare suficient lentă încât cinci zile care ne despart până în momentul acela 

nu reprezintă prea mult. Întârzierile care apar ca semn, ca avertisment, ca invitație la discernământ 

sau atenție, fac trimitere și la modul cum gândim realitatea prezentă, la atitudinea pe care o avem 

față de colaboratori sau față de o persoană care ne-a ajutat din umbra. Acuma Saturn se află în mers 

direct prin Săgetător și impactul pe care-l are asupra destinului poate fi văzută de un căutător al 

adevărului ca fiind unul marcat de grație. Știm că în astrologie careul reprezintă aspectul eliberator. 
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Obstacolul care se construiește acum arată, de fapt, nu o barieră fizică, nu un episod peste care nu-l 

putem trece, pentru că omul este creat după chipul și asemănarea divinității și nu există ceva peste 

care să nu poată trece, ci expresia materială a unui obstacol interior. Nu putem să ne îndeplinim 

anumite deziderate personale, nu putem ajunge acolo unde ne-am propus pentru că ne temem de 

performanță, ne temem de bine. Asta se întâmplă pentru că avem o părere greșită despre destin, 

despre misiune. Este adevărat, avem multe lucruri de împlinit în existența fizică, însă bucuria de a 

trăi trebuie neapărat să se afle printre ele. A avea o misiune nu înseamnă a muncii până la epuizare. 

Se întâmplă lucrul acesta dacă sarcina este mult mai grea sau de la momentul nașterii și până la 

momentul în care misiunea devine activă s-a produs un salt spectaculos. Discrepanța dintre stadiul 

pe care o ființă îl avea la naștere și posibilitățile pe care le are în momentul în care misiunea sa pe 

această planetă a devenit activă stabilește și modul în care va răspunde individul la încercările vieții 

sau cum va rezista la presiunea unui destin reconfigurat. A avea mai multă putere înseamnă a pune 

în misiunea respectivă mai mult suflet, iar rezultatele să îl ajute pe individ să se ramifice în 

demersuri din ce în ce mai ample și, prin urmare, și presiunea care cade pe el să fie mai mare. 

Aceasta este una din explicațiile pentru care marile spirite cu cât constată că forța spiritului este mai 

mare cu atât puterea fizică le scade. Așa se explică de ce ființele cu adevărat remarcabile care au 

făcut un salt real constată încă din timpul vieții cât de ușor își pot ruina structura fizică. În cazul lor 

nu este nevoie decât de un dram de seriozitate în plus, să împlinească cel puțin o etapă în plus față 

de cele pe care și l-au propus la naștere pentru ca mulțumirea să fie deplină. Nu ne este permis să 

facem un salt cu mult peste schema propusă, decât cu mari riscuri. Relația proastă a lui Saturn cu 

Axa Dragonului poate vorbi acum și despre genul acesta de suferință. 

 
„Thomas de Quincey (1785-1859) a avut o ereditate nevropatică. Tatăl său a murit din 

cauza tuberculozei. Un frate era jumătate nebun și s-a făcut pirat. Alți frați erau melancolici, 
meditativi și obișnuiau ca noaptea să stea în jurul focului și să privească la umbrele ce li se 
proiectau pe pereți. Unul dintre ei a încercat să meargă pe tavan, cu capul în jos, „ca muștele" și a 
murit de timpuriu. Însuși scriitorul avea deseori coșmaruri îngrozitoare și la vârsta de zece ani 
era bântuit de halucinații. La cincisprezece ani compunea versuri în limba greacă și a fugit de 
acasă, devenind vagabond. Era cuprins de accese de somnolență și picotea întruna. Frecventa 
mediile rău famate, studia filosofia și se droga cu opium1 și alcool. Spunea că se simte urmărit în 
permanență de spectrele nebuniei, sinuciderii și arderii spontane. Și-a dat foc manuscriselor si 
cărților și nu a lăsat pe nimeni să le stingă, de teamă să nu le ude!?”[3] 

 

În 22 septembrie Mercur își revine la mersul direct și oamenii revin la o formă de disciplină 

mentală ce fusese oarecum abandonată în ultimele trei săptămâni. În 22 septembrie și Soarele va 

trece din Fecioară în Balanță și se pare că acesta este un moment absolut minunat în care să se facă 

un transfer de autoritate, de putere, să se treacă de pe suferință pe armonie, dar acest lucru doar la 

vedere, doar la suprafață și doar pentru a menține în desfășurare o anumită aparență socială. 
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Revenirea lui Mercur la mersul direct arată și o deschidere spectaculoasă către înțelegeri de 

care individul a fost ținut departe în ultimele trei săptămâni. Se lasă în urmă o parte dureroasă, o 

grijă teribilă pe care a avut-o individul atunci când a lucrat cu elemente pe care nu le-a putut 

controla în totalitate sau poate nici măcar nu le-a înțeles așa cum ar fi trebuit. Dar pentru că în 

continuare Mercur se află în plin tranzit prin zodia Fecioară revenirea aceasta la normalitate nu are 

un spectru foarte larg, ci se bazează mult pe acel proces de redefinire de care beneficiază toate 

obiectele din jur și cărora le este cu precădere adresat. Este adevărat, pentru că Soarele va trece 

dintr-un semn dominat de închistare, într-un semn dominat de indiferență în momentul acesta de 

graniță, oamenii ar putea să manifeste un interes teribil față de educație sau față de ceea ce le 

reamintește de mobilitate. Soarele se află în continuare în fereastra careului cu Marte și dacă această 

mobilitate va putea fi văzută și de ceilalți atunci va trăi și invidia, se vor reînvia anumite 

animozitățile între persoane care s-au aflat la un moment dat în competiție. 

Momentul acesta scoate însă în evidență o secvență interesantă. Trecerea Soarelui din 

Fecioară în Balanță aduce într-un contrast interesant două tipuri de personaje: (1) cel care și-a 

construit în timp o imagine socială, un om puternic, impunător care a devenit ceea ce este prin 

muncă, prin efort, poate chiar cu mari riscuri și cu consecințe dramatice asupra sănătății, iar de 

partea cealaltă, (2) competitorul cel tânăr și naiv, cel care apare pentru prima dată în această schemă 

și care crede că dacă lucrează cu câteva informații abstracte, dacă așază cuvintele într-o ordine greu 

de înțeles pentru alții, așa cum considera că sunt structurile pe care le consultă, se crede pe sine un 

competitor redutabil sau poate chiar superior celui care a progresat încet, gradat și prin adoptarea 

unor valori perene, nu prin speculație sau prin susținere din umbră. Există o mare posibilitate ca 

acum personajul acesta tânăr, nu neapărat ca vârstă cât mai ales ca experiență, să fie promovat. 

Preocupările sale artistice sunt însă subțiri, ele nu rezistă în timp și nu putem să considerăm dacă în 

marea schema a vieții sociale impactul pe care acest personaj tânăr îl are este rău sau bun. Putem 

însă stabili că Saturn, având un rol absolut fabulos în această perioadă, dezvăluindu-se și prezentând 

celorlalți că dacă acum pasul înainte este mai mult decât ce-au stabilit la începutul demersului, cel 

în cauză va trebui să ducă pe umerii și o responsabilitate suplimentară, s-ar putea să depun acestora 

pe umeri o greutate nespecifică. Riscul abia aici apare, nu anterior, când aceștia s-au supraevaluat. 

Având o sarcină suplimentară și simțind din prima secundă greutatea și apăsarea acestei sarcini s-ar 

putea să dea bir cu fugiții, să-și construiască o idee definitivă despre acest rol și să nu mai treacă pe 

aici niciodată. 

Revenirea la mersul direct a lui Mercur poate face lumină într-o situație de genul acesta, însă 

într-o manieră încurcată pentru că nu degeaba Mercur se află acum și într-o relație de careu cu 

Saturn. Lucrurile acestea nu sunt simple competiții între oameni, ci competiții între experiențe sau 

între nivele, deci între destine. Secvența aceasta în care Mercur revine la mersul direct, iar Saturn se 

dezvăluie este una eminamente educativă. Este adevărat, unii pentru că au fost urecheați de 

învățătoare ajung să urască școala, dar asta nu înseamnă că instituția are vreo vină. Educația este 

necesară, iar ea face parte din instrumentele de lucru ale vieții. Indiferent că ne însușim anumite 

informații, că ne rafinăm propria structură cu ajutorul unei instituții care ne prezintă toate lucrurile 

acestea eșalonate pe tronsoane de vârstă sau pe categorii sociale, nu se poate evolua fără educație. 

 
„Cea mai folositoare plantă vegetală este cactusul mexican (America de Nord). Fiind „bun la toate 
“, a primit diferite denumiri — „mană cerească “, „cel mai bun prieten “, „fântâna deșertului “. În 
celulele sale depozitează mari rezerve de apă, care se pot folosi la nevoie. El dă omului hrană, 
deoarece se poate pregăti în diverse feluri. Fructele cactusului (pitaya sau tuna) sunt cele mai 
ieftine și le poți găsi la tarabe, în cofetării, zaharisite, glasate, sub formă tip compot, de suc sau 
dulce de bisgana. Cactusul este întrebuințat și la construcția colibelor. Unele pecii furnizează fibre 
textile pentru îmbrăcăminte. Cactusul este atât de folositor mexicanului, încât n devenit un 
element simbolic, figurând chiar pe stema statului și pe monede.” [6] 

„Unica plantă din lume care înflorește o singură «Iuții la 150 de ani și apoi moare este 
Puya Raimondii A fost descoperită în 1970 în Bolivia (America de Sud).” [6] 
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Trigonul pe care Mercur îl împlinește din nou cu Pluton, de această dată aflat într-o 

deplasare directă, primește o replică destul de dură din partea planetei Venus, ce se pregătește, în 

seara zilei de 23 septembrie, să intre în Scorpion. Momentul acesta face trimitere la sensibilitate, la 

curățenie sufletească, la administrarea unui bun prin asociere sau prin clarificare. Schema astrală a 

momentului orchestrează evenimente sociale care sunt impresionante pentru un căutător al 

adevărului stau pentru un astrolog care dorește să citească atent, cu respect, mesajul astrelor. Venus 

are acum darul de a media opoziția Lunii cu Marte arătând ca o problemă intimă, de instabilitatea 

afectivă, de competiție scăpată de sub control sau de lipsa de educație nu poate fi rezolvată decât 

prin completarea acestor neajunsuri, prin acoperirea lor. La fel, o problemă de conștiință, de 

administrare a unor bunuri, de respect față de valorile ancestrale, adică opoziția lui Mercur cu 

Neptun, nu poate fi rezolvată decât prin dobândirea unui patrimoniu educațional serios, adică Pluton 

în calitate de planeta mediatoare opoziției Mercur-Neptun. 

Asta înseamnă că 23 septembrie se adresează cu precădere celor care au respect pentru 

mobilitatea ideilor, care nu se tem de transformare, care nu privesc problemele celorlalți cu reticență 

doar pentru că le înțeleg imediat și nu fac proiecții. 23 septembrie devine, astfel, o zi de mare 

sensibilitate și numai prin acest caracter profund și înțelept descoperim că problemele se rezolvă 

prin împărtășire. Este de la sine înțeles că neîncrederea în ceilalți se accentuează pe frica de oameni, 

pe frica de adevăr sau de putere. Un om înțelept nu se mai teme nici de putere, nici de adevăr și nici 

de partenerii de dialog. 

O altă trăsătură cu totul spectaculoasă inserată în ecuația astrală a zilei de 23 septembrie face 

referire cu precădere la repartizarea influxurilor pe decade. Corelațiile pozitive ale acestui interval 

ne îndreaptă atenția către prima decadă a lunii februarie, cea în care Marte a îndeplinit, în 

colaborare cu Pluton, un rol foarte important. Atunci am dat dovada de prea multă ambiție și 

anumite evenimente sociale au fost marcate de duritate, unele au fost chiar accidente sau am fost 

puși în fața unei mobilități care ne-a obosit ori ne-a speriat. Pentru că ne aducem aminte în mod 

corect ceea ce ni s-a întâmplat, pentru că am mai și înțeles că evenimentele acelea nu au fost 

întâmplătoare și nu este cazul să ne judecăm după aparențe, putem ca în momentul acesta să fim 

prudenți, atenți la cunoștințele celorlalți și rezervați în fața celor care, deși până acum au demonstrat 

cât sunt de fricoși, se laudă că iubesc transformarea și tot ceea ce se întâmplă în viața pe care o 

trăiesc este marcat de transformare.  

Momentul acesta zilei de 23 septembrie ne vorbește despre transformare însă nu ne arată 

cum se produce aceasta. Transformarea îl face pe om mai matur, mai serios și mai puternic, nu mai 

guraliv sau mai superficial și nici într-un caz nu-l face mai ușor de manipulat. Experiența decadei 

anterioare se pare că acum nu este utilă și nici nu este indicat să ne întoarcem la ultimele două 

săptămâni pentru a extrage de acolo o concluzie. Ceea ce anterior avea statut de corelație pozitivă 

sau de martor, acum devine corelație negativă, adică acel element de care trebuie să ne păzim. De 

altfel, nu este foarte greu să călătorim în timp cu mintea să ne amintim de evenimentele ce s-au 

consumat în prima decadă a lunii februarie. Vom fi ajutați de lucrul acesta lăsându-ne în voia unor 

impulsuri pozitive. Aceste impulsuri pornesc prin factorul de echilibru, prin martor, cel care ne 

spune că reperul cel mai important pentru a ne menține pe calea de mijloc este finalul lunii mai și ne 

invita la o călătorie spectaculoasă. În primul rând, dacă ne-am liniștit referitor la aceste episoade 

dramatice pe care le trăim și constatăm că ele sunt marcate de abuzul de putere sau de nevoia 

disperată de a atrage atenția, vom putea privi obiectiv schemă negativă care ne-a dat bătăi de cap în 

ultima decadă, fără a considera că ne sunt acum utile concluziile de atunci, dar și spre mijlocul lunii 

ianuarie când, având prea multă siguranță pe acțiuni misterioase, pe o anume dorință de răzbunare 

ce urmăream cu orice chip să o punem în aplicare, ne-am temut de consecințele care ar putea să 

vină spre noi la începutul lui februarie. Călătoria aceasta interesantă care pornește de la o simplă 

conștientizare, un simplu exercițiu mental bazat pe atenție și liniște ne arată că schema aceasta 

marcată de abuz de putere și dorința de a ieși în evidență nu poate fi o întâmplare. Observând 

lucrurile acestea vom fi numai bine pregătiți pentru a lucra în mod realist și fără patima cu energiile 

ce vor veni din tranzitul lui Venus prin Scorpion. Venus în Scorpion, printre altele, înseamnă și 

abuz de putere, dar pentru că lucrurile acestea se produc într-o perioadă în care putem afla care este 
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cheia abuzului de putere, ce se ascunde în spatele acțiunilor dominate de acest impuls, nu are rost să 

ne speriem de acest tranzit. Desigur, simplu fapt că știm nu ne protejează de săgețile ucigătoare ce-

ar putea să vină din această zonă. Venus în Scorpion are o putere teribilă în a umili un adversar. 

Este adevărat, în Fecioară ea umilește pe toată lumea, aici doar pe adversari. Asta nu înseamnă că 

dacă adversarul și-a declara poziția, atitudinea agresivă împotriva acestuia este permisă. Cine își va 

atribui de la sine această forță distructivă va trebui să suporte și consecințele acțiunilor proprii, dar 

și rușinea de a știi toată lumea ceea ce a făcut. 

 
Cultivarea spiritului de observație recomandat în „Arta actorului”, apăruta la Editura didactică 
și Pedagogică, București, 1972 
Adeseori în cadrul cursului de improvizație se folosește un exercițiu simplu, care țintește testarea 
și educarea spiritului de observație la studenții actori. Exercițiul este următorul: studentul este 
invitat să observe câtva timp anumite obiecte așezate pe masă (stilou, gumă, caiet, ceasornic, 
inel, ochelari etc.). Apoi, în absența studentului, se schimbă dispunerea și eventual numărul 
obiectelor, după care el este din nou invitat să observe și să relateze asupra modificărilor 
intervenite. Acest tip de exercițiu este apoi comentat în colectiv și urmat de formularea unor 
cerințe judicioase în direcția individualizării activității de observare. 
Fără îndoială că un asemenea exercițiu va scoate la iveală gradul de dezvoltare al activității 
perceptive a studentului și deficiențele care apar în exercitarea spiritului său de observație. Cum 
vor trebui remediate unele deficiențe este o problemă mult mai complexă decât simplă constatare 
a acestora. Or, tocmai o asemenea problemă se pune cu mare acuitate pentru cursul de 
improvizație. 
Se știe că oamenilor de artă sau de știință le sunt proprii, între altele, o deosebită necesitate de a 
observa, o mare finețe a percepției, un ascuțit spirit de observație. Atunci când aceste însușiri 
legate de contactul nemijlocit cu realitatea sunt dezvoltate peste medie, ele se integrează, evident, 
în structura aptitudinilor, de unde decurge că dezvoltarea lor sistematică se formulează ca o 
condiție a succesului. Dezvoltarea acestor însușiri speciale nu poate să pornească însă decât de la 
o cunoaștere prealabilă a sferei acestor însușiri. De aici necesitatea de a face unele delimitări 
între cele câteva noțiuni enunțate mai înainte, apropiate terminologic și deosebite în conținut. 
Unul dintre procesele psihice elementare care se află la baza cunoașterii realității este percepția. 
Cu ajutorul percepției, omul realizează imaginea subiectivă a obiectelor și fenomenelor reale cu 
care vine în contact direct. Procesul perceperii realității poate avea un caracter neintenționat, 
fără existența unui scop de cunoaștere; în asemenea cazuri ne cad sub ochi obiecte pe care nu le 
băgăm în seamă, și a căror imagine poate deveni un bun câștigat în activitatea noastră de 
cunoaștere. Percepția poate avea și un caracter de intenționalitate prin formularea expresă a 
unui scop și a unei sarcini de percepere. De fapt, percepția intenționată este specifică și esențială 
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pentru activitatea psihică conștientă și asupra acestui tip de percepție se insistă în cazul cursului 
de improvizație.  

Pentru ca observația să fie cât mai eficientă cu putință este indispensabil că sarcinile ei să 
fie limpede formulate, iar întregul plan și mijloacele sunt atent pregătite. Activitatea de 
observare este foarte migăloasă, dar foarte importantă. Făcută sistematic, perseverent, 
permanent ea constituie o condiție eficientă a dezvoltării proceselor perceptive și a celorlalte 
procese de cunoaștere. Expresia laconică a lui K.S. Stanislavski, «artistul trebuie să știe să 
perceapă», subliniază cerința ca studentul să-și organizeze just și competent activitatea sa de 
observare. Exercitarea acestei activități va duce pe studentul actor la dobândirea unui principiu 
de a observa, la stăpânirea reală și concretă a activității de observare.  

 

Continuăm această aventură a cunoașterii cu trecerea Lunii în zodia Rac, eveniment ce s-a 

consumat încă din ziua de 23 septembrie, însă în 24 septembrie, momentul la care ne referim acum 

ne va realiza o mediere a tendinței Nodurilor față de Capul Dragonului, împlinind și alte unghiuri 

pozitive cu planetele din Scorpion sau cu Mercur. Asta înseamnă libertate de expresie pe baza unor 

emoții ce nu au fost împărtășite. S-ar putea ca aceste emoții să fie dominate de răzbunare, să iasă la 

suprafață caracterul acid, dur, compromițător al unor promisiuni din care să se înțeleagă că a sosit 

momentul ca un vinovat să-și primească pedeapsa. Lucrurile acestea par a se construi într-o totală 

disonanță cu schemele organizate, clare, lucide ale zilelor anterioare. Și aceasta este o direcție clara 

însă ea ține mai curând de zona ocultă, de gândurile care nu au fost exprimate la scenă deschisă, de 

dorința individului de a lupta cu situațiile sau persoanele care îi amplifică presiunea sau îi fac viața 

foarte grea. Se poate ca prin aceste unghiuri astrale să se elimine o durere, să se îndepărteze o zonă 

bolnavă sau chiar o persoană care nu dorea în fel și chip să-și rezolve dificultățile pe care le traversa 

pentru că aștepta tot timpul să-i fie preluate, să-i fie rezolvate de alții. 

Momentul acesta este de un rafinament aparte, cu toate că el conține și o poziție foarte dură, 

cea dintre Luna și Pluton semn de agresivitate, de duritate sau de încurajare pentru despărțire. De 

fapt, este nevoie de o despărțire, dar nu la modul clasic, cu batiste fluturate în vânt sau cu declarații 

încărcate de ură și resentiment. Despărțirea de acum se bazează mult pe faptă, pe luciditatea pe care 

am cunoscut-o în zilele din urmă și toate acestea așezate într-un mănunchi, puse laolaltă într-o 

structură să se transforme într-un răspuns ce poate fi apreciat de individul în cauză ca fiind un ajutor 

subtil. Este posibil ca prin aceste unghiuri să primim răspunsuri dintr-o zonă nevăzută, să fim ajutați 

de ființe superioare care trăiesc în planurile paralele, să fim ajutați de natură, corpul să aibă o altă 

reacție, să descoperim o altă sursă a puterii sau vindecării. Nu înseamnă însă că totul este misterios, 

nu înseamnă că atingem acum ceea ce nu ne-a fost permis sa atingem în trecut. Lucrurile pe care le 

folosim acum le-am folosit și altădată însă nu în schema aceasta, nu prin comanda pe care o dăm 

acum și nu în modul acesta marcat de putere și expresivitate. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, cei 

care consideră că cea mai mare durere a ființei umane este aceea pe care o simte sufletul încărcat de 

impurități, vor înțelege această desprindere ca pe un semn de eliberare de o karma negativă, de o 

greutate teribilă a sufletului din cauza căreia nu se putea ridica spre stadiul următor. Desigur, nu ar 

trebui să trăim cu sentimentul că toate aceste lucruri magnifice devin posibile într-o singură clipă. 

Ceea ce se întâmplă prin ecuația astrală aferentă zilei de 24 septembrie este o deschidere, o 

înțelegere puternică a vieții, o rebranșare a individului la puterile sale speciale, cele pe care le-a avut 

încă de la naștere. Este posibil ca unii în momentul acesta să aibă un stadiu cu mult superior a ceea 

ce au avut la naștere. Asta înseamnă că energiile acestea pe care le folosesc acum nu sunt altceva 

decât o hrană absolut necesară, nu aripile pe care și le deschid pentru a zbura. Aripile vin dintr-o 

altă experiență vin prin alte evenimente astrale, nu cele de acum. 

Omul comun va percepe momentul acesta în care Luna se va afla într-o relație proastă cu 

Pluton ca o lehamite. Sătul de ceea ce a încercat să transforme, să preschimbe ori să curețe alege să 

pună eticheta adecvată și să arunce anumite lucruri la gunoi sau să întoarcă spatele unor persoane 

cărora le place prea mult să trăiască în vulgaritate sau în greutate. 

 
Nicolae Tonitza în căutare de lucru 
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„Constănțenii s-au purtat cu mine într-un chip foarte laș - după ce-mi dăduseră toate 
asigurările de reușită, ceea ce m-a determinat să apar într-un concurs public alături de o 
sumedenie de naufragiați ai artei. Amânarea rezultatul concursului până la… 7 mai, este o 
vulgară stratagemă. Oamenii care m-au judecat – (între care unul nu a știut, ci nu va izbuti să 
știe, ce va să zică aia: un portret de ansamblu decorativ, pe baza căruia, potrivit publicațiilor 
oficiale, urma să se hotărască calitate concurentului) -  stau la cumpăna, se scarpină în cap, 
morfolesc semințe de dovleac, și la urma urmei (dacă nu intervine nimeni cu simț artistic și cu 
autoritatea necesară) vor face o astfel de alegere, încât vor jigni gratuit pe artistul pasionat de 
profesiunea lui și corect până la nostalgie, pentru a încredința batjocorirea [lucrării] unui 
Ionescu, Vasilescu sau Eftimescu oarecare. (1931)”[11] 

 

Ecuația astrală aferentă zilei de 25 septembrie este dominată de lumina. Valorile personale 

sunt văzute mai clar, sunt folosite mult mai bine, valorificate de societate într-un alt sector, cu alte 

persoane sau cu un alt scop și creatorul lor nu se va mai speria că întârzierea răspunsului înseamnă 

de fapt un refuz disimulat. Gândirea zilei de 25 septembrie este puternică, deși este încercată de un 

sentiment de neîncredere față de caracterul novator al valorilor promovate sau față de sinceritatea 

sentimentelor declarate. Pe de o parte, Luna se va afla într-o relație proastă cu Uranus, iar de partea 

cealaltă va trebui să intre, imediat după ce va trece în zodia Leu în conul negativ de influență al 

planetei Venus din Scorpion, adică va împlini cu aceasta un careu. Toate acestea sunt provocări, 

invitații la a înțelege cum anume trebuie să ne folosim spiritul critic pentru a-l transforma într-un 

factor de progres, nu într-un element de autodistrugere. Acțiunile zilei de 25 septembrie sunt 

corozive și ele pot afecta statutul social dacă individul se teme prea mult de sine sau alege să 

fuzioneze cu forțe care simulează lumina, înțelegerea, căldura sufletească. Înainte de a ieși din zodia 

Rac pentru a intra în zodia Leu, Luna primește un ajutor teribil de favorabil din partea lui Chiron. 

De altfel, tot timpul tranzitul Lunii prin zodia Rac a fost marcat de această căutare a esenței, această 

dorință de a descoperi piatra filozofală, cheia tuturor problemelor pentru a trăi mai simplu și mai 

ușor. Prin relația bună a Lunii cu Chiron ce se va împlinii în noaptea de 24 spre 25 septembrie 

oamenii se deschid față de o nouă formă de inspirație. Au vise premonitorii, sunt ajutați în timpul 

somnului, sunt inspirați sau, în cazul celor care studiază sau lucrează noaptea să beneficieze de o 

eliberare a minții de prejudecăți pentru a face procesul pe care-l abordează mai ușor și mai eficient. 

Totuși, contactul cu lumina atât de puternică, în cazul unui om comun, nu este lipsită de 

efecte secundare. În momentul acesta mulți ar putea avea probleme de conștiință sau sa apară o 

reacție de respingere a vindecării doar pentru că ea s-ar putea realiza în grup. Unii oameni nu vor să 

fie vindecați la pachet cu alții, ci vor tratament preferențial și dacă nu-l primesc, dacă nu li se oferă 

o atenție privilegiată refuză categoric, chiar dacă asta înseamnă a-și face rău singuri. Acești oameni 

sunt avertizați că ar trebui sa lase deoparte mofturile, să nu se mai laude atât de mult cu nivelul pe 

care-l au și nici să nu-și mai atribuie un rol atât de spectaculos. Pentru că sunt bolnavi arată că ceva 

nu funcționeze bine și nu contează în ce mod vine vindecarea, nu contează cum anume se produce 

acest proces. Prin această negație ei își construiesc încă de pe acum o forță care le va șopti la ureche 

până la finalul acestei luni și poate chiar și în lunile următoare că sunt incompatibili cu toți cei din 

jur. În momentul în care ajung să-și creadă lucrul acesta se poate vorbi despre un factor coroziv pe 

care individul s-ar putea să nu-l mai poată controla. Apar astfel dureri suspecte în corp, mustrări de 

conștiință care nu pot fi rezolvate printr-o discuție, printr-o ședință de consiliere sau nici măcar 

printr-un transfer energetic, ci doar printr-o modificare de atitudine sau o stare de conștiință. 

Incompatibilitatea hrănită în modul acesta nu-i va vorbi individului despre schimbarea sa, ci despre 

schimbarea societății. El va cere celorlalți să se schimbe exact în momentul în care este nevoie ca el 

să facă acest lucru. Este de la sine înțeles cât de periculos este acest program de autodistrugere și cât 

de puternică trebuie să fie o ființă care să poată salva un individ care se modelează singur în modul 

acesta. Unii s-ar putea să se întrebe de ce li se întâmplă lucrul acesta, de ce sunt ei aleși dintr-un 

grup să fie victime. Păi, nu și-au dorit ei tratament preferențial? Când toți ceilalți se vindecă la 

pachet, când toți ceilalți sunt normali sau se străduiesc să participe la acest proces, a fi împotriva 

curentului înseamnă a avea o astfel de etichetă. 
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Totuși, schemele acestea de interpretare nu se adresează oamenilor care vor cu adevărat să-și 

facă rău din plăcere sau care ajung acolo doar pentru că nu vor nici în ruptul capului să renunțe la 

egoism, ci persoanelor care din când în când greșesc sau care au nevoie de confirmări ale faptului că 

suntem ființe complexe care interacționăm și care ne aflăm tot timpul într-un proces excepțional. 

Tocmai de aceea 25 septembrie este o zi de lumina, de strălucire, de expresivitate în care putem 

înțelege care este cu adevărat natura libertăților pe care ni le permitem. 

 
PRIMA LEPĂDARE. Relatarea primei tăgăduiri din partea lui Petru în 18, 15-18, care îl 

pune în scenă pe ucenicul anonim, prezintă câteva particularități față de începutul povestirilor 
sinoptice paralele. Celălalt ucenic, cunoscut marelui preot, îl însoțește pe Iisus în interiorul 
palatului. Petru rămâne la poartă. Atunci când celălalt ucenic îl bagă înăuntru, Petru este 
interpelat de o slujnică și se leapădă de Iisus, în timp ce în sinoptice, el e singurul care îl urmează 
pe Iisus. Astfel, Ioan păstrează amintirea fruntașului celor Doisprezece întovărășindu-l pe Iisus 
până la locul judecății sale, dar tăgăduindu-l. Îi opune totuși figura acestui „celălalt ucenic" în 
preajma lui Iisus: numai el, alături de Măria, va fi la picioarele Crucii, ca adevărat ucenic și ca 
acela care a fost credincios până la capăt.[1] 

 

26 septembrie ne aduce o simpatie față de putere. Soarele și Jupiter se vor întâlni într-o 

conjuncție pentru prima dată pe zodia Balanță de când 

Jupiter a intrat pe acest semn și vom fi tentați să modificăm 

un comportament. Este adevărat, mulți vor considera că 

această predispoziție nu le  modifică un comportament și nu 

se adresează lor, ci celorlalți. Mintea este rătăcitoare acum 

și pentru că 26 septembrie este o zi magnifică pentru că se 

va împlini careul dintre Saturn și Axa Dragonului. Este 

posibil ca în momentul acesta, prin cercetare lăuntrică, prin 

studiu adică printr-o mână nevăzută a destinului, să ne 

eliberăm sufletul de acele sentimente care distrug relațiile 

dintre oameni și-i îmbolnăvesc. Momentul acesta ne poate 

aduce vindecarea sufletului de lăcomie, de invidie, de a 

lansa pretenții ciudate față de cei din jur doar pentru a-i ține 

sub control. Nu trebuie însă să visăm. Marte se află în 

această zi pe ultimul grad al zodiei Săgetător și foarte curând va intra în Capricorn și va trimite raze 

negative către ceea ce se întâmplă acum pe începutul zodiei Balanță. Dacă insistăm pe această idee 

a purificării s-ar putea să eliminăm până că nu mai rămâne nimic. Lumea aceasta lucrează acum și 

cu un compromis, iar norocul sau puritatea sufletească nu pot funcționa în forma lor perfectă. 

Atunci când divinitatea atinge conștiința unui om nu înseamnă că acesta a atins stadiul perfecțiunii, 

ci înseamnă că individul în sine a găsit un canal, o filieră prin care să interacționeze cu ceea ce știe 

că reprezintă absolutul. Deci pentru a activa într-un registru al binelui, al superiorului, al clarității 

mentale sau al evoluției spirituale omul nu trebuie să fie perfect. Obsesia perfecțiunii poate 

transforma momentul acesta în care Saturn este într-o relație negativă cu Axa Dragonului într-o 

mișcare autodistructivă. Este adevărat, în final se va atinge victoria, dar oare va mai rămâne ceva în 

urmă? 

Pentru că Saturn se află acum în Săgetător și gândul individului este orientat către acest 

proces de transformare ce ar trebui să fie un balsam pentru suflet, schemele sociale în care acesta se 

implică vor fi ciudate, unele dintre ele distructive care vor agasa chiar norocul pe care individul îl 

invoca atunci când își ridică privirea spre cer. 

Revenirea lui Pluton la mersul direct poate pune această problemă de căutare într-o zonă 

specifică pentru a o transforma într-o problemă de discriminare. Pentru a face față acestor situații nu 

este momentul oportun acum să adoptăm decizii radicale. Avem nevoie de calea de mijloc, să iubim 

victoria, dar să nu o impunem împotriva celorlalți doar pentru a ne măguli orgoliul că forța pe care 

o deținem este mai mare decât a lor. Cine nu ține cont de lucrul acesta va interveni asupra celorlalți 

printr-un factor negativ de transformare producându-le multă suferință. Ceea ce se va întâmpla în 
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preajma zilei de 26 septembrie va avea un impact teribil asupra instituției familiei, asupra valorilor 

individului și îi va lăsa impresia individului că dacă nu va adjudeca o victorie totală atunci tot ceea 

ce va obține nu-l va mulțumi. 

De parte cealaltă, raportul dintre grupuri, impactul acestui episod astral asupra 

evenimentelor sociale este unul colosal. Înțelegem că marile realizări au nevoie de timp însă avem 

clar senzația că acum timpul se grăbește. Apar, astfel, conflicte pe ideea că din pământ străin vine o 

problemă ce complică relațiile diplomatice și anunță o ruptură. Pentru că Soarele se află acum în 

conjuncție cu Jupiter pe semnul Balanței, lucrurile acestea negative ce se anunță nu vor speria prea 

mult, ci dimpotrivă îi vor oferi individului naiv posibilitatea de a crede că segmentarea de acum va 

împărții o problemă mai mare în două elemente benefice mai mici. Nu ne putem aștepta ca lucrurile 

să se desfășoare în modul acesta pentru că de-a lungul acestei decade am văzut că puține elemente 

se ascund, în general, de instrumentele de lucru. De aceea chiar demersurile sociale se dezvăluie 

într-un mod special, deci nu avem de ce să ajungem la această concluzie fără ca aceste informații să 

fi fost vehiculate cel puțin de la începutul acestei decade până acum. Dacă ele apar pentru prima 

dată în momentul acesta sunt minciuni. 

Dacă ar fi să judecăm mai mult această situație pentru a fi siguri că nu ne înșelăm, ar trebui 

să mai facem trimitere la un alt element pentru a fi siguri că fragmentarea acestui rău major ce se 

anunță a se consuma în această perioadă, cu precădere în preajma zilei de 26 septembrie, nu este așa 

cum vom crede în momentul acela, adică în timpul episodului care va crea două structuri benefice 

mai mici. Saturn, cel care guvernează tradițiile, atunci când trece prin Săgetător, îi ajute pe oameni 

să devină mai expresiv prin ceea ce le este specific. Pentru că acum se află într-o relație de conflict 

cu Axa Dragonului s-ar putea ca instrumentele de promovare să afecteze mesajul transmis și în loc 

să fie promovați acești oameni să contribuie, prin însăși dorința lor de a se face cunoscuți, la 

defăimarea propriei tradiții. Dacă, prin aceasta, fragmentarea nu se duce, demersul pe zona în care 

aceste elemente de tradiție să fie mai mult avantajate fără a exista niciun compromis nu preschimbă 

răul, ci doar îl împarte. Așadar, mare achiziția acestui moment este judecata. 

 
Henri de Toulouse-Lautrec (24 noiembrie 1864 – 9 septembrie 1901) s-a născut în Franța, într-o 
familie de aristocrați. În copilărie și-a rupt ambele picioare, care nu s-au mai vindecat și a rămas 
cu un handicap. Dovedind un mare talent artistic, a urmat lecții particulare de arte plastice. În 
1882, a plecat la Paris, a fost elevul mai multor pictori și, în 1885, și-a deschis un atelier în 
cartierul artistic Montmartre. A devenit celebru pentru afișele sale viu colorate ce reprezentau 
prostituatele din Montmartre, spectacolele și viața de noapte ale circurilor, sălilor de dans, 
bordelurilor și cabaretelor, ca Moulin Rouge, pe care le frecventa. “Aș vrea să găsesc o femeie 
care să aibă un amant mai urât ca mine!” spunea. Poartă haină de catifea, pălărie largă de fetru 
și are nevoie de dragoste. Dorința stârnește în el furtuni, o răscolire a sângelui, tâmplele i se zbat 
cu violență. Femeile trec în rochii foșnitoare, iar el le surprinde ochii, mâinile, gesturile... Colegii 
săi pictori au toți amante. El, nu. Numai mama sa, contesa Adèle, resimte suferința sa. Energia 
pe care Lautrec o desfășoară în fața șevaletului îi uimește pe colegii săi. Uimitor de înzestrat 
desenator, așa cum o spune, că e un Rubens al veacului său.  

Alexandre Natanson și soția sa dă o mare petrecere în 1895 cu 300 de invitați, în vila sa 
din Avenue Bois de Boulogne. Lautrec se oferă să organizeze totul. Litografiază o invitație, 
golește camera de mobilă, aranjează un bar, înlocuiește tablourile de pe pereți cu afișe de 
lichioruri și aperitive. Trebăluind toată noaptea la tejgheaua lui încărcată de pahare, sticle, 
blocuri de gheață, lămâi, farfurii, alune prăjite, cartofi pai, scutură shakerul, inventând rețete 
într-o dezlănțuire diabolică a imaginației pentru aleasa adunare. Îmbată toată floarea delicată a 
literelor și artelor, urmărind ca respectabilii să-și nimicească demnitățile, să-și smulgă măștile. 
Combină explozivele băuturi alcoolice, urmărește efectul lor. Urmarea se vede în cel mai 
seducător tablou pastel pe pânză: unul moțăie, altul sforăie, unul dă cu pumnii în pereți... Numai 
duhoarea de vizuină de urs n-a putut fi redată în tablou. Era în atelierul său, iar, la final, își 
adusese aminte că nu băuse de o zi. Henri de Toulouse-Lautrec a murit pe 9 septembrie 1901 la 
moșia familiei, la Malromé din departamentul Gironde de intoxicație alcoolică. Avea 36 de ani. 
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Trecerea lui Marte în Capricorn poate rezolva o problemă de comportament. În această  

zodie Marte se simte bine, cel puțin așa au stabilit înțelepții din vechime. Personal consider că 

Marte în Vărsător este mult mai aproape de expresia sa dinamică atunci când i se atribuie o exaltare, 

o calitate specială prin care să se evidențieze, dar pentru că înțelepții din vechime au stabilit poziția 

lui Marte în Capricorn ca fiind semn de exaltare mergem pe decizia lor. Expresivitatea acestui 

episod astral nu poate fi pusă la îndoială. Cu adevărat, Marte în Capricorn este o dovadă de 

profunzime, de transformare a dorinței 

în impuls al gândirii pentru a produce 

un salt spectaculos. Este posibil ca 

această poziție a lui Marte în 

Capricorn să nu genereze nimic, adică 

omul să nu fie interiorizat, ci doar 

ezitant. Evenimentele sociale însă vor 

fi marcate de absența unui factor care 

le animă până acum. Dorința de 

competiție va lipsi și atunci când se 

oprește muzica auzită pe câmpul de 

luptă soldații se opresc pentru o 

secundă. 27 septembrie este acea 

secundă în care soldații se opresc și se 

uită buimaci în jur constatând 

schimbarea. 

Tot în această zi se va consuma relația pozitivă dintre Mercur și Junon arătând că 

generozitatea momentului este acum judecată cu duritate și doar după rezultatele ce au fost obținute 

în ultima perioadă. Este adevărat, momentul acesta nu ne obligă să căutăm soluții rapide la marile 

probleme sociale. Nu mai există acea presiune, Marte trecând în Capricorn ne eliberează de acea 

dorință de competiție sau de a ne consuma rapid. În egală măsură ne simțim și devitalizați, nu 

pentru că suntem lipsiți de putere, Marte în Capricorn dispune de o mare forță însă o trimite pe 

aceasta într-o altă zonă. Din această cauză, pornind de la ideea că nu mai avem putere pentru că nu 

mai luptăm împotriva cuiva, mulți vor refuza să-și mai pună în aplicare soluțiile, vor considera că 

nu mai sunt inspirați, nu-i mai ascultă mâinile și nici picioarele, nu mai sunt în putere și deci au 

nevoie de o pauză. Pauza este ciudată în ziua de 27 septembrie pentru că ea s-ar putea să nu fie 

încărcată de liniște. Dacă pauza înseamnă liniște atunci ea este aducătoare de forță și îl ajută pe 

individ să se racordeze la ceea ce are de făcut de acum încolo. 

În cel mai fericit caz, în 27 septembrie se va discuta despre bine însă acesta va fi abordat cu 

prudență pentru că nu mai avem acum motivațiile acțiuni în forță și nici nu ne mai interesează să 

obținem un succes împotriva cuiva. Cu cât vom avansa mai mult în zodia Capricorn cu atât Marte se 

va desprinde și de trigonul cu Uranus și dispar și situațiile sociale din abordarea cărora individul ar 

fi putut să obțină un avantaj, o victorie sau o poziție privilegiată. 

Pentru că atitudinea față de lucrurile acestea se schimbă, mulți s-ar putea să dezvolte o 

înțelegere aparte față de oamenii aflați în suferință, față de cei care suferă mai mult decât ei sau față 

de sărăcie. Capricornul, prin intermediului Marte, arată acum societății că suferința umană trebuie 

tratată cu maximă atenție nu în detrimentul celorlalte ființe care suferă. În felul acesta, apare un 

contrast atât prin acțiune, dar și prin gândire. Înțelegerea devine un instrument prin care omul poate 

arăta că faptele sale bune sunt făcute în cunoștință de cauză, nu sunt întâmplătoare, apoi înțelege că 

a proteja ceea ce a creat pentru a nu se distruge de la sine arată o dovadă de profunzime a gândirii. 

Este adevărat nu toți vor lucra la un nivel foarte înalt. A proteja ceea ce au creat până acum poate 

însemna și a-și menține cu încrâncenare locul de muncă sau a fi foarte geloși pe persoana iubită 

tocmai pentru a nu o pierde. De asemenea, având o altă percepția asupra vieții s-ar putea și ca 

suferința personală să nu mai fie strigată pe străzi, să nu mai umblăm cu flacoanele de pastile în 

buzunar pentru a combate depresia sau durerile trecătoare. Durerea va deveni o dovadă a faptului că 

trăim în modul în care trăim. 
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„ Marea răscoală din 1784 
Între timp, situația țăranilor români, indiferent că erau ortodocși sau uniți, continua să fie 
jalnică și se va ajunge în 1784 la o mare răscoală țărănească împotriva clasei maghiare 
dominatoare, răscoală condusă de trei țărani mai cu vază, porecliți Horia, Cloșca și Crișan. 
Horia, cel mai îndrăzneț, s-a dus de mai multe ori la împărat (Iosif al II-lea, fiul Măriei Tereza, 
care trecea drept un suveran luminat — se crease tocmai expresia „despot luminat") și a crezut în 
asigurările primite privind soarta iobagilor. Când Horia a văzut că aceste făgăduieli nu erau 
respectate, a ridicat steagul revoltei și a început o răscoală pe scară mare a țărănimii, cu atacuri 
împotriva conacelor grofilor unguri. Mișcarea a fost înăbușită în sânge de armata austriacă. 
Dintre cei trei conducători ai răscoalei, Crișan s-a sinucis în temnița lui, iar ceilalți doi au fost 
trași pe roată, pedeapsă groaznică în care osânditului i se frâng picioarele și toate oasele cu 
răngi de fier — în prezența a mii de țărani, ca să vadă cum sunt pedepsiți cei ce îndrăznesc să se 
ridice împotriva ordinii stabilite. (Guvernator al Transilvaniei, însărcinat cu restabilirea ordinii, 
era atunci baronul Brukenthal, ale cărui prețioase colecții de artă pot fi și azi admirate în 
frumosul său palat de la Sibiu.) 
Ne aflăm în ajunul Revoluției Franceze, există de-acum în toată Europa o mișcare liberală și o 
presă independentă, astfel încât „revolta valahilor" din imperiu a avut, pentru prima oară, un 
larg ecou în Europa apuseană. 
Așadar, la sfârșitul veacului al XVIII-lea, țărănimea română continuă să fie asuprită, dar există 
acum o intelectualitate, și Ia uniați și la ortodocși (care se trezesc stimulați de activitatea Bisericii 
unite), iar acești învățați români încep să trimită la Viena proteste și cereri de libertate mai mare 
și de egalitate pentru români. Intelectualii români trimit împăratului, în 1791, o petiție care și-a 
păstrat numele de Supplex Libellus Valachorum, adică expunerea revendicărilor românilor din 
Ardeal, revendicări foarte clar exprimate, cu argumente istorice, juridice, demografice și care 
revelă o influență probabilă a ideilor Revoluției Franceze.  
Acest Supplex a rămas fără răspuns favorabil, iar situația românilor nu s-a îmbunătățit decât 
foarte încet. De pildă, preoții greco-catolici au căpătat treptat drepturi egale cu cele ale preoților 
protestanți sau catolici. Apoi s-au deschis din ce în ce mai multe școli, au plecat din ce în ce mai 
mulți studenți în Occident. Nu putem spune ca, cu vremea, nu a existat un progres. 

Trebuie să ne întoarcem acum — cu aproape două veacuri în urmă — în principatele 
extracarpatice, care, sub un control mult mai apăsător din partea Porții Otomane, cunosc o 
evoluție foarte diferită.”[5] 

 

Ultimele trei zile ale lunii septembrie ar trebui să fie zile liniștite. Luna se întoarce în zodia 

Fecioară și reactivează opoziția cu Neptun ce ar fi trebuit să îi reamintească individului de o mare 

frică. Pentru că Marte acum nu ne mai consumă energia în competiții inutile, nu ne mai pune să ne 

luam la întrecere cu pisica vecinului și nici cu norii, îi face pe oameni mai atenți la ceea ce se 

întâmplă în interior și mult mai liniștiți. Opoziția Lunii cu Neptun devine, astfel, un element care ne 

ajută să ne înțelegem constrângerile. Impactul asupra vieții este însă unul colosal. Descoperim o 

interdicție o sancționăm imediat, putem privim dincolo de aparența lucrurilor și asta pentru că am 

înțeles o parte a mesajului lansat de Marte la intrarea sa în Capricorn. Am înțeles că trebuie să ne 

conservăm puterile, să ne protejăm comoara pe care o deținem în momentul acesta și să fim mai 

atenți la propriile suferințe. Atenția aceasta pe propriile suferințe, abordată într-o altă manieră decât 

s-a întâmplat când Marte trecea prin Săgetător, având ca fundal și lecția aceasta teribilă ce vine din 

partea lui Saturn ce face acum o relație ciudată cu Axa Dragonului, ne ajută să personalizăm un 

procedeu, o tehnică, o idee și aceasta, în timp, să devină o expresie a emanațiilor personale. Cu alte 

cuvinte, 28 septembrie poate fi o zi de inspirație în care să nu ne mai temem că pasiunea ar putea să 

ne consume și să ne dezvăluie față de cei din jur, să nu ne mai temem de urât, de indecență, ci să le 

adunam pe acestea într-un sector și să le lăsăm acolo pentru a face loc altora, mult mai puternice, 

mai serioase și mai trainice. Vor exista însă și oameni care vor proceda altfel. Aceștia vor fi primii 

care vor descoperi că această combinație care lucrează mai mult cu structurile interioare, cu 

procesele gândirii, cu emoțiile sau cu reziduurile ce apar din folosirea acestora, riscă să-și 

construiască o imagine atât de proastă încât evenimentele negative să vină în cascadă față de ei. 

Pentru aceștia necazurile provoacă alte necazuri și orice element personalizat nu va da rezultate. 
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Totuși, Marte, abia intrat în Capricorn, pune asupra elementelor astrale ce se află acum în 

tranzit prin zodia Fecioară o mare presiune. Marte din Capricorn va acționa în nume propriu pentru 

a adjudeca o victorie sau o poziție privilegiată în societate, dar se va folosi cu precădere de ceea ce 

se consumă în zodia Fecioară. Va transforma Fecioara în purtător de cuvânt sau în director de 

vânzări și aceasta pare să fie cea mai bună decizie pentru ca firma să supraviețuiască. Este adevărat, 

în cazul unora, această decizie pare să fie puțin cam tardivă. De aici înțelegem că personalitatea lor 

s-a corodat atât de mult în confruntările anterioare, patimile pe care le-au hrănit anterior sunt atât de 

mari încât deciziile pe care le au acum nu vor avea forța necesară pentru a fi ascultate și executate. 

De aici putem deduce că toate aceste constrângeri sociale care nu pot fi anticipate și deci nu au cum 

să fie rezolvate, fac referire la contextul în care s-a abuzat de poziția de lider. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt angrenați într-un proces de cercetare spirituală vor 

lucra în ziua de 28 septembrie cu interdicție. Se va stabili care este spectrul de acțiune ale acestei 

interdicții, se va analiza un posibil conflict ce ar putea să apară din explorarea unei soluții 

recomandată de cineva și atunci se alege calea cea mai puțin periculoasă: interiorizarea. Oamenii 

aceștia vor fugi din fața problemelor, nu pentru că sunt iresponsabil, ci pentru că au o teribilă 

viziune de ansamblu și sunt absolut convinși că nu o pot explica încât să o înțeleagă și ceilalți. În 

cazul acestora, opozițiile care se construiesc pe axa Fecioară-Pești întorc împotriva lor o imagine 

publică lăsând impresia celorlalți de oameni iresponsabili, incompetenți sau lași. 

 

 
 
„Acum mai bine de 30 de ani, în ierbarul studentului clujean Nicolae Tomescu, ochiul ager al 
profesorului E. Nyarady a descoperit o composită neobișnuită, cu dată de recoltare 7.VII.1961. 
Păstrând toate caracterele generale ale familiei păpădiei, această plantă, care aducea puțin la 
flori cu neamurile de vulturică (Hieracium), iar la frunze cu un neam de ciucușoară (Alysswn 
suxatile var subsinualwn), se deosebea de toate vulturicile cunoscute pe glob. Avea o rădăcină 
puternică, lemnoasă, frunze groase învelite în straturi suprapuse de peri stelați, o tulpină scurtă 
cu 1-2 frunze bracteiforme, 1-2 flori galbene, mari, cu petale la vârf adânc închise. (Fig. 21) Puține 
din xerofilele cunoscute în țară și peste hotare prezentau un înveliș de peri stelați atât de gros. 
Acest caracter frapant, alături de paleile receptacolului, lungi până la jumătatea papusului, și de 
achenele rotunjoare, cu vârf lat, l-au îndreptățit pe savantul clujean să încadreze această plan-tă 
într-un gen nou pentru știință, endemic în țara noastră. În cinstea muntelui Pietrosul Broștenilor, 
unde a fost descoperită planta, genul a fost numit Pietrosia, iar specia, le-vitomentosa pentru a 
sugera bogatul ei înveliș lânos. Descoperirea acestei plante a stârnit furtunoase dispute în lumea 
științifică, în volumul al XII-lea al Florei Republicii Socialiste România, apărut în 1976, Pietrosia 
devine o specie endemică a genului Hieracium, ca urmare a reviziei făcute de reputatul botanist 
maghiar Soo, care-i propune numele de Hieraciwn levitomentosum. Doi ani mai târziu, volumul 
al IV-lea din Flora Europaea o include sub egida altui gen de composee, Andryalla, gen 
mediteranean răspândit din Grecia până în insulele Azore. Astfel că Pietrosia levito. mentosa, 
alias Hieraciwn levitomentoswn, a devenit deocamdată Andryalla levitomentosa, specie 
endemică pentru România. 
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Această plantă atât de disputată trăiește pe muntele Pietrosul Broștenilor, în zona numită 
Pietrosul Bogolin, deasupra limitei pădurii, la 1 600-1 700 m altitudine pe o suprafață stâncoasă 
de cea 150 mp, cu înclinație de 30-80°. Este unul dintre cele mai mici areale din lume pentru o 
specie vegetală. Totuși, aici planta crește din abundență, formând mici pâlcuri, ce se înmulțesc și 
prin semințe, dar și pe cale vegetativă. 
Plantele însoțitoare - comune prin părțile locului și binecunoscute în flora carpatică - nu ne pot 
oferi date semnificative despre prezența singulară a acestei composite. Enigma originii ei 
rămâne deocamdată greu de descifrat. 

Vulturica Pietrosului e un dar uimitor al Carpaților Răsăriteni. Ea poate fi o relictă a 
climatului tropical uscat, care a supraviețuit doar în acest colț tainic al tinerilor munți Carpați, 
datorită abundentului său înveliș lânos.”[2] 

 

29 septembrie este o zi de suspiciune. În acest moment constatăm că extremele se atrag, 

energiile reziduale ne ajung din urmă și o parte din demersurile sociale ne incită ambiția fără a ne 

ajuta să transformăm eșecul în succes. Deocamdată, aceasta contracție doar ne deformează simțul 

realității și ne incită o parte din sentimentele negative pe care le-am abordat și pe finalul lunii iulie. 

Atunci când Jupiter s-a aflat în conjuncție cu Capul Dragonului am fost prea siguri pe norocul 

propriu, prea bucuroși și prea încântați de edificiul pe care l-am ridicat și ne-am crezut nemuritori în 

acest succes. Acum succesul de altădată nu ne mai folosește și unii vor fi tentați să creadă că cel mai 

bine ar fi să-și propună ca, pe viitor, să evite cu toată forța pe care o au situații de genul acesta. 

Aroganța aceasta devine astfel un semn de involuție și, menținută mai mult timp, poate duce 

la despărțiri dureroase sau la o uniformizare ciudată a valorilor. Am văzut că uniformizarea 

valorilor a mai fost abordată de-a lungul analizelor pe care le facem noi aici, a mai fost abordată și-

n acest material aferente anului 2016. De această dată, însă ea se produce ca efect al unui dezacord, 

al unui refuz care va întări convingerea că bucuriile pe care le trăim sunt absolut iluzorii. Conjuncția 

Lunii cu Mercur ar fi trebuit să ne facă mai lucizi, mai atenți la informațiile care plutesc în jurul, la 

ce discută oamenii sau la ceea ce ni se spune. Pentru că asteroidul Chiron este necruțător față de 

poziția lui Mercur, ceea ce are el de îndeplinit acum după ce și-a revenit din mersul retrograd 

seamănă mai curând cu o soluție pe care nu o înțelege nimeni. De-a lungul lunii august s-a întâlnit 

cu situația la care facem referire în contextul astral de acum, de la începutul lunii septembrie, adică 

s-a întâlnit cu o problemă sau cu obstacolul din cauza căruia nu a putut merge mai departe, iar acum 

are soluția și nu știe cum să o pună în aplicare. Pentru că Mercur în Fecioară se adresează și muncii, 

atât ca proces, cât și ca atribuție, obstacolul care apare acum se referă la o modalitate de plată, o 

sarcină suplimentară sau la efortul pe care trebuie să-l depună un individ pentru anularea unei 

interdicții sau unei impresii proaste de la locul de muncă. 

Cei care privesc lucrurile acestea prin realitatea evidentă se vor bucura că nu-și irosesc 

puținele puteri care le-a mai rămas și pentru a se îngrijora de lucrul acesta. Vor fi dezamăgiți, se vor 

revolta, dar nu se vor îngrijora inutil față de ceea ce există în jur. Dacă asteroidul Chiron nu ar fi 

fost în mers retrograd atunci momentul de față ar fi beneficiat de o impunere venită dintr-un sector 

cu experiență sau din partea unei persoane autoritare care cunoaște bine problema, dar și soluțiile. 

Această mișcare către o zonă a muncii sau ce apare de acolo nu ar fi fost un factor de destabilizare 

și niciun instrument de defăimare a individului, ci o zona în care elementele personale s-ar fi putut 

pune mai ușor în evidență. 

Totuși, pentru că Luna trimite raze pozitive către ceea ce se întâmplă pe zodia Scorpion 

există un interes față de evenimente situate dincolo de ceea ce se vede de la prima privire. Asta se 

traduce printr-o atracție teribila față de conspirații. Dacă în acest context apare un personaj, despre 

care toată lumea știe că nu are o imagine bună, și invită pe ceilalți să ascundă un adevăr pe motiv că 

în viitor vor fi recompensați sau vor beneficia de un avantaj pentru că fac lucrul acesta, toată această 

pasiune pentru dreptate, muncă sau recunoaștere prin intermediul muncii se duce pe apa sâmbetei. 
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Tu 
de Nicolae Labiș 

 
Nesfârșit e cerul 
Care se-ncepu, 
Nesfarsita-i ziua unde ești și tu. 
 
Soarele e palid 
Dus în vechi povești - 
Nesfarsita-i zarea 
Largă, unde ești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt spiritul adâncurilor 
de Nicolae Labis 

 
Eu sunt spiritul adâncurilor, 
Trăiesc în altă lume decât voi, 
În lumea alcoolurilor tari, 
Acolo unde numai frunzele 
Amăgitoarei neputinți sunt veștede. 
Din când în când 
Mă urc în lumea voastră 
În nopți grozav de liniștite și senine, 
Și-atunci aprind mari focuri 
Și zămislesc comori 
Uimindu-vă pe cei ce mă-nțelegeți. 
Apoi cobor din nou prin hrube trudnice 
În apa luminoasă, minunată. 
Sunt spiritul adâncurilor, 
Trăiesc în altă lume decât voi. 

Ultima zi a lunii septembrie ar trebui să fie o zi în care elementele personale încărcate de 

responsabilitate sau suferință să fie degajate. Pentru că Luna, abia intrata în zodia Balanță, va avea 

de împlinit un careu cu Marte lucrurile acestea vor intra într-un derapaj accentuat. Ne aducem 

aminte de distracții mai vechi, sau dorim pur și simplu să lucrăm la un alt nivel. Vom constata că nu 

se mai poate lucrul acesta pentru că avem prea multe griji sau nu mai avem resursele necesare, nu 

ne mai putem permite o asemenea cheltuială nici fizică și nici financiară. În plus, crizele prin care 

am trecut în ultima perioadă ne-au lăsat singuri sau partenerii de dialog, colaboratorii, asociații nu 

mai au încredere în proiectele pe care le inițiem și tot ceea ce spunem este întâmpinat cu rezistență, 

reținere sau pur și simplu este refuzat. Se poate constata, astfel, că ultima zi a lunii septembrie va fi 

dominată de neputința de a corela ambițiile personale, aspirațiile individuale, proiectele la care am 

lucrat până acum cu ceea ce se întâmplă pe zona publică. În ciuda aparențelor, peste tot domnește o 

liniște stranie. Nimeni nu dorește să spună inițial nimic, dar dacă sparge cineva gheața toată lumea 

țipă. Asta înseamnă că momentul de față arată o atracție către lucruri nefirești și încheie un ciclu 

ciudat în care oamenii au fost mobilizați într-o direcție în care poate nu ar fi vrut să se deplaseze. 

Dincolo de toate aceste lucruri care au aparență benefică, dar în interior fierbe, din cauza 

conjuncția Lunii cu Jupiter, acestea pot fi asimilate ca fiind elemente benefice pe care trebuie să le 

înghițim, cu apă sau cu suc, cu ceai sau cu vin, dar trebuie cu orice preț să le înghițim. 

La polul celălalt apare astăzi foarte evidente relațiile dezastruoase, acele raporturi sociale 

care au fost și de-a lungul acestei luni, dar și în luna august marcate de tensiuni teribile în care ba se 

părăseau, ba se împăcau, ba se acuzau de subminarea autorității, ba doreau să inițieze un proiect 

împreună. Raporturile sociale dintre oameni, prin această ciudată apropiere a luminariilor de 

Jupiter, arată că răul este acum ascuns foarte bine în casa binelui și puțini oamenii vor fi aceia care 

îl vor recunoaște. Practic, ultima zi a lunii septembrie înseamnă și ultima zi a ciclului lunar în curs. 

Lucrurile chiar că se apropie de final, iar relațiile care ni se par dezastruoase nu sunt așa pentru că 

așa au fost de la început, ci pentru că așa le-am crescut. Ar trebui astfel să ne punem un serios semn 

de întrebare referitor la intențiile pe care le avem și de ce a trebuit de-a lungul întregii luni să ne 

grăbim atât de mult, de ce nu am fost mai liniștiți și nu am selectat din timp prioritățile oamenilor 

sau cu idealurile personale. Pentru cel care este înțelept finalul lunii septembrie devine un 

instrument teribil în a accesa informații care ne-au scăpat în ultimele două luni. Au pierdut din 

vedere anumite detalii și pentru că Mercur a fost retrograd și emoția a fost supradimensionată ori 

mintea a rătăcit prea mult, dar, din fericire, în timpul tranzitului lui Marte prin Săgetător a răspuns 

prea ușor la provocări și s-a simțit prea important după fiecare victorie. Acum văd că victoriile pe 

care le-au obținut de-a valma sau împinși de cei din jur cer un preț foarte mare. Ceva din evoluția 

personală a fost lăsată deoparte și conflictele acelea care au fost cu adevărat obstacole în calea 
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înțelegerilor superioare sau pentru a rezolva o problemă intimă despre care nu am putut vorbi cu 

nimeni, nu s-au rezolvat pentru că am avut alte beneficii în alte sectoare. Desigur, lucrurile acestea 

pot fi o învățătură de minte însă doar pentru cei profunzi și înțelepți. Omul comun va fi nervos, va 

căuta să-i acuze pe ceilalți de ceea ce îi lipsește, de ceea ce nu are sau pur și simplu pentru că se 

simte bine să aibă în jurul lui un purtător de vina. 

 
Chitaristul și compozitorul spaniol Andres Segovia (21 februarie 1893 – 2 iunie 1987) a 

fost puternic influențat de compozitorii spanioli naționaliști și a dezvoltat un stil de chitară 
adecvat unei mari varietăți muzicale. În copilărie, familia nu l-a încurajat să cânte la chitară, 
deoarece considera că nu era un instrument muzical serios, El a continuat însă și a debutat în 
concert la Paris în 1924. În numai câțiva ani a devenit faimos în toată lumea și mulți compozitori 
de vârf compuneau special pentru el. A constituit principalul motiv pentru acceptarea chitarei 
acustice ca instrument clasic de concert. De asemenea, a transpus pentru chitară numeroase 
capodopere clasice. Chiar dacă a fost cel mai faimos chitarist din istorie, Andres Segovia, nu a 
cântat niciodată în public cea mai celebră compoziție pentru chitară, Concierto de Aranjuez de 
Rodrigo, scrisă la solicitarea sa. 

 

Așa după cum se poate constata ultima decadă a lunii septembrie a avut de împlinit o etapă 

importantă a anului 2016 și aceasta este legată de alegerile pe care le face individul atunci când 

trebuie să ajungă la un succes personal. Apar multe schimbări de-a lungul acestei decade ce au 

statutul de finalitate, de încheiere a unui demers care nu a fost neapărat inițiat la începutul acestei 

luni, ci care își are rădăcinile în lunile din urmă. O parte din aceste evenimente vin din luna august, 

ca expresie a unor lipsuri pe care nici măcar nu le-am observat cum ar fi trebuit. Altele au un mesaj 

clar și vin asupra individului pentru a-i arăta că stima de sine prea ridicată, siguranța unui edificiu 

ridicat sunt elemente iluzorii dacă acestea se sprijină doar pe propria persoană. A lucra în echipă, a 

accepta limitele celorlalți, chiar a considera că se poate trăi într-un mediu impur fără a ne altera 

starea de conștiință sau idealurile, constituie o mare și severa lecție ce ne va fi predată de astre cu 

precădere în ultima decadă a lunii septembrie. 

În ansamblul ei, luna septembrie are o mobilitate aparte. Am văzut prin unghiurile pe care 

le-am analizat de-a lungul acestui material că schema pe care o folosesc astrele acum urmărește cu 

precădere mobilitatea, conduita sau are ca țintă elevarea prin efort și muncă. Toată lumea trebuie să 

beneficieze de rezultate spectaculoase de pe urma mișcării. Cu toții trebuie să ne bucurăm că avem 

o conduită adecvată sau măcar că ne-am cizelat puțin caracterul și suntem altfel, mai buni sau mai 

puternici față de cum eram pe finalul lunii anterioare. Cea mai grea lecție va veni prin muncă. A le 

evalua pe acestea doar prin efort înseamnă a înțelege cât de important este să lucrăm, cât de 

important este să ne sacrificăm sau să punem la dispoziția celorlalți din bunurile pe care le avem. 

Pentru foarte mulți dintre noi lecția lunii septembrie și, cu precădere lecția ce se va consuma în a 

treia decadă a sa, va fi reprezentativă pentru întreg anul 2016. 
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OCTOMBRIE 
Dezvoltare progresivă. Distanțare față de păcat. 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1741 – Războiul de succesiule la tronul Austriei (1741-

1748), în care Prusia, Franța, Bavaria, Saxa și Spania se 

înfruntă cu Austria și cu aliatul ei pe mare, Marea 

Britanie; 

 1256 – Cucerirea Iranului (1256-1265) de către 

mongolul Hűlägű, care întemeiază dinastia Ilkanilor 

 1866 – Se înființează Academia Română; 

 1892 – H. Moissan pune la punct cuptorul electric. 

 

 

O CARTE 
 

SFÂRŞITUL AVENTURII de Graham Greene 
“ Această tulburătoare poveste de dragoste dintre roman¬cierul Maurice Bendrix şi Sarah Miies, o 

femeie căsătorită, se desfăşoară în Londra, în timpul şi după al Doilea Răz¬boi Mondial. Cei doi se cunosc la 
o petrecere şi încearcă, prin iubire, să se elibereze de constrângerile datoriei şi de nefericire. în timpul 
bombardamentelor asupra Londrei, relaţia lor continuă. Casa în care se întâlnesc este lovită şi distrusă, iar 
Bendrix este rănit şi îşi pierde cunoştin¬ţa. înfricoşată că ar putea muri, Sarah face un târg cu Dumnezeu, 
implorându-l să-l lase în viaţă, în schimbul renunţării la această iubire. Bendrix se însănătoşeşte şi Sarah îşi 
ţine promisiunea. Ea pune capăt relaţiei fără nici o explicaţie, lăsându-l pe Bendrix nefericit şi confuz. De-abia 
peste câţiva ani, el află ce se petrecuse cu adevărat. 

Catolicul Greene, totodată soţ adulter, a fost măcinat de îndoieli privind credinţa sa, iar acest roman, 
cei mai autobiografic al său, se bazează probabil pe experien¬ţe personale din perioada războiului. Sfârşitul 
aventurii este un roman despre dragoste, pasiune şi credinţă, dar şi despre conflictul dintre dragostea de sine, 
faţă de alţii şi faţă de Dumnezeu, tensiunea ce străbate cartea luând naştere din jocul îndoielii şi al credinţei. 
Mesajul lui Greene este că iubirea şi pasiunea nu pot uşura suferinţa; pentru aceasta, trebuie să ne îndreptăm 
dragostea către Dumnezeu.” (Fabriano Fabbri, lector Universitate Bologna) 

 

UN FILM 
 

TROY (2004) – Regia Wolfgang Petersen 
De-a lungul timpului, oamenii au purtat razboaie. Unele pentru putere, unele 
pentru glorie, unele pentru onoare - si altele pentru iubire. In Grecia antica, 
pasiunea unuia dintre cele mai celebre cupluri ale literaturii, Paris, Printul Troiei 
(ORLANDO BLOOM) si Elena (DIANE KRUGER), Regina Spartei, genereaza un 
razboi care va devasta o civilizatie. Cand Paris o rapeste pe Elena, sotul ei, regele 
Menelaus (BRENDAN GLEESON), insultat si cu onoarea distrusa, porneste in 
recuperarea sotiei si in pedepsirea dusmanului. Mandria familiala spune ca un 
afront adus lui Menelaus este un afront adus fratelui sau, Agamemnon (BRIAN 
COX), puternicul rege din Micene, care uneste imediat toate armatele vaste ale 
Greciei pentru a o aduce pe Elena inapoi din Troia, pentru a apara onoarea fratelui 
sau. De fapt, lupta lui Agamemnon pentru onoare este corupta de aviditatea lui 
coplesitoare- trebuie sa cucereasca Troia pentru a castiga zona egeeana, 
asigurand astfel suprematia vastului sau imperiu. Fortareata, sub comanda 
Regelui Priam (PETER O’TOOLE) aparata de puternicul print Hector (ERIC BANA), este o citadela pe care 
nici o armata nu a reusit sa o infranga. Un singur om reprezinta cheia victoriei sau a infrangerii Troiei - Ahile 
(BRAD PITT), considerat unul dintre cei mai mari luptatori in viata.Arogant, rebel si aparent invincibil, Ahile nu 
are devotament fata de nimic si de nimeni, cu exceptia propriei glorii. Nevoia lui nestavilita de renume etern 
este cea care il determina sa atace portile Troiei sub steagul lui Agamemnon - dar iubirea va fi in final cea care 
ii decide soarta. (www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 octombrie) 
Tristețe. Percepție aparte asupra vieții simple. Binele este prea 

abstract. Calitățile umane participă la redefinirea unui nou 
concept al puterii. Sensuri noi. Comportament superior. 

DECADA NR. 28  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   15 21-31 mai 

Corelația negativă 21 21-31 iulie 

Zona martor 17 11-20 iunie 

 

Combinații ciudate. Se trece de la o extremă la cealaltă. Evenimentele trecutului ne 

invadează și ne îndeamnă să luăm atitudine. Sensibilitatea își găsește un mijloc de exprimare. 

Îngerii decăzuți se ridică din nou. Trecutul este o sursă de suferință. Tensiunii psihice. 

Nervozitate. O pierdere materială pune în pericol o relație. Neînțelegerile sunt exagerate. Conflict 

între generații. Se acutizează o problemă de familie. Ne reamintim de o conjunctură favorabilă. 

Progresul este convenabil. Suntem conduși de oameni dezinteresați. Atribuții artistice. Ne folosim 

de un element demonstrativ pentru a duce vieții bogăție. Sensibilitate artistică. Suntem purtătorii 

unui mesaj aparte. Întâmplări ciudate. Sinergie. Planurile sociale se modifică. Perseverență. 

Sentimentele devin restrictive. Ne interesăm de bani, afaceri sau de ceea ce ne poate duce la 

sporirea patrimoniului. Dezvoltare personală. Interes pentru a combate anxietatea. Izbucnire. 

Transformare prin creativitate. Suntem sufocați de solicitări. Relațiile sociale merg după schema 

familiei. Reorientare. Se îmbunătățesc atenția și înțelegerea. Se vorbește despre o provocare 

socială. Evenimente complexe. Revoltă. Nemulțumire individului se proiectează asupra relațiilor 

sale. Ducem la serviciu problemele de acasă. Se plătește un preț pentru liniște. Visul frumos este 

abandonat. Profunzimea combate superficialitatea prin fapte. Acțiunile directe întăresc 

necesitatea schimbării de atitudine. Aventuri dincolo de limita normalității. Se prelungește un 

termen. Dificultăți în îndeplinirea unui deal. Sursele exterioare ne consumă prea mult din rezerve. 

Viața este frumoasă, dar neclară. Ne întâlnim cu grosolănii. Inițiem un nou proiect social. 

Cariera este importantă. Se apelează la strategii de comunicare. Încrederea este simulată. 

Încercare de a controla sentimentele. Trăim vremuri confuze. Ne împrietenim cu dușmanii. Nu 

este favorizat un mare pas către succes. Informații legate de moarte sau ocult. Mânia este 

controlată. Se declanșează un eveniment care se va consuma în anii următori. Suntem împinși 

către fapte mari. Viața poate merge mai departe prin îndeplinirea unor condiții interesante. 

Criză. Avem nevoie de susținere. Suntem abandonați, dar nu părăsiți. Dificultăți de limbaj. Rutina 

ne enervează. Acces la binele celorlalți. Devenim egocentrici. Ne împlinim deziderate prin muncă. 

Situația profesională sau raporturile sociale se modifică. Suntem judecați corect. Relațiile 

profesionale se îmbunătățesc. Ușoară nervozitate pe un motiv legate de discriminare. Înțelegem 

mai bine seriozitatea celorlalți. 

 

Luna octombrie înseamnă progres. Multe evenimente ce se vor consuma de-a lungul acestei 

luni vor trece de la tristețe la realizare ori vor face un balans interesant de la ideea de transformare, 

la cea de evoluție sau de progres. Mulți, bazându-se pe conștientizarea lunii septembrie, pe marile 

experiențe de viață care au venit sau care s-au construit în intervalul anterior, în special în ultima 

decadă, vor considera că a sosit momentul potrivit să se îndepărteze de păcat, să nu-l mai repete, să 

privească foarte departe în viitor și să considere că are timp să-și eșaloneze etapele care să fie 

presărat și fără să existe posibilitatea de a greși la fel ca în trecut. 

Luna octombrie aduce tensiuni pe ideea de putere, administrarea bunului personal ca și cum 

ar aparține altuia, cultivarea spiritului de echipă și adâncirea într-o formă de comportare pe care un 

for superior, poate chiar unul benefic, nu le acceptă deocamdată. Nu contează dacă primim din jur 

un feedback pozitiv sau nu, nu contează dacă ni se răspunde pe măsura așteptărilor. Contează foarte 
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mult ceea ce facem, schema pe care o aplicăm, alegerile dure pe care le abordăm și, mai ales, 

contează mult cum ieșim din încurcături. 

 
Dezvoltarea progresivă în contextul acesta al evoluției prin suferință, cel care vine din luna 

anterioară și ne amintește ce am pierdut, motivul tristeții, cât de simplu se poate trăi, urmărește să 

ne pună în conflict cu acea parte a ființei care țipă foarte tare și care nu merita atât de multă atenție 

pentru că nu are privilegii și nici calități. Jocul acesta va veni spre noi cu precădere în prima decadă 

a lunii octombrie și cine va acorda acestora importanța cuvenită va reuși să declanșeze în cascadă o 

suită de evenimente care îl vor redefini. Tentații există, am văzut și în lunile anterioare că aceste au 

fost prezente peste tot, omniprezente, la tot pasul. Cine face apel la calitatea sufletului, la puterea 

acestuia de a trece dincolo de negura păcatelor, va reuși să transforme luna octombrie într-o lună de 

mari realizări. Pentru că este vorba de evoluție progresivă, va fi nevoie de răbdare, de multă 

răbdare. În luna octombrie beneficiem de tranzitului Marte prin Capricorn, cel care va fi dispus să 

ne învețe în primul rând modestia, îndreptarea, seriozitatea în muncă și stabilitatea în relații. 

Prima decadă a lunii octombrie ne încurajează să ne modifică percepția asupra lumii și 

asupra vieții. Încă ne aflăm în fereastra careului pe care Saturn îl face la Axa Dragonului și multe 

dintre evenimentele care s-au consumat pe finalul lunii septembrie ne sunt proaspete în minte ori 

active în suflet ca și cum nu s-ar fi terminat încă jocul acesta periculos. Normalitatea ultimei decade 

a lunii septembrie nu poate fi normalitatea primei decade a lunii octombrie. Cu toate acestea, există 

similitudine, există o asociere între martorul decadei anterioare și reperul pozitiv al acestei decade. 

Finalul lunii mai, cel care în mijlocul lui septembrie avea înfățișarea unui monstru, care ne îndemna 

să facem numai lucruri rele, schimbare de vibrație care s-a conturat în intervalul acela prin trecerea 

Lunii negre și a lui Marte în Scorpion, dar și prin împlinirea unui careu între Jupiter și Saturn a 

reprezentat o sursă de inspirație, un avertisment și o inventariere interesantă asupra unor evenimente 

pe care nu le mai putem schimba, dar care devin dintr-o dată foarte importante. Foarte importante 

sunt și în această decadă, iar asta înseamnă că finalul lunii septembrie cel care aduce împlinirea 

careului dintre Saturn și Axa Dragonului lucrează din umbră, de această dată într-un mod pozitiv, 

iar oamenii se comportă ca și cum vor avea mustrări de conștiință. Stările de conștiință în prima 

decadă a lunii octombrie sunt bune pentru că ele diminuează caracterul agresiv, negativ sau 

revendicativ, ne desprinde de acele decizii aberante prin care cerem funcție, statut, importanță ori 

dreptate chiar dacă nu avem ce să facem cu toate acestea. În această decadă Neptun ne spune că ne 
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vom teme de lucruri neprevăzute, de ceea ce nu este clar ori de ceea ce ne pune împotriva 

curentului. Reperul negativ este finalul lunii iulie, când Uranus a intrat în mers retrograd, mers pe 

care îl păstrează și acum, și aceasta este o dovadă clară că majoritatea problemelor care ne vor 

complica existența în prima decadă a lunii octombrie sunt creații personale, cu alte cuvinte ne facem 

singuri griji, le inventăm chiar și când nu este necesar. Punctul de echilibru al acestei decade este 

plasat în mijlocul lunii iunie atunci când Saturn a avut de împlinit un alt careu, de această dată cu 

Neptun, unghi ce se mai păstrează și acum și care face parte dintr-o mare construcție pe semne 

mutabile, împreună cu Axa Dragonului. Pentru a înțelege mai bine ceea ce mi se întâmplă nu avem 

nevoie acum să privim de la început problema în dimensiunea sa reală. Trebuie să o luăm pe 

fragmente, pe bucăți, pe elemente constitutive pentru că, altfel, mintea se va bloca pe consecințele 

negative și va avea puterea să treacă dincolo de ele. Sinergiile trebuie activate în această zonă a 

înțelegerilor etapizate pentru am iniția o dezvoltare personală în consonanță cu directiva generală 

impusa acestei luni, cea care ne îndeamnă să ne dezvoltăm progresiv, prin distanțare de greșeli. 

Dacă nu luăm totul progresiv, de la greșeala cea mai mică, la greșeala cea mai mare, riscăm un 

colaps. 

Luna nouă care se împlinește în prima zi a lunii octombrie ridică un mare semn de întrebare. 

Pentru că suntem în zodia Balanță, pentru că acolo se află de ceva timp și Jupiter și pentru că 

Marele Benefic se află acum în fereastra careului cu Pluton, unghi pe care l-am primit la grad 

perfect abia spre finalul lunii noiembrie, apare un semn de întrebare față de necesitatea 

demonstrației unei capacități, a alimentării unui argument credibil cu scopul de a fi acceptați într-un 

grup sau de a ne fi luate în considerare părerile profesionale sau atitudine pe care le dezvoltăm față 

de cei din jur. Prima zi a lunii octombrie se împlinește și o relație bună a lui Venus cu Neptun și 

schema aceasta a inițierii unui nou ciclu lunar dar și a armonizării afective de pe zodii de apă, 

scoate la lumină tensiuni psihice de care ne vom ocupa în următoarele patru săptămâni. Momentul 

acesta, prin întrebările pe care ni le ridică, face trimitere la extreme educaționale, la un trecut care 

ne-a invadat conștiința, la o sensibilitate care cu greu își găsește locul în realitatea prezentă. Asta se 

întâmplă nu pentru că Venus se afla într-o armonie perfectă cu Neptun, ci pentru că face acest lucru 

foarte aproape de poziția Lunii negre din Scorpion ceea ce aduce multă confuzie în sentimentele pe 

care indivizii și le exprimă, chiar dacă acestea sunt foarte bune, blocajele afective sunt investigate 

ca și cum devin cele mai importante probleme și, în mod absolut surprinzător, sunt puse pe picior de 

egalitate cu demersurile administrative, sociale, cele care depășesc raporturile dintre oameni și se 

preschimbă în raportul dintre instituții, transformând viața cotidiană într-o agitație continuă. Prima 

zi a lunii octombrie devine astfel o zi marcată de subiectivism și de suferință. Mulți se vor comporta 

acum ca și cum sunt complet desensibilizați, că lucrează cu suferința, dar insistă pe ideea că nu sunt 

afectați de ea și deci din ceea ce au de transferat oamenii trebuie să ia ceva bun, ceva corect sau 

ceva constructiv. Încercările acestui moment vin și din faptul că în aceeași zi în care se împlinește 

Luna nouă, la puțin timp de la faza maximă, Luna se va afla într-un careu cu Pluton. Această 

situație prefigurează ceea ce se va întâmpla în 7 octombrie, când Soarele se va situa într-un careu 

perfect cu Pluton. Ceea ce se întâmplă în prima zi a lunii va anticipa sau va declanșa o multitudine 

de evenimente sociale, cu mare impact personal, care vor atinge finalitatea pe careul Soarelui cu 

Pluton, adică în 7 octombrie. 

Conjunctura aparte ce se construiește în prima zi a lunii octombrie conține însă și o relație 

bună a Lunii cu Saturn, ceea ce sugerează un start bun în evenimente sociale marcate de competiție, 

spirit de echipă sau de întrecere. Cu toate că evenimentele ce s-au consumat pe finalul lunii 

septembrie ne acuză într-un fel, ne pun în dificultate sau nu ne permit să vorbim liber despre noi 

înșine sau să ne prezentăm cu o imagine nepătată, raportul acesta dintre Lună și Saturn arată un start 

bun al lunii octombrie. Este posibil ca această încurajare, această forță pe care o simțim acum să fie 

în egală măsură și un îndemn la încordare, la nervozitate sau la lipsă de răbdare. O fi Marte în zodia 

Capricorn, dar deocamdată lucrurile nu s-au așezat în albia specifică acestei luni, ci doar ne aflăm la 

început asta înseamnă că dreptatea, despre care vor vorbi oamenii la începutul acestei luni, seamănă 

cu acțiunile dure, revendicative sau abuzive ale lunii anterioare. Subiectivismul acesta arată că 

îngerii sunt în continuare decăzuți și că avem toate șansele să câștigăm în claritate, însă acum ne 
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aflăm doar la început. Avem nevoie să ne stabilim astfel de repere, să conștientizăm locul în care 

suntem, să ne desfășurăm cu încântare, cu libertate, cu sentimentul neîngrădirii, cel care coexistă cu 

teama de greșeală sau cu luciditatea care ne permite să ne vedem propriile fapte eronate, pentru a 

știi ce avem de reparat de-a lungul acestei luni. 

 
Tiziano Vecellio sau Tiziano Vecelli (1485 -27 august 1576), mai bine cunoscut sub numele 

de Tițian, a fost lider al școlii venețiene din secolul al XVI-lea. El a fost născut în Pieve di Cadore, 
aproape de Belluno (Veneto), în Republica de la Veneția. În timpul vieții sale a fost adesea numit 
Da Cadore, nume împrumut din locul nașterii sale. Titzian și-a părăsit casa din Alpii italieni 
pentru a studia în Veneția. Giovanni Bellini l-a învățat pictura în ulei și, după moartea sa, Tizian 
i-a urmat în calitate de pictor oficial al Republicii Venețiene. A pictat altare, portrete și scene 
mitologice pentru protectori bogați și familii regale – „Amorul sacru și amorul profan”, pentru 
Cancelarul republicii, și „Adormirea Fecioarei” pentru capela Sf. Maria del Frari din Veneția. A 
fost pictorul portretist al curții lui Carol al V-lea (1500-1558). Referitor la acesta, există un episod 
foarte interesant care scoate în evidență respectul și faima pe care le-a cunoscut Tițian încă din 
timpul vieții. În anul 1530, papa recunoaște supremația lui Carol Quintul și-i așază pe cap 
coroana de fier a împăraților romani. Grație intervențiilor lui Aretino, lui Tiziano i se 
încredințează în 1548 sarcina de a face portretul suveranului. Se spune că împăratul admira atât 
de mult arta lui Tiziano, încât - în timp ce îi poza - s-a aplecat să ridice pensula care îi căzuse 
artistului din mână, zicând: "Tiziano este demn să fie slujit ca un Cezar; suntem în posesia mai 
multor principate, dar avem un singur Tiziano". Vreme de un sfert de veac, Tiziano va lucra 
pentru Carol Quintul. Primește în schimb bani, privilegii și titlul de conte al imperiului. Când în 
1556 împăratul abdică pentru a se retrage în mănăstirea din Yuste, printre puținele lucruri pe 
care le va lua cu sine se află și tablourile lui Tiziano. Creația lui Tiziano a exercitat totuși o 
influență extraordinară asupra întregii picturi europene. Pentru pictorii secolului al XVII-lea, 
Velazquez, Rubens, Caravaggio, van Dyck și Rembrandt, Tiziano va deveni un adevărat mit. 
Maniera lui de folosire a culorilor influențează artiști de factură diferită, precum Poussin, 
Watteau și Goya. În secolul al XIX-lea, printre admiratorii lui Tiziano se numără Manet, 
Delacroix și Cézanne. 

 

A doua zi a lunii octombrie ne aduce reverberații, bucurii superficiale sau o îndrăzneală 

ciudată pe curajul de a schimba un obiectiv. Și în această zi, ca și în ziua anterioară, anumite lucruri 

se conturează pentru a susține proiectele de anvergură sau acele evenimente marcate de tensiuni 

psihice sau de blocaje. Mercur acum se află într-o opoziție perfectă cu Chiron și retrogradarea 

asteroidului scoate în evidență un interes către mari spații la care nu vom ajunge niciodată, 

preocupare față de un domeniu pe care nu-l vom stăpâni niciodată cu scopul de a ne maturiza 

imediat. Această grabă ciudată arată că oamenii se află acum într-un accentuat proces de degradare, 

situație pe care o conștientizează foarte bine și despre care cred că pot deveni pe viitor o sursă de 

suferință. 

Aspectul particular al acestei zile ce le atrage atenția oamenilor asupra grijilor nejustificate, 

asupra faptului că în trecut s-au preocupat prea mult de viețile private ale celorlalți, este sextilul 

dintre Pluton și Luna neagră. Acest unghi se formează de mult timp, iar asta înseamnă că momentul 

acesta nu vine spre noi cu evenimente despre care să nu știm nimic, dar vom spune lucrul acesta, 

vom insista pe faptul că am fost luați pe nepregătite, că s-a acționat din umbră sau că există o 

conspirație căreia nu putem acum să-i facem față. Această conspirație face trimitere și la conflictul 

dintre generații, la o simpatie față de lucruri care devin cu atât mai plăcute cu cât sunt mai dureroase 

față de alții, dar și o atracție către întâmplări imposibile. Venus acum din Scorpion, aflată într-o 

deplasare rapidă către conjuncția cu Luna neagră, aspect care se va împlinii în 6 octombrie, deci tot 

în această decadă, se preocupă de elementele importante, valorile majore ale destinului, însă nu ne 

ajută să mediem tendința Nodurilor, adică acutizează o problemă personală, dar nu le oferă 

oamenilor suficient de multă seriozitate pentru a depăși acest obstacol. Imaginea publică a acestora 

va fi afectată, însă pentru relația dintre Venus și Axa Dragonului este bună, mulți nu vor percepe 

duritatea sau caracterul periculos al acestei secvențe astrale, ci se vor comporta ca și cum nimic nu 

doare, sunt total desensibilizați, nu mai sunt în stare să simtă suferința. 
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O altă componentă importantă a zilei de 2 octombrie se referă cu precădere la martorul 

acestei decade, atunci când Pluton s-a aflat într-o relație bună cu Axa Dragonului. Acum această 

relație bună a lui Pluton cu Axa Dragonului, cu toate că funcționează în continuare în limita 

toleranței, reușind să medieze probleme de destin, elementele acute, cele care solicită rezolvare 

imediată fac apel la Venus, la sentimente ascunse, explorarea comportamentului celorlalți prin 

selecție, spirit critic sau tatonări, testări, evaluări cu scopul de a transforma aceste secrete în valori. 

Dacă această schemă activează într-un plan secund, se adresează doar vieții de familie sau nu poate 

transforma toată această ipostază în necesitate socială, atunci conflictul dintre generații se 

transformă într-o simplă dispută între părinți și copii, între persoane aflate la o vârstă înaintată și 

tinerii care se entuziasmează de orice. Când nu este îndeplinită această condiție, când tensiunea este 

scoasă din casă și expusă pe zona publică va fi reînviată o problemă mai veche și oamenii nu vor 

mai fi în stare să se controleze, vor încălca o promisiune, nu-și vor mai acorda respect unii altora și 

vor desconsidera doar munca celuilalt, nu și pe a lor. Acesta nu este decât un preambul față de o 

mare cenzură pe care o vom aborda de-a lungul acestei luni și despre care vom crede că ne 

selectează informațiile, ne ajută să extragem din ceea ce trăim doar ceea ce este bun, protejându-ne 

de o mare pierdere materială. Evenimentele acestei zile nu par la prima vedere să fie atât de 

agresive însă pot deveni așa pentru că ocupă poziții cheie. Când toată atmosfera petrecerii este în 

toi, apare un personaj, cel la care ne așteptăm cel mai puțin, care sparge fereastra de la intrare, se 

ceartă ori răstoarnă intenționat o sticlă cu vin pe canapea, uită robinetul deschis ori schimbă muzica 

după bunul plac. Este posibil ca o mare parte din personajele care participă la acest eveniment să nu 

fie surprinse de acest gest, să treacă ușor cu vederea față de pierderile respective. Gazda va fi însă 

într-o mare tensiune. La fel se va întâmpla și cu noi în cea de a doua zi a lunii octombrie. 

 

 
 
 
Nicolae Tonitza despre debutul său. 
“Am debutat ca... Actor. Aveam teatrul meu propriu, în pivnița casei și realizam rețete 
apreciabile: opt nuci și paisprezece nasturii, pe care-i împărțeam, după spectacol, trupei, 
păstrând pentru mine, firește, cele mai mari nuci și nasturi de sidef. 
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Puțin mai târziu am avut o trupă ambulantă și cu prilejul acesta nevoit am fost să debutez ca 
pictor. Zugrăveam, pe fundalurile de zid ale maidanelor, unde ne instalam, tot ceea ce imaginația 
mea de regizor socotea pe atunci absolut indispensabil pentru succesul reprezentației și renumele 
direcțiune: păduri care semănau a perii de ghete și perspective de străzi urcând toate la deal, pe 
lângă care actorii mei păreau toții uriași, ceea ce impresiona adânc pe Onor P. T.  Știam pe 
atunci, de la profesorul meu de gimnastică, ca acest "onor P. T. Public" înseamnă Onoare Pentru 
Tine Public -  c-ai venit să ne admiri... 

Dar adevăratul meu debut în pictură a fost cam pe la anul 1900, când am primit, de la o 
cucoana bătrână, comanda se fac un portret în "oloi". Doamna îmi făgăduise patru lei pentru 
această operă, și libertatea să-i ciupesc, la discreție din “agudele” grădinii, tot timpul cât voi 
lucra. Am reușit, firește, să zugrăvesc o cucoană bătrâna, ceea ce de altminteri nu era greu: toate 
cucoanele bătrâne seamănă între ele. Dar clienta mea a fost nemulțumită și m-a pus să-i corijez 
tabloul, după indicații tare imperative: nasul mai subțire, ochii mai mari, gura mai mica, gâtul 
mai gros, cercei mai lucioși, până când m-am trezit că pictasem o fetiță de 11 ani. Cucoana a fost 
încântată (avea peste 65 de ani) - și m-a achitat foarte cilant cu patru piese de argint, noi și 
strălucitoare. Numai când am ajuns cu ei la bragagiul meu, am aflat că erau false. Atunci mi-am 
dat seama că sunt riscuri mari în cariera de pictor... Ceea ce am putut, cu prisosință, verifica și 
mai târziu...”[11] 

 

Evenimentele primelor două zile ale lunii octombrie ne îndeamnă să purtăm pică celorlalți. 

Înainte ca luna să părăsească zodia Balanță s-a aflat în opoziție cu Uranus și acest unghi a fost 

ultimul pe care Luna l-a realizat din zodia Balanță, transformând cea mai mare parte a zilei 

anterioare într-o victimă a Perioadei fără direcție. Acum Luna se află în Scorpion și va arăta că se 

împrietenește cu Marte, va fi restrictivă la sentimente, va concentra toată ambiția aceasta și va 

demonstra, de frică să nu fie descoperită că a stricat ceva în zilele anterioare, că este concentrată, 

atentă și dă pe dinafară de respect și admirație. 

Prin ceea ce ni se întâmplă în această zi învățăm să ne comportam, să descoperim secrete 

care ne privesc în mod direct, nu cele pe care oamenii din jurul nostru le ascund, mistere ale 

universului, răspunsuri la întrebări ce ne-au frământat de mult timp. Prin această contracție 

descoperim că suntem purtătorii unui mesaj special și mulțumiți de ceea ce obținem atingem o stare 

de veselie reală. Nu este un fapt obișnuit ca Luna din Scorpion să lanseze oamenilor invitații de a se 

bucura, de a privi cu sinceritate experiențele celorlalți, de a cultiva un sentiment de prietenie fără a 

exista un motiv, fără a-i transforma pe ceilalți în sclavi ai pretențiilor sau ai intereselor. 

Totuși, nu trebuie să subestimam această poziție a Lunii doar pentru că ea acum se exprimă 

mai frumos. Știm care este motivul, știm că primele două zile ale lunii octombrie au construit 

evenimente atât de diverse și atât de ciudate, iar momentul de 3 octombrie este, în comparație cu 

acestea, un mare gol, încât oamenilor le va fi foarte clar ce anume au greșit anterior, cât de departe 

au mers, ce compromisuri au făcut pentru că au crezut în victorie imediată. Luna acum pare să intre 

în grațiile planetei Venus, cea care îndeplinește în această perioadă rolul de mesager între Pluton și 

Capul Dragonului. De aici înțelegem că nu mai avem încredere că, pe zona socială, lucrurile pot 

atinge singure rezolvarea. Vrem să intervenim cu o emoție, cu un calcul personal, cu o țintă, cu o 

modalitate de a soluționa, care poate să nu fie originală, și prin această acțiune în forță să ne slăbim 

puterea personală și să credem din nou că merităm mai mult, soluții imediate sau o recompensă ce 

ne-a fost până acum refuzată. Cu puțin timp ca ziua de 3 octombrie să se finalizeze, Venus și Luna 

se vor afla într-o conjuncție și tot ce nu este împărtășit incită curiozitatea, încălzește sentimentele și 

oamenii se pot iubi doar din cauza misterului. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta al zilei de 3 octombrie aduce posibilitatea de a explora 

binele dacă sinceritatea de până acum nu l-a lezat, nu a spus un adevăr care să nu mai facă posibilă 

experimentarea acestui sentiment. Este puțin probabil însă ca în primele două zile, pe aceste 

evenimente astrale atât de intense, să nu ne dezlegăm limba și să nu spunem prea mult. Se vor 

abține doar cei care sunt educați să facă lucrul acesta, care cred în avertismentul astral pentru că au 

văzut că este bine de fiecare dată când îl respectă. La polul opus, singurătatea parcursă în primele 

două zile, poate fi o cauză a unei probleme care va reporni în această zi, creând un contrast puternic 
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cu ceea ce s-a consumat anterior. Înțelegem de aici că martorul nu mai este echidistant și se poate 

transforma, în condițiile descrise mai sus, într-un element negativ sau într-un element pozitiv. 

Este foarte bine să ne bazăm pe experiențele anterioare, însă nu este cel mai bun moment să 

anulăm tot ceea ce avem în față doar pentru că suntem mult mai siguri pe tăcerea cărților, pe 

prietenia muzicii sau pe profunzimea unui apus de soare. Lucrurile acestea au îndeplinit un rol 

foarte important în experiențele vieții personale pentru că așa n-a fost scris. Nu putem trăi numai pe 

baza acestor experiențe, este nevoie și de altele. Dacă ne ținem cu dinții de aceste experiențe 

crezând cu tărie că sunt singurele care merită atenție, am putea pierde din vedere că dragostea 

plutește în jur și nu are nevoie decât de o simplă respirație pentru a ne atinge. 

 
„Gustave Flaubert (1821-1880) a fost epileptic sau mai bine zis istero-epileptic. Maxime de Câmp1 
descrie amănunțit maladia scriitorului: „mai înainte ca ultimul grăunte de nisip să fi căzut în 
orologiul ce marca cel de al douăzecilea an al vieții sale, un rău implacabil 1-a cuprins, 
imobilizându-1 într-o oarecare măsură și conferindu-i stări stranii care nu o dată i-au surprins 
pe aceia care nu-1 cunoșteau decât într-un mod superficial... «Răul sacru», marea nevroză, pe 
care Paracelsus a denumit-o «cutremurul de pământ al omului» l-a lovit pe Gustave și l-a 
doborât... Adeseori, neputincios și consternat, am asistat la crizele ce-1 scuturau și care erau 
formidabile. Ele se produceau toate în același mod și erau precedate de aceleași fenomene. Brusc, 
fără nici un motiv aparent, Gustav își ridica capul și era cuprins de paloare; simțise aura... 
privirea îi era plină de spaimă... spunea: am o flacăra în ochiul stâng; apoi, după câteva 
secunde: am o flacără în ochiul drept; totul îmi pare de culoarea aurului. Această stare 
neobișnuită dura adeseori timp de câteva minute... apoi fața i se albea și mai mult și căpăta o 
expresie disperată; alerga spre patul său cât putea de repede, se întindea, ca și cum ar fi fost 
culcat într-un sicriu. Apoi începea să strige: am prins hățurile; iată-l pe căruțaș; aud zurgălăii! 
Ah! zăresc felinarul hanului. În acel moment scotea un sunet plângăreț, al cărui ecou îmi mai 
vibrează încă și azi în urechi și convulsiile îl contorsionau în fel și chip. Atingând paroxismul, în 
care întreaga sa ființă era într-o continuă trepidație, îi urma apoi invariabil un somn profund și 
o stare de epuizare ce dura timp de mai multe zile". 
Nevroza a debutat de timpuriu și, din câte se pare, i-a provocat și sfârșitul. Aceasta rezultă din 
două note ale lui Goncourt, menționate de Max Simon și Cabanes: „Flaubert ne-a spus că, pe 
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când era încă un copil, se cufunda atât de tare în lecturile sale, încât își mușca limba și își 
înfășură o șuviță de păr pe deget până se întâmpla să cadă... Într-o zi, s-a tăiat la nas căzând 
într-un geam al bibliotecii. în dimineața morții sale, Pouchet m-a dus într-o cameră alăturată 
celei unde se afla corpul lui Flaubert și mi-a spus: nu a murit din cauza unui cheag de sânge, ci a 
murit din cauza unui atac de epilepsie congestivă... cu toate simptomele, cu spumă la gură... 
nepoata sa a vrut să-i apuce mâna... dar o avea așa de strânsă... încât nu a reușit1." 
Binet Sangle a menționat diagnosticul de epilepsie pentru nevroza lui Flaubert, în timp ce Felix 
Regnault3 1-a preferat pe cel de isterie. Rene Dumesnil4 care a reluat problema în ansamblul ei, 
a conchis optând pentru istero-neurastenie și a atribuit moartea unei hemoragii ventriculare. 
În orice caz, Flaubert a avut în mod indiscutabil o psiho-nevroză. De pildă, atunci când descria 
otrăvirea Doamnei de Bovary simțea gustul arsenicului pe limbă1 și a fost pe punctul ca el însuși 
să prezinte toate simptomele de otrăvire, începând să vomite. „Când scriu un roman, spunea2,, 
am senzația că fac ceva colorat. De exemplu, un roman catarginez, vreau să-l colorez în 
purpuriu. în Doamna Bovary, am avut senzația culorii mucegaiului. Cât privește conținutul, 
intriga în sine, ea îmi este indiferentă". 

Fortin , medicul personal al lui Flaubert, spunea că acesta când se apuca de scris, cădea 
într-un fel de transă, exteriorizându-se.”[3] 

 

Când Luna se va afla în conjuncție cu Junon, oamenii își vor atrage atenția unii altora asupra 

lucrurilor mici. Se vor gândi că poate au pierdut din vedere că au dat putere acestor lucruri mici ce 

poate fi folosită acum în a construi un mare edificiu și vor medita mai mult asupra interdicțiilor, 

asupra dificultăților de comunicare pe care l-au fost traversat în ultima perioadă. Relația bună dintre 

Soare și Saturn urmărește cu precădere acest proces intern, această meditație pe care individul o 

face asupra obiectelor din jur, asupra demersurilor în care este implicat sau asupra viitorului. 

Gândul că s-ar putea să fi pierdut din vedere anumite elemente pozitive, anumite lucruri importante 

pentru ceea ce va deveni în viitor arată că ne preocupăm de ceea ce este important, de ceea ce este 

perseverent în demersurile aflate în derulare, dar și capabil să se implice în problemele celorlalți 

dacă aceste persoane fac parte dintr-un plan. Nu încape discuție că această dimensiune personala va 

ridica un mare semn de întrebare atunci când Luna se va afla în conjuncție cu Luna neagră, adică 

încă din dimineața zilei de 4 octombrie. Lucrurile pe această conjuncție se amestecă între ele ori se 

evidențiază prin ceea ce trezește mai multă confuzie sau mai multă îndoială. În general, schema care 

se aplică zilei de 4 octombrie este pozitivă, puternică, menită să combată teama de singurătate și 

anxietate însă creează mari probleme atunci când individul dorește să se evidențieze în grupul de 

apartenență prin creativitate. Evenimentele vieții sale prin creativitate devin semne ale abuzului de 

putere, premisele unui demers care nu a început încă și care se va declanșa peste câteva zile, dar 

toate în această decadă. Deocamdată, suntem marcați de impactul pe care-l are Axa Dragonului 

asupra axei Fecioară-Pești, judecând puterea după avantajele materiale pe care le avem, după 

privilegiile instituționale, după cât de multă teamă ni s-a infiltrat în structurile interne. Premisele a 

ceea ce urmează să se întâmple se adresează cu precădere îndoielii că puterea pe care o avem acum 

s-ar putea să nu ne apropie de cei din jur, ci să ne încurajeze să privim totul de la distanță, să dăm 

comenzi de la mare depărtare și la un moment dat chiar să ne lăudăm cu faptul că noi nu avem 

nimic în comun cu cei care acționează, cu cei care au primit o anumită comandă pentru a face ceva 

anume, pentru a strica binele celorlalți ori pentru a-și însuși, abuziv, bunurile altora. Mesajul acesta 

are puternice reverberații și asupra vieții sociale, dar se va implica și în domeniul politic, acolo unde 

puterea, prin ceea ce se constată că vine din zodia Scorpion, nu poate avea valențe pozitive. Acolo 

unde se filosofează prea mult, acolo unde se urmărește cu precădere administrarea valorilor 

celorlalți se pierde din vedere un element absolut esențial. Relația bună dintre Soare și Saturn se 

adresează procesului intern, analizei pe care individul o face față de el însuși, prin instrumentele pe 

care le are și al cărui rezultat se adresează vieții personale, individului sau structurii din care face 

parte. Cine își scoate această atitudine sau cine pune puterile prezentului doar pe seama acestui 

proces va complica lucrurile oprind dezvoltarea personală și păcălindu-l pe individ că progresează 

în timp ce îi va consuma energia până la ultima picătură. Lucrul acesta se întâmplă însă în mod 

plăcut și dacă din exterior nu vine nimic, dacă nu suntem avertizați, dacă nu avem în jur persoane 

bine intenționate care, fără a-și depăși atribuțiile, rămânând în același cadru al obiectivității, ne 
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avertizează că menținem un proces distructiv, vom construi obstacole și experiența se va limita doar 

la această zonă. Prea mult interes față de bani, față de o putere nu înseamnă dezvoltare personală, 

nici dacă prin aceste achiziții ne ducem la cursuri de formare ori ne cumpărăm rafturi întreci cu 

cărți. Momentul de față se adresează experimentului personal. Premisele a ceea ce urmează să se 

întâmple nu se adresează autoeducației. Premisele acestea vizează consumarea unor evenimente 

ciudate care, la momentul la care se vor produce, vor părea lipsite de conținut. Așa că, nu este 

indicat acum să căutăm motive în exterior pentru evoluție. Toate acestea trebuie căutate în interior 

pentru că doar de acolo vin. 

 
PREVESTIREA LEPĂDĂRII. Ioan 13, 63-68, prevestirea tăgăduielii lui Petru, are un sens 

similar în povestirea sinoptică (cf. Mc 14, 2.7-31; Mt 26, 31-35; Le 22, 31-34). După ce Iisus și-a 
vestit plecarea, Petru îl întreabă unde se duce. Iisus îi aduce aminte că nu-l poate urma, pentru 
moment. Petru îi replică: „Sufletul meu îl voi da pentru Tine". Reamintind discret neputința de 
înțelegere a lui Petru, această scenă descoperă generozitatea lui nestăpânită.[1] 

 

În mijlocul zilei, Luna va trece în zodia Săgetător și ne va atrage atenția asupra unor 

elemente de comportament pe care le-am neglijat în timpul tranzitului său prin zodia Scorpion, 

adică din seara zilei de 2 octombrie până în mijlocul acestei zile. Prin această sinteză sau prin 

această trimitere pe care o facem la ultimele zile, reușim să modificăm puțin raporturile sociale. 

Mulți vor părea mai serioși, mai atenți cu ceea ce au avut de transferat, de implementat ori cu ceea 

ce doresc să-și construiască prin interacțiuni încât eforturilor va putea fi încununată de succes într-

un timp scurt. 

Elementele acesta interesante ale zilei de 5 octombrie fac trimitere la optimism. Visarea este 

un alt element cu care se poate lucra în ziua de 5 octombrie și prin intermediul acesteia reușind să 

dăm muncii un rost aparte. În schema de repartizare a influxurilor pe decade această corelație 

pozitivă, cea care ne trimite spre finalul lunii mai ne spune că principala motivație pentru care 

suntem acum mai siguri pe noi înșine, pe raporturile sociale sau pe munca pe care-o facem are la 

bază nevoia de putere. Din nefericire, această nevoie de putere este complicată. La finalul lunii mai 

Luna neagră intră în Scorpion, de asemenea și Marte, însă din direcții diferite. Agresivitatea pe care 

am putea să o afișăm în ziua de 5 octombrie accelerează timpul, ritmul vieții, scurtează un demers, 

și în momentul de față lucrul acesta ni se pare extrem de benefic. Nu putem ști dacă pe termen lung 

își menține acest caracter benefic, însă acum vom fi mulțumiți dacă vom reuși să reînvie acea 

dorință de putere pe care am manifestat-o pe finalul lunii mai. Atunci am avut idei avangardiste, 

acum tot ceea ce facem trebuie sa aibă o valoare practică tocmai de aceea înțelegem că a sosit 

momentul să renunțăm la aspectul trecător al vieții și să ne gândim doar la ceea ce este peren. 

A face o combinație între corelațiile pozitive și cele negative înseamnă cu precădere a 

dovedi discernământ. Corelațiile negative ne îndreaptă atenția către finalul lunii iulie atunci când 

ne-am recalibrat sentimentele. Accesul la putere, reînvierea unor dorințe mai vechi nu trebuie să se 

bazeze pe libertatea pe care am putea să o simțim acum în a ne face planuri de răzbunare. S-ar putea 

ca momentul acesta să ne vorbească și despre o mare simpatie pe care am putea să o avem față de 

oamenii fericiți. Din nefericire, momentul acesta nu ne spune care este motivul pentru care oamenii 

aceștia își trăiesc cu încântare propria viață. Momentul acesta zilei de 5 octombrie nu ne oferă 

privilegii aparte pentru a ne redefini conceptul de putere, pentru a înțelege elementul abstract cu 

care am lucrat până acum. Cu toate acestea, ne plasează în acest context ca și cum știm foarte bine 

să lucrăm cu el. Înțelegem, astfel, cât de ușor vom face acum trimitere la anumite calități umane, la 

puterile pe care partenerii de dialog sau oamenii din jur le au și pe care le-au dovedit până acum 

fără un rezultat concret. Rezultatul concret pe care îl obținem acum din folosirea aceleiași puteri 

pare în ochii noștri piesa care a lipsit dintotdeauna din acest mecanism pentru a-l face pe acesta 

funcțional. 

Lucrul cel mai delicat al acestei decade este dat de plăcerea cu care unii se pot întoarce la o 

dorință de răzbunare. Ar putea să-și motiveze lucrul acesta spunând că sunt prea solicitați sau de-a 

dreptul sufocați de anumite solicitări sau sarcini suplimentare pe care le-au primit din partea unor 

autorități care s-au stabilizat deja pe puterea pe care individul dorește să și-o însușească. Provocările 
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acestea sociale sunt însă motive de înțelegere, instrumente care duc la o mai bună îmbunătățire a 

atenției și a înțelegerii. 

 
„Intervalul orar al vezicii urinare (15,00 - 17,00) 

Beți multe ceaiuri, pentru a se intensifica procesul de dezintoxicare. Acum vezica lucrează, 
iar intestinul subțire se odihnește. Orice tratament împotriva afecțiunilor acestui organ este 
foarte eficient dacă este realizat în acest interval. Urzica este cea mai indicată acum, mai ales 
dacă este proaspătă. Sentimentul de teamă, rezervă trebuie combătut cu multă hotărâre. De 
asemenea rușinea pare a fi mult mai puternică în acest interval, însă mult mai puțin observată. 
Experiențele pe care le depozitați în interior chiar și numai pentru o scurtă perioadă de timp, vor 
ieși acum la suprafață. Nu fugiți de ele, priviți-le ca și cum ar fi ale altora, veți putea fi mai 
obiectivi.” [12] 

 

Relația aceasta de careu dintre Marte și Jupiter ar trebui să fie un imbold pentru individ în a-

și cere drepturi pe care nu le-a avut niciodată. Motivul principal vine din faptul că își aduce aminte 

că relativ recent, chiar în ultimele zile sau în ultimele luni, s-a discutat despre situația în care să 

beneficieze de un drept, să fie avansat într-o funcție ori să fie remunerat pentru o muncă foarte 

simplă însă în alt mod, mult mai bine și mai avantajos. Momentul acesta al careului dintre Marte și 

Jupiter face apel la acest proces intern, la această analiză interioară ce ar trebui să ne ducă spre 

simplificarea raporturilor sociale, spre descoperirea acelor pârghii personale prin care un individ să 

își asigure pe viitor o anumită susținere din partea grupului de apartenență. 

Pentru că există multă tensiune în ecuația astrală aferentă zilei de 6 octombrie momentul 

acesta este dominat de frustrare, de combinații ciudate, de informații descoperite care ne solicită 

foarte mult și ne conving că durerea cea mai mare nu este localizată în zona cea mai bolnavă, ci în 

zona cea mai solicitată. Nu ne referim aici doar la afecțiuni fizice, la tensiuni psihice, ci și la zona 

socială, cea care este susținută de această dată cu precădere de conjuncția lui Venus cu Luna neagră. 

Complicațiile acestea nu accentuează dorința de a demonstra un punct de vedere și, prin exercitarea 

acestui drept, mulți să aibă impresia că sunt puternici, că le este permisă revolta și nu există 

conotații negative în tot acest joc pentru că întâmplările, în care își schimbă nemulțumirea pe un ton 

ridicat sau prin acțiuni de proastă factură, sunt absolut nevinovate. Conjuncția aceasta a lui Venus 

cu Luna neagră răstălmăcește adevărul, îl prezintă pe acesta în avantajul individului și de dragul 
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unui avantaj de scurtă durată faptele pe care le vor prefera oamenii să fie de o calitate îndoielnică. 

În egală măsură, Venus se află și într-o relație bună cu Pluton, iar asta înseamnă că din toată această 

construcție socială rămâne o bucurie, iar aceasta, doar în cazul oamenilor pricepuți atenți sau 

cumpătați, poate deveni un avantaj al destinului. Rolul acesta devine un obstacol mic ce îl 

motivează pe individ să vadă cum acționează compromisul asupra sa și în egală măsură îl 

impulsionează să facă și mai multe, să demonstreze că are mai multă putere și poate produce o 

schimbare în mediul de apartenența după propria comandă. 

De asemenea, nu trebuie să uităm că Jupiter se află acum în zodia Balanță și tocmai s-a 

desprins de conjuncția cu Soarele. Încă mai avem proaspăt în minte nevoia de dreptate și 

desprinderea Soarelui de conjuncția cu Jupiter și îndreptarea sa către conjuncția cu Luna neagră, 

aspect care se va consuma în luna următoare, arată că această dorință de dreptate se transformă după 

interesul personal. De aici am putea trage concluzia că se prelungește un termen, poate chiar 

dincolo de limita normalității, dincolo de construcția visului frumos, așa cum era el conturat cu ceva 

timp în urmă. 

Dorința aceasta de a ne impune punctul de vedere, de a întări o decizie publică ori de a o 

transforma pe aceasta într-un avantaj personal beneficiază și de idei clare, de formulări precise, de 

suportul unor persoane care au obținut în problema aflată acum în discuție un mare avantaj sau un 

succes fulminant. Satisfacția că avem tot timpul răspunsul pregătit, că înțelegem foarte clar și foarte 

practic problema pusă în discuție, că demersurile în care ne implicăm pot fi văzute în ansamblu nu 

constituie și condițiile absolut necesare pentru că aceste demersuri să se împlinească. Aproape că nu 

va mai conta faptul că Luna și Soarele vor fi acum într-un sextil pentru că bucuriile acestea sunt 

scurte și nu pot fi explicate celorlalți într-un mod inteligibil. Dacă însă avem de-a face cu demersuri 

de grup, cu activități în echipă, ca reprezentant al unei instituții sau pentru promovarea unor valori 

sociale atunci lucrurile se construiesc în mare parte de o manieră pozitivă pentru că Luna, aflată 

acum în conjuncție cu Saturn, nu constituie decât un vârf al unei configurație numită aripi de pasăre 

la care participă Soarele, Marte și Neptun. Ceea ce este în interior și se prezintă acum ca un avantaj 

clar, ca un element construit prin educație, rafinament sau cunoaștere devine stabil, puternic, o 

piatră peste care nu se va putea trece. 

 
“Vin lăcustele!"... strigăt de groază care străbătut antichitatea și Evul Mediu și care a dat prilej 
cronicarilor, naturaliștilor, călătorilor să consemneze în culori și accente de apocalips această 
calamitate naturală numită în Biblie a opta plagă a Egiptului. Nici țara noastră n-a fost ferită de 
ea. Grigore Ureche o amintea în Letopisețul său. în anul 1712 au apărut atât de multe lăcuste în 
Moldova, încât au întunecat lumina soarelui. 
în general, insectele trăiesc izolat. Când după o secetă îndelungată cad ploi abundente, iar apele 
se revarsă peste terenurile unde adulții au depus ouăle, iese un număr uriaș de larve care trec 
într-o fază gregară (trăiesc în mari comunități). Neavând ce mânca în „vetrele" unde densitatea 
lor a-tinge sute de indivizi pe metru pătrat, larvele migrează, deplasându-se pe pământ într-o 
direcție anumită pe care n-o schimbă, orice obstacole le-ar ieși în cale. 
înaintarea formelor nearipate se face în coloane uriașe, formate din milioane de in-divizi ce 
răzbat peste coline, văi și chiar râuri traversate înot. Se citează numeroase cazuri când garnituri 
întregi de trenuri au fost oprite în loc de stratul gros de lăcuste așezat pe linii. în anul 1928, pe 
brațul Sf. Gheorghe al Deltei, lotcile pescărești n-au mai putut înainta din cauza puhoiului de 
insecte ce acoperea suprafața apei. 
Adulții formează așa-zișii „nori de lăcuste" care se deplasează cu 40 km pe oră, medie. La 
începutul secolului nostru, un nor de lăcuste sud-americane, lung de 100 km larg de 20, a zburat 
în formație strânsă pe o distanță de 2 500 km.  
Apărând în stoluri fantastice, devastează uneori țări întregi. Lăcomia lor este proverbială. O 
tonă de insecte devorează zece tone de vegetație. Din punct de vedere al nevoilor alimentare, un 
nor de 12 000 de tone consumă cantitativ cât populația întregului București. În anii de invazie, 
ele aduc în lume pagube imense. 

Deși lăcustele sunt combătute cu mijloace moderne, ele continuă să rămână o adevărată 
calamitate naturală prin unele părți ale Africii, Asiei și Americii de Sud.”[2] 
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Trecerea lui Mercur pe zodia Balanță arată că schimbul de idei se așază pe noi obiective  și 

vom face apel la noțiuni care până acum au fost judecate doar după avantajul material, după 

rezultatul practic, imediat, pe care l-au oferit. Pot apărea însă dificultăți de exprimare, o anume 

nervozitate, o irascibilitate ce are la bază anxietatea pe care am parcurs-o în ultimele săptămâni și 

pe care nu am putut să o exprimăm așa cum era pentru a beneficia de soluții din partea celor care și-

au rezolvat deja această problemă. 

În 7 octombrie vorbim despre secrete sau despre înțelegeri pe care nu le împărtășim celor 

din preajmă pentru că suntem mult prea siguri pe faptul că am descoperit un secret, am aflat un 

adevăr sau am identificat cheia unei 

probleme majore, cea care a fost în 

lunile anterioare cauza unor 

comportamente ciudate. Nu ne referim 

acum doar la comportament, că  nu doar 

această componentă a vieții este 

prioritară, ci și la anumite reacții pe care 

un individ le poate avea ca urmare a 

unor concluzii la care a ajuns. 

Concluziile acestea sunt dominate de 

materialism, marcate de un caracter 

statornic al liderilor, nu pentru că așa 

sunt vremurile și trebuie să dăm dovadă 

de viteză de reacție, ci pentru că multe 

din cele pe care ni le-am stabilit până acum nu s-au împlinit. La fel ca și în zilele anterioare acolo 

unde există o dorință de răzbunare, acolo unde oamenii nu se mai pot controla și își declară război 

unii altora, acolo apar problemele cele mai mari. În rest, lucrurile, chiar dacă sunt dure, măcar sunt 

cunoscute și orice cheltuială pe care am putea s-o facem acum, face parte dintr-o schema mai veche 

ori suma respectivă se încadrează în buget. Multe din situațiile pe care le traversăm acum sunt 

marcate de nevoia de a cheltui ca și cum aceasta este soluția la toate problemele pe care le-am 

parcurs până acum. Acolo unde oamenii dispun de bani suplimentari, de dorința de a cheltui din 

suma respectivă pentru confortul personal, acolo găsim și oameni încântați sau cu o stimă de sine la 

un nivel foarte înalt. Nu înseamnă că dacă procedează așa au și dreptate. Viața acestor oameni este 

într-adevăr frumoasă, dar neclară, iar cariera, pentru că este mult mai importantă decât o nevoie 

personală, zdruncină convingerea că până și această componentă a vieții are nevoie de acordul 

celorlalți ori până și în acest sector trebuie să mizăm pe susținerea grupului pentru a judeca o 

victorie prin armonie. Mercur în Balanță poate fi un negociator foarte bun însă în momentul acesta 

este doar dezorientat și nu are când să se gândească la toate elementele puse în discuție, la 

conținutul fiecărui element prezent acum pentru că este prea ocupat de dezamăgirile din ultima 

perioadă. 

Totuși, pentru că zodia Fecioară este acum degajată, acolo având doar Capul Dragonului, 

obsesia lucrurilor foarte clare, nevoia de a dobândi o sănătate de fier pentru a ne pregăti de un mare 

efort trece în planul secund și oamenii vor mai fi ocupați și cu cheltuiala, nu doar cu agoniseala. 

Pentru că dispare sentimentul de rușine, dispare și simțul ridicolului multe grosolănii vor ieși la 

suprafață începând cu 7 octombrie. Dacă în zona privată lucrurile acestea sunt relativ ușor de înțeles 

și de controlat, pe zona publică vulgaritatea devine regină. Momentul 7 octombrie devine pentru 

această societate degradată un punct de relansare. Se poate anticipa că momentul acesta devine un 

început bun pentru evenimente ce urmează a se consuma pe finalul lunii noiembrie. Până atunci însă 

avem propriile probleme cu care trebuie să luptăm și propriul bine pe care trebuie să-l protejăm. 

 
      Vis 

de Mihai Eminescu 
 
Ce vis ciudat avui, dar visuri 
Sunt ale somnului făpturi: 
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A nopții minte le scornește, 
Le spun a nopții negre guri. 
 
Pluteam pe-un râu. Sclipiri bolnave 
Fantastic trec din val în val, 
În urmă-mi noaptea de dumbrave, 
Înainte-mi domul cel regal. 
 
Căci pe o insulă în farmec 
Se nalță negre, sfinte bolți, 
Și luna murii lungi albește, 
Cu umbră împle orice colț. 
 
Mă urc pe scări, intru-nlăuntru, 
Tăcere-adâncă l-al meu pas. 
Prin întuneric văd înalte 
Chipuri de sfinți p-iconostas. 
 
Sub bolta mare doar străluce 
Un singur sâmbure de foc; 
În dreptul lui s-arată o cruce 
Și întunecime-n orice loc. 
 
Acum de sus din cor apasă 
Un cântec trist pe murii reci 
Ca o cerșire tânguioasă 
Pentru repaosul de veci. 
 
Prin tristul zgomot se arată, 
Încet, sub văl, un chip ca-n somn, 
Cu o făclie-n mâna-i slabă – 
În albă mantie de domn. 
 
Și ochii mei în cap îngheață 
Și spaima-mi seacă glasul meu. 
Eu îi rup vălul de pe față... 
Tresar – încremenesc – sunt eu. 
 
... 
 
De-atunci, ca-n somn eu îmblu ziua 
Și uit ce spun adeseori; 
Șoptesc cuvinte neînțelese 
Și parc-aștept ceva să mor? 

 

În 8 octombrie Luna se află în zodia Capricorn și va avea de împlinit o conjuncție cu Marte, 

devenind dintr-odată un personaj important într-o confruntare ori un instrument folosit de cineva 

într-o negociere. Abia din 8 octombrie Mercur își intră în drepturi în zodia Balanță și le arate 

oamenilor cât de necesară este medierea în contextul acesta. Deocamdată nu au instrumentele 

necesare însă ideea poate duce, dacă este ținută suficient de mult în centrul atenției, la prezentarea 

unui comportament. Chiar dacă acum gândim greșit, lucruri acestea care fac referire la sine ne 

îndreaptă atenția către interior, ne arată că nu suntem în cea mai bună poziție, că trebuie să ne 

încălcăm un principiu pentru ca altcineva să nu se poată folosi de bunele noastre intenții. Momentul 

acesta poate constitui o eliberare dintr-o mare închisoare prin apelul la spiritualitate. De această dată 

Capricornul face o mediere teribilă pe ideea de puritate sufletească și ceea ce ține de această lume, 

tocmai pentru că Mercur a ieșit din Fecioară și a intrat în Balanță, să se ocupe de altceva. 
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Momentul acesta devine, în contextul acestei ecuații, în contextul decadei în care se 

formează, punctul de echilibru cel care se va transforma în corelație pozitivă pe finalul lunii 

noiembrie. Dar până să ajungem pe finalul lunii noiembrie va trebui ca în mijlocul lunii noiembrie 

să trecem printr-o altă încercare, atunci când Neptun își va reveni la mersul direct și vom avea 

impresia că gândurile de acum 

au constituit o anticipare teribilă 

pentru ceea ce se va întâmpla 

atunci. Ceea ce gândim, simțim 

din plin sau ceea ce ni se 

sugerează acum se referă doar la 

momentul prezent. Ceea ce se va 

întâmpla în luna noiembrie se va 

baza și pe ceea ce vom avea de 

parcurs pe finalul lunii 

octombrie. Deocamdată ne 

lipsește din această ecuație 

momentul în care Marte va 

atinge un careu perfect cu 

Uranus și se va pregăti să devină 

un mesager pentru a transfera o 

decizie dintr-un sector mai mare 

în sectoare mai mici ce altădată 

au făcut parte din aceeași 

structură, adică în perioada în care Pluton și Uranus erau în careu. Acum se pune în aplicare o 

sancțiune, se rediscută o decizie eronată care a dus la fragmentarea grupului mare și transformarea 

sa în grupuri mai mici și se poate retrăi o traumă. Aceasta este componenta care lipsește ecuației 

astrale aferentă primei decade a lunii octombrie și nu putem considera că ideile pe care le avem 

acum, intuițiile speciale sau înțelegerile la care avem acces sunt de perspectivă în ceea ce abordăm 

acum. Va fi nevoie să le raportăm pe acestea la un alt etalon ori să le completăm cu ceea ce lipsește. 

Asta înseamnă că momentul zilei de 8 octombrie poate face trimitere la vremuri confuze sau poate 

deveni pentru ceea ce vom avea de parcurs la mijlocul lunii noiembrie o sugestie confuză dacă se va 

păstra în această formă incompletă. Nu este deci cazul să tragem concluzii doar pe ceea ce aflăm în 

momentul acesta chiar dacă conjuncția Lunii cu Marte devine, pentru Axa Dragonului, un factor de 

mediere, chiar dacă dorința de aprofundare, de simplificare, dieta, renunțarea sau rediscutarea sunt 

perfect argumentate. 

 
„Spre sfârșitul secolului III, când împăratul roman Diocletian a început persecuția creștinilor. 
Marinus, cel care avea să devină mai târziu sfânt și patron al statului, a reușit să fuga luând 
calea Adriaticii. El s-a adăpostit pe Monte Titano, unde a rămas sa trăiască în sihăstrie, după 
anul 301. Aceasta este legenda despre originile acestui stat. 
Situarea pe coastele abrupte ale muntelui a facilitat apărarea și a permis micii societății de aici 
să își păstreze independența un timp îndelungat. San Marino este considerată cea mai veche 
republică din lume, care a dăinuit până în ziua de astăzi, iar constituția republicană a fost 
adoptată în acest stat, încă din anul 1362. Deși legea fundamentală a fost modificată de 
numeroase ori. elementele sale fundamentale au rămas neschimbate: șefii statului rămân cei doi 
căpitani-regenți aleși pentru o perioadă de șase luni. Aceștia sunt desemnați de Marele Consiliul 
General. în fiecare primăvară și toamnă. Consiliu însuși este ales de popor o dată la cinci ani. 
Conform tradiției, la 1 aprilie și la 1 octombrie, are loc în San Marino ceremonia oficială de 
preluare a puterii de către noii căpitani. In timpul ceremoniilor, care amintesc uneori de un bal 
mascat, aceștia primesc cheile și sigiliile statului. 
In San Marino nu există serviciu militar obligatoriu: anuala, care număra 1.000 de soldați, este 
formată exclusiv din voluntari. însă. dacă statul este in pericol, fiecare locuitor de sex bărbătesc, 
intre 16 și 55 de ani. este obligat să îl apere cu arma in mână. Din 1862. statul sc află sub 
protecția militară suplimentară a Italici. Puterile străine au reușit să ocupe San Marino doar in 
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două ocazii. in 1503, statul minuscul a intrai pentru scurt timp sub controlul prințului Romagniei, 
Cesare Borgia. in schimb, in 1943, granițele statului au fost trecute de agresorul german. După 
război. San Mărimi a primit numele de Republica Roșie, datorită perioadei îndelungate în care 
au dominat guvernele de stânga. 
Intre regiunile italiene Emilia-Komagna și Marche se ascunde un stat cu suprafața puțin mai 
mare de 60 km. Din punctul de vedere al dimensiunilor, acesta este al cincilea pe lista celor mai 
mici state din lume. San Marino cuprinde o capitală cu același nume. care numără 4.500 de 
locuitori și este situată la o altitudine de 755 de metri pe coastele Monte Titano. precum și câteva 
zeci de sate la poalele aceluiași munte. 
Mulțumită faptului că țărmul italian al Adriaticii împreună cu Rimini. Mecca turiștilor. se află la 
numai 25 de kilometri depărtare, aproximativ două treimi din veniturile statului provin din 
turism. Anual, țara primește 3,5 milioane de vizitatori, in special turiști care doresc să își 
petreacă vacanța la mare și care fac excursii de o zi în San Marino. 

Din pricina aglomerației cauzate de afluxul turistic, este greu să simți atmosfera 
medievală a orașului San Marino. Aglomerația atinge apogeul în plină vară, dar San Marino 
merită să fie vizitat fie și numai pentru peisajele minunate ale Munților Apenini, pentru cele trei 
castele construite la mari altitudini și pentru Palatul Guvernului din Piazza della Liberia 
(Piața Libertății). Alături de turism, o altă sursă de venituri importantă pentru San Marino, stat 
cu un sistem de protecție socială puternic dezvoltat, o constituie umbrele poștale. Turiștii le lipesc 
adeseori pe vederile pe care le trimit de aici, dar capodoperele artistice cu înscrisul „Rep. di San 
Marino" au mai ales valoare pentru colecționari. Filateliștii le apreciază datorită multitudinii de 
motive și datorită execuției foarte atente.”[4] 

 
9 octombrie, când Luna va trece prin conjuncția cu Pluton, oamenii se vor gândi mai mult la 

consecințele acțiunilor lor asupra acestei structuri minunată numită destin. Unii își pot supraestima 

puterile, se pot încuraja pe sine că ceea ce nu au împărtășit celorlalți constituie o mare bogăție, o 

mare putere personală de care se pot folosi oricând. Este posibil ca printre aceste elemente ce nu au 

fost împărtășite celorlalți să existe și instrumente magice, forțe teribile sau puteri speciale ce vor 

avea un cuvânt important de spus pe mai târziu, dar, trebuie să recunoaștem, momentul de față ne 

aduce un consum teribil pe evenimente mai vechi, o obsesie a dreptății care n-a fost încălcată și din 

repararea căreia nu ne mai putem alege cu nimic. 

Totuși momentul acesta aduce preocupări față de fapte mari sau senzația că participăm la 

evenimente care s-au desfășurat în etape în anii din urmă și abia acum se dezvăluie, abia acum le 

vedem și noi mai clar, printr-un înțeles mai puternic sau fără acea senzație de disconfort social 

susținută de relația proastă dintre Uranus și Pluton. Acum, prin intermediul Lunii, această relație se 

reconstruiește însă singurul efect va fi doar în planul observației. Din această cauză, mulți vor avea 

impresia că viața poate merge mai departe prin îndeplinirea unor condiții interesante, poate trece 
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dincolo de criză, dincolo de dificultățile de limbaj, dincolo de o rutina obositoare ce ne-ar fi cauzat 

în trecut o mare problemă de sănătate pe care acum o vedem încadrată într-un context mult mai 

mare. Selecția momentului acesta ne ajută să vedem în mod special greșelile de pe finalul lunii iulie, 

dar și ce am fi putut câștiga dacă am fi fost foarte atenți pe finalul lunii mai. Deci înțelegerea 

aceasta face un arc peste timp și răspunsul la care ajungem face referire la viață, la schimbarea ei ori 

vine cu o soluție interesantă la o problemă cotidiană. 

Un element absolut spectaculos ce se consumă în această zi vine din împlinirea unui triunghi 

minor ce are Luna drept focar, iar la baza sa relațiile interesante pe care Chiron le realizează cu 

planetele din Scorpion. În mod sigur, pentru toată lumea, schema aceasta face trimitere la un 

patrimoniu acumulat în ultima perioadă. Ceea ce la începutul acestei decade consideram că este un 

secret ceea ce ne făcea să ne simțim mândri, încântați sau superiori celorlalți prin ceea ce nu am 

împărtășit cere acum să fie pus în aplicare. Deci, dacă până acum ne-am simțit importanți că putem 

să facem ceva anume sau ca avem un anumit privilegiu, acum a sosit momentul să punem în 

practică toate aceste elemente de superioritate. Unii s-ar putea să nu poată face față acestei 

încercări, să constate că doar s-au lăudat și că dincolo de aceste laude nu există nimic. Vor exista 

însă și oameni care vor surprinde opinia publică arătând că pot să facă lucruri pe care altcineva nu le 

poate face. Este deci momentul lor de glorie și își vor aduce aminte mult timp de acum încolo de 

ceea ce se va întâmpla acum. Cei care nu au astfel de calități, ci doar le-au simulat își vor consuma 

toată energia în activități cotidiene încercând să distragă atenția, să mintă în continuare ori să își 

stabilească un alt obiectiv, să-și aleagă alte calități care nu sunt cerute acum, insistând pe ideea că 

de fapt acestea sunt adevăratele valori pe care le-au deținut. 

 
„Robert Schumann (1810-1856). Eliot Slater și Alfred Mayer au efectuat un studiu complet asupra 
lui Robert Schumann și au aruncat o privire critică privind opinia diverșilor autori în legătură cu 
psihoza lui, conchizând că aceasta n-a fost niciodată elucidată în mod satisfăcător. 
Diagnosticul stabilit de Mobius, de exemplu, acela de demență precoce, a fost sever criticat de 
către Gruhle, care l-a privit pe Schumann ca pe un ciclotimie care a murit probabil din cauza unei 
maladii organice, după toate aparențele, paralizie generală. Amintim că celebrul compozitor s-a 
stins la vârsta de 46 ani, într-un ospiciu la Endenich, lângă Bonn. Slater și Mayer, după o 
examinare a datelor disponibile în fața unei evidențe relevante, preferă interpretarea lui Gruhle. 
Psihoza terminală a compozitorului a prezentat, după părerea autorilor, trăsături organice 
precise, și probabil că era o paralizie generală cu sindrom atipic, dar cu o evoluție și sfârșit tipic. 
Psihoza terminală o dată elucidată, nu mai rămâne nici un simptom de schizofrenie, așa cum au 
presupus unii autori. Episoadele depresive și hipomaniace precedente erau esențialmente de 
natură afectivă și se sfârșeau întotdeauna cu vindecarea completă. Cele trei opinii dominante 
avansate în privința bolii lui Schumann (schizofrenie fără nimic organic în final, ciclotimie 
combinată cu o maladie organică, probabil paralizie generală, și cea de-a treia ipoteză, 
intermediară, care a văzut psihoza ca o boală organică având la bază o personalitate 
psihopatică) au fost argumentate de numeroși autori în lumina acelorași documente. 
Slater și Mayer au plecat inițial de la antecedente ereditare și colaterale, descoperind în familia 
compozitorului existența unor maladii mintale. Cât privește viața lui Schumann, ei afirmă că 
acesta și-a schimbat personalitatea în timpul vieții, fiind sociabil, vesel, mare amator de distracții 
în tinerețe, iresponsabil și nestabil în intenții, chiar după ce a renunțat la muzică, modificându-și 
și concepția pe care o adusese studiilor sale. Era megaloman, credea în spiritism și consulta cu 
regularitate „mesele mișcătoare" care-i preziceau viitorul. Din lumea de dincolo, Mendelssohn și 
Beethoven i-au „dictat" numeroase partituri... 
Cu tot romantismul și idealismul său, era un om serios, cu o expresie blândă și bună, dar 
rezervat, puțin vorbăreț și când se antrena în discuții, nu aborda teme banale. Elocvent în temele 
ce-1 interesau, se avânta numai când se afla într-un cerc intim. Pe măsură ce treceau anii, 
devenea din ce în ce mai taciturn, nerăspunzând la întrebări sau surâzând ca și cum și-ar fi 
vorbit sieși. Ținea buzele ca și cum tot timpul ar fi fluierat. Ii plăceau copiii, dar era puțin distrat; 
ca soț, era tandru. Ducea o viață monotonă, fiecare zi fiind la fel din punct de vedere al 
activităților, cu precedenta. Avea un spirit generos, plin de aprecieri calde față de meritele 
compozitorilor mai tineri, fără rezervă sau invidie. 
Schumann a fost sociabil, totuși prezenta unele trăsături de ipohondru - a încercat să se sinucidă 
- și în tot timpul vieții i-a fost teamă de nebunie și de moarte. A fost foarte șocat de disparițiile 
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celor dragi; îi era teamă de înălțimi și de obiecte metalice. Din punct de vedere sexual, a avut o 
viață normală. 
În ceea ce privește boala - primul stadiu - încă de tânăr a avut variații de dispoziție. în timp ce în 
viața de toate zilele era taciturn, în scrisori era foarte expansiv. Dispoziția predominant 
melancolică 
alterna cu o stare de euforie; prezenta mai ales după 23 de ani, stări depresive și teamă de 
moarte. își ținea zilnic un jurnal. 
Stadiul al doilea al bolii lui Schumann începe după căsătorie. Acuză o slăbiciune nervoasă la 23 
ani și renunță la a mai compune timp de câteva luni. își revine și lucrează mult, cu un entuziasm 
ce-o neliniștește pe soția sa. La 34 de ani devine din nou depresiv. O stare de melancolie 
profundă, însoțită de simptome de neliniște și crize fizice, cu amețeli. Este incapabil să compună, 
ca apoi să scrie cinci poeme melancolice. Are o inhibiție psihică, din care își revine în același an, 
pentru ca să sufere din nou un șoc nervos total, fiind incapabil de a-și mai părăsi camera. Are 
viziuni groaznice și insomnie. Plânge, acuză o oboseală extremă, membrele îi tremura și 
extremitățile îi sunt reci. Survine o ameliorare la 35 ani, cu perioade în care amețelile sunt 
dominante. După un an, are atacuri depresive, cu amețeli, zgomote în urechi, fragmente 
muzicale. Din nou starea i se ameliorează, apoi dispoziția ipohondrică revine după un an și din 
nou devine vesel, bine dispus și cu putere de muncă. La 38 de ani are pe neașteptate o recidivă, cu 
stare depresivă, accentuată de pierderea unui frate, fapt care a avut un efect zdrobitor asupra 
psihicului său. La 39 ani, își revine din nou. Anul 1849 s-a dovedit anul de vârf al productivității 
carierei sale, cu inventivitate și capacitate de a întreprinde multe. 
La 40 de ani, simptomele revin, mai ales teama de înălțime. E nervos, iritabil și excitabil. La 41 de 
ani rupe relațiile cu societatea. Este cuprins de o stare de apatie și visare, cu stângăcii episodice 
în vorbire. în 1852 apar unele simptome care sunt atribuite reumatismului, insomnie și o stare 
depresivă tot mai accentuată. Apar convulsii și idei ipohondrice. Amețeala persistă și după o 
ameliorare pasageră, la 43 ani (în 1853), este iar melancolic și neliniștit, apoi iar bine. Urmează 
un atac de lumbago (părerile sunt împărțite în privința naturii accidentului: unii autori cred că a 
fost un ictus cerebral, iar alții că a fost vorba de o paralizie nervoasă). Survin tulburări de 
vorbire, reapare veselia, exaltarea, urmate de halucinații auditive. 
Activitatea creatoare îi încetează (avea 44 de ani). Are tot mai des halucinații auditive, devine 
melancolic și încearcă să se sinucidă, aruncându-se în Rin, de unde e salvat. Conștient de 
degradarea stării sănătății sale, acceptă și merge de bunăvoie la azilul în care va și muri. Se 
reinstalează halucinațiile auditive, de gust, miros cât și vorbirea confuză. Deteriorarea 
progresivă a intelectului se produce încet, dar nu va atinge niciodată un grad extrem. La sfârșitul 
bolii, va refuza mâncarea și va deveni extrem de istovit. Va mai avea discuții clare și sensibile cu 
medicul. 
În 1854 părea relativ bine, întremat și chiar luase în greutate, era foarte schimbător și perioadele 
de luciditate și confuzie se succedau regulat A scris mult, inteligent. în penultimul an de viață 
halucinațiile muzicale au continuat să-1 hărțuiască. L-a primit pe Brahms cu căldură. Era prea 
agitat ca să scrie. Apar însă semnele clare ale slăbirii ireversibile a memoriei și lipsa 
recunoașterii de către pacient a existenței halucinațiilor. Când este corectat, este mai întâi 
refractar patologic și apoi are o reacție carastrofală, arătând o creștere patologică a labilității 
emoționale. în 1855 îi va scrie ultima scrisoare soției sale, scrisoare fragmentară și incoerentă, 
după care se cufundă într-o stare de liniște continuă. 
În aprilie 1956 scoate cuvinte nearticulate; la 8 iunie, când Brahms l-a vizitat la spital, abia l-a 
recunoscut. Și-a pierdut puterea, fiind complet slăbit, are picioarele umflate și este țintuit la pat 
Nu-și mai poate controla membrele. Expresia feței îi era întunecată, dar blândă. Vorbește 
neinteligibil, prezintă convulsii în membre în 28 iulie, iar a doua zi moare. 
La examenul anatomo-patologic, au fost puse în evidență următoarele: 
— osteofite și creșterea oaselor pe baza craniului (aspect contestat de unii autori); 
— îngroșarea și aderența pieimater cu cortextul cerebral în câteva locuri; 
— atrofia considerabilă a creierului (afirmație minimalizată de alți autori); 
— hiperemie, în special la bază.”[3] 

 

Trecerea Lunii în zodia Vărsător aduce o schimbare importantă în contextul acesta de final 

al primei decade al lunii octombrie. În acest context în ultima zi a acestei decade se va pune mult 

accentul pe punctul de echilibru, acela care ne-a arătat cât de importante sunt construcțiile 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

473 

accesibile oricui și mai ales cât de important este să avem un vis pe care să-l ducem la îndeplinire 

cu orice preț. Tot în decada de mijloc a lunii iulie am avut acces la puteri noi și am privit această 

deschidere socială cu maturitate reușind să transformăm un obstacol personal, neputința lor, 

necunoașterea, în provocări ale destinului. Trecerea Lunii în Vărsător, moment în care are de 

împlinit două trigoane frumoase cu Mercur și Jupiter din Balanță, aduce zilei de 10 octombrie  o 

notă discordantă față de celelalte zile ale lunii. Unii vor da dovada de o prea mare îndrăzneală sau 

de o independență construită împotriva lor, iar asta se întâmpla doar în cazul demersurilor de lungă 

durată pentru că 10 octombrie aduce o discontinuitate în desfășurarea lor și nu o face niciodată 

pentru binele celuilalt, ci pentru ca a alimenta o deviere de la schema inițială. Astfel, oamenii 

consideră că își îndeplinesc idealuri aparte, că se ocupă de ei, că-și rezervă timp pentru sine, pentru 

a-și aduna gândurile sau pentru a-și stabili obiective personale care să le ducă pe acestea la 

îndeplinire celelalte. Este adevărat, această relație interesant a Lunii cu planetele din Balanță arată 

că suntem judecați corect, ca această buclă în timp sau în demersuri este aplicată pentru toată lumea, 

chiar dacă este resimțită cu precădere de persoanele ocupate cu demersuri de lungă durată. Toți se 

simt acum îndemnați să se ocupe de ei înșiși și prin această nevoie vor emite păreri, își vor analiza 

sau critica oamenii din jur și vor putea pune în această analiză toată seriozitatea de care sunt în 

stare. De aici putem înțelege și că relațiile profesionale se îmbunătățesc sau munca devine foarte 

eficientă prin schimb de experiență. Practic, acesta va fi primul moment în care Mercur, aflat acum 

în plin tranzit prin zodia Balanță și foarte aproape de a împlinii conjuncția perfectă cu Jupiter, poate 

obține rezultate practice dintr-o mediere. 

Așadar, ultima zi a acestei decade, chiar dacă este prima zi a săptămânii 10-16 octombrie, 

devine una de analiză, o zi în care oamenii pot dovedi că sunt mai serioși sau mai puternici, o zi în 

care pot deveni mult prea rigizi, mult prea rezervați față de o situație profesionala ori față de o 

situație socială. În egală măsură, este și ziua în care înțelegem mai bine de ce comportamentul celor 

din jur din ultima perioadă a avut nota pe care am remarcat-o la momentul respectiv. Putem acum să 

mediem o tensiune pe care nu am înțeles-o sau care nu a fost suficient de bine argumentată. Nu 

înseamnă că dacă înțelegem reușim să trecem peste ea. Vom vedea în decada următoare dacă nu 

cumva nu ni se cere o călătorie într-un trecut nu prea îndepărtat, poate chiar la începutul anului, 

când ne-am evidențiat pe baza efortului care a contat foarte mult pe finalul lunii septembrie. 

Schema care va activa în decada următoare are nevoie de informațiile acestui moment de analiză, îi 

cerere individului să fie sincer cu el însuși și să nu-i judece pe cei din jur doar după propria sa 

opinie, ci să medieze, deci să țină cont de toate elementele care vin spre el în momentul acesta. 

 
„Lev Nikolaevici Tolstol (1828-1910). Celebrul scriitor rus aparține acelei categorii de 
personalități accentuate, intrând în categoria așa-zișilor „originali “. 
La vârsta de opt ani a fost cuprins subit de dorința de a zbura în aer. Această idee i-a obsedat 
până în clipa în care s-a decis s-o pună în aplicare. S-a închis în camera sa de lucru, a deschis 
larg fereastra și a făcut gestul de a-și lua zborul... A căzut de la o înălțime de peste cinci metri, de 
pe urma căreia a zăcut timp îndelungat. 
Într-o altă zi, i-a venit ideea că fericirea nu depinde de evenimentele exterioare, ci de modul în 
care le acceptăm noi. Un om care se obișnuiește să suporte durerea, nu poate fi nefericit. Și, 
pentru a se obișnui cu durerea, el se antrena, în ciuda unor suferințe atroce, să țină un dicționar 
masiv cu brațul întins timp de cinci minute, sau se ducea în hambar, lua biciul și se autoflagela cu 
atâta forță până nu-și mai putea stăpâni lacrimile. 
În tinerețea sa, vroia să facă tot ceea ce nu făceau alții, s-a înscris la Facultatea de Limbi 
Orientale doar pentru că toată lumea prefera Facultatea de Drept. Una dintre mătușile sale, i-a 
scris: „Tu ai dorit să treci întotdeauna drept un original; originalitatea ta nu este altceva, în 
fond, decât un amor propriu împins până la extrem “. 
Mai târziu după ce a intrat la Universitate, și-a propus ca în doi ani să cunoască absolut totul “și 
după ce își va susține și teza de doctorat să fie primul savant al Rusiei”. După o serie de avataruri 
când totul i-a fost potrivnic, s-a îmbolnăvit, grav, mai mult psihic decât fizic, a abandonul totul, 
plecând În pustiul bașchirilor, pentru a duce o viață simpli, cât mai aproape de cea a naturii. 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

474 

Cunoscându-le pe cele trei fiice ale doctorului Berce, Tolstoi s-a îndrăgostit mai întâi de cea mai 
mare, apoi a avut impresia că o iubește pe cea mijlocie, ca până la urmă să o iubească cu 
adevărat și puternic, pe cea mai mică dintre fete. 
Târziu a început să se amestece în viața oamenilor simpli, îmbrăcându-se în haine de țăran. În 
epoca cea mai glorioasă ca romancier și totodată cea mai calmă din viața sa interioară, scria: 
„Cu toate acestea, simt că nu sunt cu totul bine, din punct de vedere sufletesc și că această stare 
nu se va putea prelungi prea mult timp “, îndoiala, sentiment pe care îl cunoștea încă din tinerețe, 
l-a dus la ideea fixă a sinuciderii. „Totul este o minciună, spunea el, doar moartea singură este 
adevărată “și puțin a fost să nu se sinucidă. 
Ossip Louric este de părere că Tolstoi a fost unul dintre acei oameni rari, cărora li se poate aplica 
aforismul englez: „they are certainly crackcd, but the crack Ict în light “(aceștia sunt în mod cert 
țicniți, însă țicneala lor lasă să intre lumina). Într-un cuvânt, Tolstoi a fost un personaj accentuat 
de geniu. 

În autobiografia sa, Tolstoi se referă la ereditatea sa. Bunica, Pelaghia Nikolaevna, era 
fiica unui orb. Bunicul, Ilia Andreevici, era un om redus intelectual, jucător pasionat și nu poseda 
noțiunea banului, împrumutându-i pe toți, fără să mai ceară înapoi ceva; punea la cale 
numeroase afaceri, care toate eșuau...”[3] 

 

Așa cum se poate constata prima decadă a lunii octombrie ne aduce bucuria unor înțelegeri 

speciale însă parcurgerea în sine a acestor evenimente nu are un caracter plăcut. Tot ceea ce este 

încadrat în această schemă are statut de sinteză ori de conștientizare a calităților pe care un individ 

le deține și pe care le va folosi cu precădere în decada următoare. Este posibil ca o parte din 

evenimentele de acum să constituie o bază, pozitivă sau negativă, în luna noiembrie, în ultimele 

două decade, însă pe aceste elemente le vom analiza la momentul respectiv. Ceea ce este important 

de reținut din această perioadă vine din faptul că binele de acum are un preț.  
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 Decada a II-a (11 – 20 octombrie) 
Calități umane protejate de viață. Finalizare. Se plătește o 

măsură. Dificultatea nu este pasageră. Moment de cotitură. 
Drumuri ocolitoare. 

DECADA NR. 29  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   8 11-20 martie 

Corelația negativă 2 11-20 ianuarie 

Zona martor 27 21-30 septembrie 

 

Cunoaștere prin relaționare. Ideile sunt concentrate. Memorie bună. Diplomație folosită 

corect. Avem idei noi. Ascundem durerea. Probleme legate de înțelegere, cunoaștere sau 

acceptare. Spiritul practic este valorificat mai bine. Cine este activ își depășește o problemă 

personală. Înfruntarea este necesară. Filozofiile trebuie evitate. Preocupări față de cultură. Se 

schimbă politica socială. Excentricitatea este ascunsă prin inteligență practică. Împlinirile depind 

foarte mult de modul cum gestionăm timpul. Ușoară întârziere în proiecte de mare anvergură. Ne 

interesăm de comunicații, de informație, de transfer de valori. Anumite obiective sunt 

compromise. Probleme cu o decizie. Recomandările sunt bune. Cercetare interesantă. Se face un 

sacrificiu, dar nu se obține deocamdată nimic. Adevărata putere este testată prin iertare, 

acceptare, înțelegere. Nevoie de spațiu. Nevoie de echilibru. Abilități noi în a folosi energia. 

Confruntări eficiente. Interes pentru valori artistice. Sentimentul nu poate fi controlat ușor. 

Spiritul practic este pus la încercare. Se dorește ceea ce nu se obține ușor. Aspirații fanteziste. 

Ingeniozitate. Invitație la a folosi în mod corect puterea. Participarea la un eveniment nefericit. 

Dorința de a impune o valoare sau un bun. Se distruge un bun sau o relație. Rezervele se consumă 

imediat. Schimbarea prin explozie garantează un nou început. Tranziție. Dorințele sunt raportate 

la un alt nivel. Se urmărește un câștig imediat. Frumusețe este pusă la colț. Interes față de 

ocultism, astrologie, mister. Complicații între generații. Se dorește o dezvoltare constantă. Cel 

puternic este tentat de o stimă de sine prea mare. Diversitatea obosește. Romantismul poate fi o 

soluție. Transformări distructive. Avem nevoie de îndrumare. Intuiție. Se dorește adoptarea unor 

noi etaloane ale frumosului. Inteligență practică. Se poate vinde orice. Relațiile sociale se sprijină 

prea mult pe ceea ce știu ceilalți. Individualism. Calcul făcut în avantajul individului. Atitudine 

nouă față de bani și libertate. Severitate în alegerea unui traseu. Se acceptă cu greu condițiile 

celorlalți. Curaj. Profunzime. Viața este încărcată de dramatism. Binele este utilizat la un alt 

nivel. Dorința de a conduce, educa, domină. Noi principii morale. Atitudine puternică. 

Creativitatea este încercată. Simplitatea este plătită scump. Apar semne ciudate ale unei 

schimbări pe care ne-am dorit-o. Descoperim un secret amuzant. Comportamentul este ciudat. 

Uitare. Confuzie de termeni. Suntem ființe sociale, dar uităm uneori că acest lucru. Progresul 

rapid este abuziv.  

 

A doua decadă a lunii octombrie nu se regăsește, ca referință, în nicio decadă parcursă până 

acum de la începutul anului, nici prin corelațiile pozitive, nici prin cele negative și nici ca element 

de echilibru, ca martor. Se regăsește însă în aspectul său negativ în prima decadă a lunii noiembrie. 

Asta înseamnă că momentul prezent, cel care ne îndeamnă să facem o trimitere către finalul lunii 

septembrie ca un element de echilibru, interval în care Marte a trecut din Săgetător în Capricorn și 

ne-am aflat în pragul unei mari revolte, dar și când Saturn s-a aflat într-o relație proastă cu Axa 

Dragonului. Acesta este elementul dureros, neplăcut sau apăsător la care trebuie să facem trimitere 

nu mijlocul lunii ianuarie, prin reperele negative, atunci când Pluton s-a aflat într-o relație negativă 

cu Luna neagră. Din start, stabilim că dacă se face o astfel de confuzie, dacă se amestecă valorile 

destinului cu ipostazele anului, cu ipostazele momentului traversat stricăm toată această aventură a 

cunoașterii și regresăm. De partea cealaltă, trecerea lui Chiron prin Coada Dragonului, acele 
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semnale ale unor afecțiuni fizice, mentale sau afective, ale unui bine care nu se poate instala pentru 

că un rău i-au luat locul, reprezintă cea mai mare lecție de viață la care putem face acum trimitere 

pentru a merge mai departe. Asta înseamnă că avem acum ocazia să decidem pe ce traseu vom 

merge, să ocolim durerea fără a pierde ceva în sensul acesta, de a finaliza proiecte care par atât de 

ciudate și de complicate încât să ne domine întregul spectru al percepțiilor și, în cazul persoanelor 

cu mai puține experiențe de viață, să se prezinte ca niște calități veritabile. Această decadă este și 

intervalul în care Marte se va afla într-o conjuncție cu Pluton și într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, reușindu-se astfel o mediere fabuloasă a destinului, identificarea unor soluții absolut 

miraculoase care, în cazul de față, ies din negură, se ridică dintr-o zonă întunecată, din mlaștina, din 

dureri apăsătoare sau din blocul care ne-a convins până acum, poate chiar de la începutul anului, că 

de-acolo nu mai poate veni nimic bun. Practic, această a doua decadă a lunii octombrie reprezintă o 

cotitură importantă în viața personală, iar în modul cum abordăm relațiile, modul cum ne raportăm 

la realizările celorlalți devine reprezentative. În felul acesta, se pune în aplicare ambele direcții 

indicate în trăsăturile generale ale lunii octombrie: dezvoltare progresivă și distanțare față de păcat. 

Începutul acestei decade se face într-un ton impulsiv. Mercur se va afla acum într-o 

conjuncție cu Jupiter și tot într-o conjuncție se va afla și Venus cu Junon. Dacă prima se realizează 

pe zodia Balanță a doua se realizează pe Scorpion. Nu putem stabili că acest lucru este de bun 

augur, ci doar un îndemn la cunoaștere prin relaționare sau putem spera că o recompensă poate veni 

dintr-o zonă interesantă, una din care nu ne-am ales până acum cu niciun rezultat, dar ne-a atras 

atenția prin probleme, complicații sau indecențe, cele care au făcut segmentul respectiv celebru. 

Dacă prin conjuncția lui Mercur cu Jupiter lucrul acesta poate fi văzut ca o calitate vizibilă în 

special prin maniera în care un individ alege o informație sau se prezintă în fața celor pe care-i 

cunoaște foarte bine, conjuncția lui Venus cu Junon arată că există în continuare o presiune teribilă 

pe secretele personale și, în loc să ne bucurăm de caracterul solidar al unor relații, suntem presați de 

memorie, de rememorare, de promisiuni pe care le-am făcut și pe care nu le mai putem menține sau 

de diferențele care există între interiorul pe care nu dorim să-l împărtășim și exteriorul la care toată 

lumea are acces. De aici apare și o contradicție teribilă între nevoia individului și posibilitățile 

exterioare, poate chiar cele ale anturajului, de care se poate folosi oricine pentru a se vindeca. 

Momentul zilei de 11 octombrie este, așadar, marcat de rezolvarea unei probleme, poate chiar una 

legată de sănătate, dar poate fi considerat și un moment de vindecare, nu doar al unei afecțiuni 

fizice. 

În plus față de toate aceste elemente care contribuie la identificarea unei probleme și la 

soluționarea ei cu ceea ce avem la îndemână pe zona publică, în 11 octombrie mai apare o 

problemă. Diferența aceasta dintre teorie și practică va debloca un potențial puternic pe care îl are 

un individ, pe care nu l-am folosit până acum sau de existența căruia nici măcar nu știam. Relația 

bună dintre Marte și Neptun ne vorbește, așadar, despre o mare inspirație, despre posibilitatea de a 

reduce la schimbări esențiale, la informații esențiale un demers personal, unul public, sau poate 

chiar un proiect ce vizează mari grupuri de oameni sau poate chiar rasa umană în ansamblu. 

În toată această ecuație astrală, secretele celorlalți au un rol foarte important. Aplicând, 

mulți vor considera că pentru vindecare nu le este necesar ceea ce au la îndemână, ceea ce au avut 

dintotdeauna în mod accesibil, ci aceste secrete, informațiile de ocazie, valorile care nu au fost 

făcute publice, dar care pot fi dezvăluite, sunt adevăratele elemente care produc o transformare 

spectaculoasă. Este posibil ca 11 octombrie să reprezinte, începând cu a doua parte a zilei, 

momentul în care să ne propunem un anumit tip de practică, abordarea unei tehnici, alegerea unui 

traseu, a unui colaborator sau adoptarea unui anumit tip de alimentație ori a unui stil nou de viață 

care prin practică, în afara oricăror teorii cunoscute despre problema în sine, să producă un salt 

spectaculos. 

Dar pentru că ne aflăm în cea de-a doua decade a lunii octombrie, este important să nu uităm 

că mijlocul lunii ianuarie constituie cea mai dificilă și mai grea tentație acestei perioade. Dacă 

începutul lunii aprilie pentru decada următoare conține o multitudine de episoade pe care le putem 

îngloba corect pentru că din intervalul respectiv ne vine limpezimea în gândire, mijlocul lunii 

ianuarie nu produce același efect acum. Asta înseamnă că încercarea aceasta este una dintre cele 
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mai dificile ale lunii. Din mijlocul lunii ianuarie nefiind dureri împărtășite. Promisiuni de răzbunare 

sau informații periculoase, adesea incomplete, multe dintre ele compromițătoare la adresa unui 

adversar și în momentul de față vom fi tentați să ținem prea mult cont de ele. Trebuie să le privim 

ca pe simple informații și nu trebuie să uităm că acestea nu au un caracter decisiv. Rostul pentru 

care am parcurs tipul acesta de episod în mijlocul lunii ianuarie a fost pentru a reuși să facem 

sinteze complexe, nu pentru a ne umple cămara cu promisiuni de răzbunare. Dacă ne întoarcem la 

atitudinea aceea, dacă uităm că interesele mijlocului lunii februarie s-au adresat cu precădere 

sectorului emoțional, atunci nu vom lăsa în această perioadă emoțiile negative să ne întunece 

mintea. Vom fi puternici, vom prefera binele pentru că simțurile se orientează către acesta și vom 

alege în cunoștință de cauză să punem bazele unui succes prin fapte bune nu prin răzbunare sau prin 

compromiterea celorlalți. Există o mare diferență, în privința durerii, între cea împărtășită și cea 

vorbită. Dacă durerea împărtășită îl responsabilizează pe cel care constată, durerea vorbită poate fi 

considerată, așa cum este indicat să privim acum, ca o spovedanie, cea care purifică sufletul și îl 

face mai puternic. Așadar, nu trebuie să luăm lucrurile în ușor pentru că una dintre marile probleme 

ale debutului celei de-a doua decade a lunii octombrie se bazează pe alegerea conștientă a 

individului în a percepe corect realitatea. Cel care va depăși acest obstacol va reuși să folosească 

această percepție pentru a trăi frumos. 

 
„Acest insucces electoral se datora în parte unui „pact de neagresiune electorală" între național- 
țărăniștii lui Iuliu Maniu și partidul „Totul pentru țară" (eticheta electorală a Legiunii). 
Rezultatul a fost că regele a adus la guvern doi lideri de mici partide de extremă dreaptă (dar nu 
din Legiune): poetul Octavian Goga și 
profesorul A. C. Cuza, șeful unui partid 
axat exclusiv pe antisemitism. 
S-ar zice că regele Carol i-a adus la putere 
numai ca să compromită extrema dreaptă, 
și cu prilejul unei noi crize (economico-
financiare, plus presiune externă), să 
dizolve Parlamentul și să instaureze 
dictatura regală (februarie 1938), 
inventând apoi, la sfârșitul anului, un 
partid unic, cu totul artificial, „Frontul 
Renașterii Naționale". 
Față de toate dictaturile pe care le-am 
cunoscut mai târziu, s-ar părea azi că 
dictatura regală a fost mai puțin dură 
decât cele ce vor urma: scurta experiență 
legionară, dictatura generalului 
Antonescu, apoi, mai cu seamă, cei 45 de 
ani de regim comunist. De altfel, Carol al 
II-lea, un an-doi după venirea pe tron, a 
avut norocul de a profita de o restabilire a 
situației economice mondiale, care a avut 
repercusiuni favorabile și asupra țării noastre, astfel încât anii domniei lui au fost o epocă de 
relativ progres economic și o perioadă de mari construcții în București; se fac de asemeni primele 
drumuri asfaltate din țară. Din păcate, acest „boom" economic a fost umbrit de suspiciunea în 
legătură cu profiturile ilicite obținute de anturajul regal, profituri ilicite de care era acuzată și 
amanta regelui, foarte impopulară, Elena Lupescu, pentru care regele divorțase de regina Elena 
(din familia regală a Greciei).  

Să revenim la soarta legionarilor în timpul dictaturii regale. Aici a făcut regele Carol un 
lucru absolut inadmisibil pentru un suveran — și chiar pentru orice guvernant —: s-a „dezbărat" 
de persoana „charismatică" a lui Codreanu prin asasinat. S-a montat (pe când regele era în vizită 
oficială la Hitler, în noiembrie 1938) o pretinsă evadare din închisoarea unde Codreanu fusese 
închis după un proces politic, și a fost sugrumat împreună cu toți cei care-i executaseră pe I. G. 
Duca și pe Stelescu. Suprimarea „Căpitanului" și arestarea principalilor fruntași ai mișcării au 
dus la dezorganizarea Legiunii și la propulsarea la rangul întâi a unui mediocru complotist, 
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Horia Sima. Zece luni după asasinarea lui Codreanu, la câteva săptămâni de la izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial (septembrie 1939), are loc răzbunarea legionarilor: asasinarea 
primului-ministru Armând Călinescu; după care oamenii regelui Carol au reacționat cu metode 
cvasimedievale: atentatorii executați pe loc și lăsați cu zilele să putrezească în stradă, sute de 
execuții oarecum la întâmplare, în provincie. Se pornește cu furie „spirala" violenței.”[5] 

 

12 octombrie este o continuare a ceea ce am avut de traversat în prima zi a acestei decade. 

De această dată lucrurile nu mai sunt atât de grele, nu ne îndeamnă să luăm decizii într-un interval 

atât de scurt, nu are atât de multe lucruri de făcut, ci poate, în cazul celor care au un loc de muncă 

solicitant, să ducă mai departe ceea ce au inițiat în ziua anterioară. Asta înseamnă că momentul 

acesta este ascuns o frustrare, însă memoria a ceea ce reprezintă ea va fi puternică. Momentul de 

față, pentru că aduce o multitudine de evenimente centrate în jurul unui unghi frumos între Chiron 

și Junon, vine și cu tendința de a schimba politica de viață, de a evita filozofiile bolnăvicioase, de a 

ne ține departe de excentricitate, de a aproba o inteligență practică cu scopul de a ne menține pe 

schimbarea direcției preferată în prima zi a acestei decade. 

12 octombrie este, practic, ziua în care conștientizăm cel mai bine martorul. Martorul 

decadei în curs este localizat pe finalul lunii septembrie, atunci când Saturn s-a aflat într-o relație 

negativă cu Axa Dragonului și a pus problema timpului, a înțelepciunii de viață, a puterii de a 

depăși un necaz. Normalitatea pe care am conștientizat-o atunci a produs o ajustare a normelor 

personale care se transpun în momentul de față în recomandări. Fie că ne aducem aminte de ceea ce 

ni s-a spus atunci, fie că primim acum un răspuns pe demersuri inițiate în perioada aceea, puterea 

evenimentelor de acum arată că nu suntem într-o perioadă dificilă și, în consecință, alegerile au 

această trăsătură. Prin concluzia aceasta înțeleaptă ajungem să vedem că numai atitudine activă îl 

ajută pe individ să-și depășească o problemă personală. Chiar dacă între Chiron și Junon se 

construiește acum un trigon, nu înseamnă că evenimentele sociale se rezolve de la sine ori au tot 

ceea ce le trebuie pentru a ne susține. Chiron este retrograd și oamenii au tendința de a se preocupa 

mult mai mult de ceea ce nu au decis în trecut pentru că nu au gândit corect sau nu a avut puterea, 

pentru a repara fapta din trecut cu mintea din prezent, decât să se preocupe de ceea ce au de rezolvat 

în momentul de față. Această inversiune este susținută cu precădere de retrogradarea lui Chiron, dar 

și de faptul că Junon din Scorpion are tendința de a le atrage atenția oamenilor mai mult pe ceea ce 

nu a fost dezvăluit, pe secrete, pe dezamăgiri sau dureri sufletești, decât pe fapte care să le repare pe 

acesta din exterior. De aici înțelegem că momentul zilei de 12 octombrie poate aduce întâlnirea cu 

probleme de conștiință de care nu trebuie să ne ocupăm acum. Ele fac parte din acele filozofii pe 

care trebuie să le evităm sau din acele amintiri care ne fac relațiile și mai complicate. Vindecarea 

vine, așadar, nu printr-un eveniment exterior, ci prin liniște exterioară, prin absența unei direcții 

dominată de o comandă exterioară. 

Pentru că în a doua parte a zilei de 12 octombrie luna va ieși din Vărsător și va intra în Pești 

există riscul ca aceste probleme de conștiință să nu poată fi evitate în totalitate. De aici înțelegem că 

ni se pot întâmpla tot felul de lucruri ciudate despre care să credem că nu le putem explica decât 

făcând apel la acele probleme de conștiință sau la evenimentele generate de problemele de 

conștiință. 

 
„Nicolae Malaxa  
(10/22.12.1884, Huși – 1965, New Jersey) 

Fondator al industriei naționale metalurgice moderne din România. Grec ca etnie. Fiica 
lui este soția lui George Emil Palade. Studiile le-a făcut la Iași și la Universitatea Politehnică din 
Karlsruhe, Germania, primind diploma de inginer. A polarizat energiile și talentul poporului 
român în direcția realizării unei industrii naționale, întemeind uzinele ce i-au purtat numele 
(până în 1941). A inițiat în România industriile: de aparataj pentru material rulant (1932–1943); 
motoare Diesel (1935); transmisii mecanice pentru automotoare, inclusiv sisteme de  comandă 
(1936–1937); tuburi de oțel fără sudură (1937) după procedeul Stiefel; locomotive Diesel pentru 
CFR (1938); aparatură optică (1938), cazane sub presiune, instalații pentru lifturi. Emigrat în 
SUA în 1948. În casa lui se află sediul Institutului Cultural Român. Fondator al Uzinelor Malaxa 
(fost 23 August, azi Faur).”[8] 
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13 octombrie este una dintre cele mai interesante zile ale acestei decade. Acum Marte se află 

într-o relație foarte bună cu Axa Dragonului și, pentru că magia astrelor este de fiecare dată 

impresionantă, Luna se află acum în Pești, în conjuncție cu Neptun și pe Coada Dragonului. Cu alte 

cuvinte, nu doar că Marte va media într-un mod pozitiv și chiar terapeutic Axa Dragonului, dar va 

reuși să îl convingă pe individ că elementele personale cu care lucrează acum care, în plus, sunt și 

foarte bune, pot deveni pe viitor o adevărată hrană a sufletului. Faptul că Luna trece prin Coada 

Dragonului nu arată de această dată că ne întâlnim cu păcatele tinereții lor, cu erorile pe care le-am 

făcut anterior, nu înseamnă nici măcar că vom fi zdruncinați de această atitudine schimbătoare sau 

că vom avea preocupări ciudate față de competiție sau față de o întrecere neloială. Momentul acesta 

ne vorbește despre aspirații, despre autocontrol, despre o putere teribilă pe care o descoperim acum 

și care va pătrunde în toate segmentele ființei cu scopul de a le repara sau de a le implementa 

acestora o atitudine pozitivă de schimbare și transformare. 

Există un lucru greu, periculos sau ciudat care se va consuma în 30 octombrie. Acesta este 

declanșat de relația proastă pe care luna o are cu Saturn. De aici înțelegem că reperul care ne 

îndreaptă atenția către evenimentele de pe finalul lunii septembrie, atunci când Saturn s-a aflat într-

o cuadratura perfectă cu Axa Dragonului, reprezintă instrumentul care poate să încline balanța către 

o transformare pozitivă. Ideile pe care le-am avut în acea perioadă, informațiile care au venit spre 

noi cu titlul de normalitate sau de concluzie pozitivă se pot transforma acum într-o trezire la 

realitate. Ceea ce am constatat ca idee pe finalul lunii septembrie se poate transpune acum în 

realitate sub formă de acțiune. 

Un aspect negativ care se va consuma în 13 octombrie vine și din împlinirea careului dintre 

Mercur și Marte. Este adevărat, există toate premisele ca lucrurile să fie pozitive, să obținem un 

succes fulminant, să avem acces la o putere superioară, dar mintea se opune pentru că ea este 

obișnuită cu anumite principii, este obsedată de balans, de echilibrul pe care-l cunoaște și nu poate 

accepta că în această perioadă am putea fi puși în fața unui alt tip de echilibru la fel de bun și de 

pozitiv precum cel în care am fost învățați până acum să credem. Relația proastă dintre Mercur și 

Marte poate însemna și îndoiala pe care un om comun o are în fața acestui destin fulminant care i se 

desfășoară acum. S-ar putea ca momentul acesta să ne arate că sarcinile pe care le avem sunt foarte 

mari, prea puternice sau mult prea îndrăznețe față de ceea ce am crezut că avem de făcut în această 

viață. Nu trebuie să ne preocupăm acum de lucrul acesta, nu este cazul să împărțim evenimentele 

personale, doar în atacuri la persoană versus laude pentru meritele personale. Există și nuanțe în 

toate acestea, există o cale de mijloc, combinații între calități și defecte care transformă evoluția 

într-o scară. Scara, de această dată, nu este rulantă, nu se deplasează singură ci ne urcăm pe ea 

treaptă cu treaptă și simțim atât bucuria progresului cât și durerea efortului. Bucuriile momentului 

se bazează mult pe simțul realității, pe inteligență practică sau pe înțelepciunea de a depăși un 

obstacol în mod corect, echitabil și cu verticalitate morală. Chiar dacă multe lucruri se împlinesc 

după un alt timp, iar cel pe care l-am alocat episodului ce se consuma acum se preocupă mai mult 

de întârziere sau schimbare, problema zilei de 13 octombrie depinde foarte mult de o decizie. Dacă 

decizia este încărcată de energii pozitive, de putere și forță, de spirit practic și de cunoaștere, 

realizarea nu poate avea o altă calitate. 

 
„Gheorghe Zapan  
(8.03.1897, Dorohoi – 1976, București) 

Psiholog. A absolvit Dreptul la Universitatea din Iași și, în paralel, a audiat cursuri de 
matematică și filosofie. Specializare la Berlin în psihologia experimentală cu W. Kohler, în 
psihologia muncii cu H. Rupp, în matematici cu R. von Wrises și fizică chiar cu Albert Einstein. 
Specializare în SUA. Profesor de pedagogie și psihologie la Institutul Național de Educație Fizică 
din București, apoi la Universitatea din București. A fost și fondatorul ciberneticii calitative, 
dezvoltând cibernetica sistemelor evolutive calitative, o cibernetică superioară teoriilor lui 
Wiener și Shanon. A fost creatorul unor teorii științifice foarte originale și importante pentru 
cercetările viitoare: teoria orientării și selecției profesionale; o nouă teorie a exercițiului și 
învățării; teoria relativității sistemelor psihofizice, a spațiului și timpului psihologic, expusă în 
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ipoteza câmpurilor somatice neomogene, care este o teorie a relativității universului psihic, 
similară celei elaborate de A. Einstein pentru universul fizic; teoria factorilor de progres 
educativ; teoria modelării matematice și psihologice a profesiunilor și activităților umane; teoria 
psihologică a procesului de invenție matematică. Lucrări: „Cunoașterea și aprecierea obiectivă a 
personalității”, 1984. Laureat al Premiului Herder al Universității din Viena. Membru al 
Academiei de Științe din New York.”[8] 

 
14 octombrie devine o zi de acțiune. Dacă în a doua zi Luna va trece în Berbec și ne va 

aduce o problemă de mișcare sau de inactivitate, până când se va produce această trecere a Lunii din 

Pești în Berbec vom avea senzația că suntem în fața unui eveniment care întârzie să se consume, 

vom avea senzația că urmează să se întâmple ceva. Practic, această atitudine ține de cercetare, de 

studiu, de preocuparea unui om care caută un răspuns și cu fiecare informație pe care o întâlnește 

crede că ajunge la final de drum. Abia în seara zilei de 14 octombrie când Mercur se va afla într-un 

sextil perfect cu Saturn vom înțelege că toată ziua de 14 octombrie am dedicat-o studiului. Este 

adevărat, fiecare va studia după cum îi sunt înclinațiile, după cum îi este puterea și desigur după 

cum îi sunt cunoștințele. Cert este că preocuparea aceasta va fi dominată de ceea ce ni se pare 

interesant la ceilalți, deci de explorarea secretelor acestora, de o atingere a imaginației și de 

implicarea acestui instrument de lucru în probleme care nu o privesc, în probleme nespecifice. 

Relația aceasta interesantă dintre Mercur și Saturn care se consumă în seara zilei de 14 

octombrie vorbește, așadar, despre performanță. Aceasta este finalitatea studiului pe care-l vom 

realiza în această perioadă și, desigur, acesta este motivul pentru care ne preocupăm de genul acesta 

de investigare. Pentru că o mare parte din ziua de 14 octombrie Luna se află în zodia Pești, în plus 

se va afla și-n conjuncție cu Chiron, dar și în trigon cu Junon și Venus, sensibilitatea este folosită în 

toate tipurile de probleme care ne ies în întâmpinare. De aici înțelegem că în rezultatul la care 

ajungem trebuie să regăsim și iertare, dar și acceptare sau înțelegere. Nu este important spațiul larg 

pe care îl vom obține, nici măcar recunoașterea publică sau mulțumirea pe care am putea să o avem 

văzând că am progresat, văzând că am obținut rezultate net superioare față de cele comportate de la 

începutul anului și până acum. Nevoia trebuie să ne pregătească pentru stabilitate pe un areal mult 

mai mare, atât în ceea ce privește zona afectivă, dar și în cea relațională. Nu trebuie să uităm că 

acum suntem în fereastra opoziție dintre Soare și Uranus, aspect care se va împlinii în ziua 

următoare, și deci această stabilitate va fi foarte importantă pentru a nu ne lăsa antrenați de orgolii 

penibile și a ne distruge totul. 
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Așadar, momentul acesta este marcat de studiu și indicat ar fi să ne lăsăm în voia acestuia 

chiar dacă vom gusta și din descurajare, iar această descurajare ne va duce la fapte imprudente. Nu 

rezultatul în sine este esențial, cât de important este procesul de studiu, cercetarea. Din această 

cauză se poate face un sacrificiu în această zi. O investiție care poate să nu-i ofere individului nimic 

din ceea ce se așteaptă. De aici pot surveni și mari dezamăgiri și poate, pentru firile care sunt mai 

slabe, și dezicere față de un procedeu sau față de un demers public în care s-au implicat în ultimele 

luni. Pentru aceștia nevoia se traduce altfel, ca și cum eliberează o zonă pentru alții doar pentru că 

nu sunt în stare să controleze sau să folosească la un nivel optim ceea ce exista acolo. Dacă există 

totuși anumite derapaje, dacă apar schimbări în această direcție, rezolvarea pe care o putem aborda 

din mers vine prin apelul la disciplină. Doar disciplina poate rezolva acum această problemă a 

înțelegerii greșite, acest mesaj confuz care dorește să-l convingă pe individ că dacă nu a obținut 

performanță atunci aceasta nu există. Pe acest fond mulți își vor aminti de misiune, de destin, de 

rostul pe care ar putea să-l aibă în viețile celorlalți, dar și de împlinirea pe care trebuie neapărat să o 

atingă până la finalul vieții. Stabilind și un obiectiv atât de îndepărtat, cum este finalul vieții, este 

foarte probabil ca absența împlinirii lor de-acum să îl ducă pe cel nematurizat încă spre dezamăgire. 

 
“Constat deodată că nu m-am ținut de cuvânt, nu mi-am respectat angajamentul, luat implicit în 
scurta prefață, de a fi nepărtinitor; nu m-am putut împiedica de a „lua poziție", de a exprima o 
părere critică asupra unei decizii politice din trecutul nostru recent. Să vă cer iertare? Nu. 
Fiindcă știu că voi mai „recidiva" de câteva ori până vom ajunge la epoca prezentă. Atunci să 
încerc să mă justific. 

Când te apropii de perioada cu adevărat contemporană, adică de cea trăită de oameni 
dintre care unii mai sunt în viață, perspectiva se schimbă, închipuiți-vă că în 1913 când se 
petreceau aceste evenimente, tatăl celui care vă vorbește era om matur și a fost mobilizat. De 
asemeni în 1916, și a murit sub uniformă în 1918. Eu însumi, copil în brațele mamei, am străbătut 
Rusia în toamna lui 1917, în plină revoluție bolșevică. Atunci evenimentele parcă ar prinde altă 
coloratură, altă dimensiune. Te simți direct implicat. Nu mai poți doar povesti, ești tentat să și 
judeci. Pasiunea istoricului de a reînvia trecutul și de a-l explica se împletește cu preocuparea 
politică a omului implicat în viața țării și îngrijorat de viitorul ei. în contemporaneitate, istoricul 
nu se poate abține — orice ar zice — de a fi și om politic, adică cetățean preocupat de soarta 
cetății, căci asta înseamnă în greaca antică politika, anume știința și arta de a guverna cetatea 
(polis). Și, de când a apărut scrierea istorică, curiozitatea de a cunoaște și înțelege trecutul s-a 
născut din dorința de a ști mai bine cum să te călăuzești în prezent, cum să-ți alegi viitorul. Mă 
veți ierta deci dacă uneori, evocând momente de grea cumpănă când se putea alege o cale sau 
alta, nu mă voi putea împiedica de a depăși narațiunea pentru a exprima și o judecată de valoare 
(căci voi avea simțământul de a mă afla eu însumi în situația celui ce trebuie să ia hotărârea).”[5] 

 

Opoziția Soarelui cu Uranus aduce un strop de nesiguranță într-un context în care până și cu 

problemele ajunsesem să ne obișnuim. Cu alte cuvinte, în mijlocul lunii octombrie avem nevoie de 

echilibru pentru că din exterior nu-l primim, nu-l mai găsim sau nu ne este oferit decât contracost. 

S-ar putea ca în momentul de față prețul pe care trebuie să-l plătim pentru acest echilibru să nu ni se 

pară prea mare. Să ne simțim suficient de puternici, de încrezători în forțele proprii sau de abili 

încât să putem plăti ceea ce ni se cere. În cele mai multe din cazuri însă momentul acesta va fi 

marcat de nesiguranță, de incertitudinea că situația prezentă depinde de oameni neserioși, se 

bazează pe informații neclare sau pur și simplu nu poate fi controlată în niciun fel. Mulți vor vedea 

această nesiguranță ca pe o provocare a destinului și vor considera că pot face față unor impulsuri 

venite din zona publică pentru că au resursele necesare, nu neapărat prețul cerut. Astfel, 

confruntarea momentului poate depăși anumite scheme tradiționale, se poate muta într-un alt 

domeniu, într-un alt sector sau pot face apel la informații pe care le-am crezut șterse din memoria 

colectivă. 

Cu toate că Luna se află acum într-o relație proastă cu Marte și ar indica o tensiune internă, 

semn de slăbiciune maximă și, deci, o dovadă a faptului că nu prea vom putea să facem față 

provocărilor venite din exterior, apelul la spiritualitate va fi în egală măsură și apelul la 

performanță. Luna va fi într-o relație bună cu Saturn și acesta va fi elementul care ne va scoate din 
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durere, din nemulțumire sau din agresivitate. Dacă până acum am considerat că numai prin revizie 

putem înțelege care au fost problemele pe care nu le-am rezolvat, cât de puternici sunt adversari și 

care sunt prioritățile momentului, acum, când Luna participă împreună cu Marte, Saturn și Capul 

Dragonului, la o configurație numită aripi de pasăre, elementele care sunt implicate în această 

configurație, și care au statutul de elemente auxiliare, participă din umbra și dau un sens puternic 

succesului sau eșecului pe care îl preferă. 

Cu alte cuvinte, dacă suntem dominați de impulsuri negative, dacă până acum am arătat că 

nu ne mobilizăm decât atunci când suntem încolțiți de probleme atunci preocuparea principală va 

veni din relația proastă a Lunii cu Pluton, Pluton care mediază tendința Nodurilor și implicit 

evoluția conștiinței, cea care vine din relația Axei Dragonului cu Neptun. Soluția acestei probleme, 

soluția la răul pe care l-am hrănit până acum este în a sacrifica propriul patrimoniu. Adică să dăm 

săracilor toată averea și să ne preocupăm de suflet. Dacă până acum am fost într-o poziție pozitivă, 

dacă am cultivat elemente constructive sau am protejat patrimoniul celorlalți, în momentul de față 

ne vom axa pe relația proastă pe care Luna o are cu Jupiter. Această opoziție dintre Lună și Jupiter 

primește un unghi pozitiv din partea lui Saturn, însă seniorul karmei nu poate media această 

problemă socială. Cine are probleme de conștiință că alegerea aceasta pozitivă nu a fost făcută în 

cunoștință de cauză și, cu cât face mai mult bine, cu atât mai mult rău primește din jur, nu va reuși, 

printr-un ajutor exterior, prin acțiuni pe care să le înfăptuiască în modul concret, să rezolve această 

criză. Indiferent de zona în care ne situăm, indiferent de tipul de faptă pe care-l preferăm soluția sau 

pasul următor ce vine după conștientizare este dureros și lasă individului impresia că anulează 

statutul pe care-l are. În cazul celui rău, teama de sărăcie va domina spectrul percepțiilor, în cazul 

celui bun, teama că binele devine o cruce a suferinței sperie și pătează optimismul sau reduce 

speranța că lucrurile se vor îndrepta vreodată.  

Iată că opoziția Soarelui cu Uranus folosește o energie a tensiunii care există deja ori o 

modulează pe cea care nu s-a dovedit până acum agresivă, ci doar a răspuns unui plan, cum este 

cazul persoanelor bine intenționate, pentru a transforma momentul prezent într-o furtună a 

emoțiilor, a orgoliului, a dorinței de a răsturna lumea, de a o face mai bună sau după chipul și 

asemănarea celui care acționează. Toate celelalte elemente ce țin de revoltă, revizie, memorie, 

echilibru sau chiar spiritualitate pot trece foarte ușor ca fantezii ale momentului. Nu știm însă că 

vibrația momentului are o ingeniozitate aparte și dacă ținem cont de momentul de martor, finalul 

lunii septembrie, de corelația pozitivă, mijlocul lunii martie, sau de ceea ce nu trebuie să facem 

după cum am văzut că ni s-a întâmplat în mijlocul lunii ianuarie, schema aceasta complicată se va 

prezenta individului într-un mod clar fără să ne bulverseze și fără să genereze efecte pe care să nu le 

putem înțelege. Este adevărat, problema lipsei de control va rămâne încă și va fi vizibilă până la 

finalul acestei decade, dar cu precădere în ziua de 16 octombrie când se va împlinii Luna plină. 

 
„Intervalul orar al rinichilor (17:00 - 19:00) 

Este nevoie de masaj, tratament bioenergetic, acupunctură ș.a pentru a ajuta rinichii la 
încărcarea toxinelor de peste zi. Gândurile din această perioadă vor trebui orientate către 
exprimarea personalității. Tulburările renale sunt în general cauzate de inhibarea unor talente, a 
unor dorințe. Este indicat ca, în limitele posibilității, în acest interval să se dea curs celor mai 
puternice preocupări. Nu vă inhibați sentimentele, talentele pentru că veți afecta negativ 
activitatea rinichilor. Nu trebuie să vă fie frică de nimeni și nimic. Curajul constituie garanția că 
rinichii vor lucra bine în ora repartizată activității lor.” [12] 

 

Luna plină din 16 octombrie ridică un mare semn de întrebare referitor la sinceritatea 

partenerilor de dialog sau la seriozitatea pe care o persoană ar trebui să o dovedească atunci când 

promite ceva. Problema patrimoniului este din nou pusă în discuție însă într-un chip nou ca și cum 

niciodată nu s-a discutat în modul acesta, despre tipul acesta de cheltuială sau despre genul acesta 

de conversie. Conversia valorilor devine în 16 octombrie, prin conjuncția Lunii cu Uranus, o 

problemă izolată. Am văzut și pe alte conjuncturi că de fiecare dată când Luna intervine asupra lui 

Uranus sau asupra lui Pluton, problematica socială face trimitere la evenimente ce s-au consumat în 

ultimii ani, când Uranus și Pluton se aflau în fereastra careului lor. Acum acest lucru nu se mai 
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întâmplă însă există memoria a ceea ce s-a distrus, a ceea ce s-a rupt sau a tensiunilor care au pus la 

îndoială sinceritatea oamenilor și bunele lor intenții. De această dată prin conjuncția Lunii cu 

Uranus schema individuală este supusă unui mare risc și un detaliu din viața personală, o reacție de 

moment, poate chiar una care nu este caracteristică individului sau grupului de apartenență, tinde să 

încline balanța atât de mult și să se transforme, chiar dacă nu am fost niciodată așa, într-o cheie care 

oferă răspunsuri la marile probleme ale omenirii. 

În felul acesta, se poate anticipa pentru 16 octombrie sau pentru întreaga decadă, în care 

aceste unghiuri se consumă, un eveniment nefericit. Lucrul acesta se va afișa înaintea noastră într-

un mod necontrolat, printr-o reacție ciudată a unui individ, poate chiar prin dezinteresul său față de 

binele de grup, printr-o atracție către lucruri blamate și, deopotrivă, căutate, cum sunt cele legate de 

ezoterism, ocultism, mister, teoria conspirației, alchimie, astrologie etc.. Și pentru că în ceea ce s-a 

consumat până acum sau ceea ce am văzut că s-a întâmplat nu este de ajuns, explozia momentului 

sau tranziția, după cum vor fi formulate argumentele momentului, atrage atenția asupra unor 

pierderi materiale vorbind despre câștig. Iată un paradox! 

Pe acest fond, Luna plină care se împlinește în dimineața zilei de 16 octombrie ne atrage 

atenția asupra unui interes ce poate deveni atât în 16 octombrie cât și în ziua următoare, un motiv de 

scandal, un element care se poate întoarce împotriva individului și îi poate distruge acestuia unui 

bun, de existența căruia era conștient pentru că funcționa ca fundal ori nu a avut niciodată defecte 

de funcționare pentru a știi de existența lui. O altă componentă interesantă specifică zilei de 16 

octombrie va fi data de senzația că nu avem viața personală. Tot ceea ce ține de individ, de 

patrimoniul său, de preocupările care le are sau de cercul de prieteni va fi mult prea ușor expus 

comunității sau ceea ce face în intimitate devine un element mult prea interesant pentru cei care sunt 

în exterior. S-ar putea ca lucrul acesta să devină un element de maximă vulnerabilitate pentru că se 

produce pe Luna plina și nu oricum, ci implicând planeta Uranus în această dispunere. Spre seara 

zilei de 16 octombrie, Luna va trece în zodia Taur arătând că tot ceea ce se poate schimba se 

produce până în acest moment. În realitate, în ziua următoare avem de parcurs opoziție dintre Lună 

și Luna neagră, deci semn că anumite probleme care au apărut în ultima perioadă se ascund. Dacă 

încă din această zi ne propunem să credem că lucrurile s-au rezolvat de la sine, că liniștea pe care o 

simțim ne protejează de la sine de ceea ce ar putea veni din exterior, atunci să nu ne mire că în 17 

octombrie vom fi vulnerabil în fața unor atitudini fățarnice. 

 
„Socrate (470-399 î. H.). Lelut, în lucrarea să face următoarea mențiune: „Socrate a avut stări de 
extaz, accese foarte asemănătoare celor de catalepsie. Extazul lua adeseori caracterul mai mult 
sau mai puțin tranșant al unor halucinații, e drept scurte, dar în schimb frecvente. Este vorba de 
halucinații cinestezice și externe (auz și văz)”. 

Socrate nu a ascuns niciodată celor din preajma sa prezența Daimonului sau a lui 
Dumnezeu... La masă, pe străzile din Atena sau pe câmp, se oprea brusc, fără un motiv aparent, 
altă dată ca urmare a unui strănut al său ori al vreunui însoțitor din dreapta sau din stânga. Se 
oprea, mai ales atunci când pretindea că a auzit vocea lui Dumnezeu. Aceste false percepții sau 
halucinații, el le considera drept inspirații provenite de la Daimonul său și, pe măsură ce înainta 
în vârstă, deveneau tot mai dese. A sfârșit prin a se autoconvinge că, datorită acestui ajutor 
divin, era capabil să exercite de la distanță o influență asupra tinerilor discipoli și să-i îndrume, 
printr-un fel de curent magnetic...”[3] 

 

Cu toate că Luna se află acum în zodia Taur și ar trebui ca sentimentele noaste să fie puțin 

mai liniștite sau optica referitoare la evenimentele sociale ori la mersul lucrurilor să fie încărcată de 

mai mult spirit practic, pentru că Luna în a doua parte a zilei de 17 octombrie se va afla într-o 

opoziție cu Luna neagră, valorile sociale vor fi dezechilibrate și există riscul să apară tensiuni, 

probleme sau o anume deficiență de comunicare într-un sector care părea sigur, neatins de intrigi 

sau protejat. 

Dacă rezistăm în această zi la intrigile teribile care se prefigurează acum, dacă nu ne vom 

grăbi împotriva noastră, dacă nu vom încerca să rezolvăm foarte multe lucruri în ideea că pierdem o 

șansă, o oportunitate, dacă nu ne ascundem slăbiciunile doar pentru a nu părea neexperimentați, 
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atunci ipostaza zilei de 17 octombrie ne ocolește și tot ceea ce ar trebui să fie rezervat eșecului se va 

transforma în experiență de viață sau în informație valoroasă despre ceea ce trăiesc ceilalți. 

Se mai păstrează încă din ziua anterioară ideea că lucrurile se transformă după sentimentele 

cele mai puternice și grija că ne aflăm în fața unor evenimente importante pentru istoria omenirii ne 

face să gândim la o altă scară. Unii se vor întoarce din nou asupra ideii că destinul lor este foarte 

important, se vor lăsa antrenați de acele idei care le spun ca au o misiune, că trebuie să 

îndeplinească un rol important pentru cei din jur și știindu-se în felul acesta se simt puternici și 

valoroși pentru comunitate. Apoi, se vor uita în buzunar, vor avea semne de întrebare față de contul 

din bancă, vor face un inventar asupra informațiilor pe care le-a acumulat de-a lungul vieții, vor 

vedea care este statutul lor și făcând o banală raportare la ceea ce gândesc că trebuie să reprezinte 

momentul acesta vor constata care sunt calități reale și care nu. Capul Dragonului are o importanță 

majoră acum pentru că ne sugerează că disponibilitățile astrale ale momentului sunt grupate pe o 

configurație numită Locomotiva. Capul Dragonului devine astfel planetă focar, cea care dă tonul 

sau instrumentul pe care îl vom folosi pentru a transforma un element lipsit de importanță într-o 

vocație. Fiind vorba de Fecioară și fiind vorba de un raport foarte bun între Capul Dragonului și 

Pluton care se află acum într-o conjuncție cu Marte putem stabili că, începând cu această decadă și, 

implicit, începând cu 17 octombrie, se va produce o schimbare socială importantă ori acesta este 

momentul unei descinderi în forță pe care s-ar putea să o vedem mult mai clar în anul următor. 17 

octombrie devine, astfel, reprezentativă la capitolul lupta dintre generații sau îmbinarea dintre 

acestea cu scopul de a media un dezechilibru specific grupului de apartenență sau poate chiar rasei 

umane în ansamblu. 

Este posibil ca lucrurile acestea să fie marcate de o mare diversitate, nu pentru că așa le este 

destinat, ci pentru că, fiind vorba despre destin sau despre patrimoniul personal, este de la sine 

înțeles că foarte multe fire asupra cărora am lucrat de-a lungul vieții se adună aici, într-un 

mănunchi, și suntem invitați să le vedem ca pe niște individualității. Privind fiecare fir ca un 

element distinct de celălalt am putea trăi un moment de confuzie. Mi se va părea că totul este 

complicat, foarte complicat și nu ne putem descurca singuri. Cine va cere îndrumare s-ar putea să se 

scufunde și mai mult în dezamăgire. Toți oamenii trec prin complicații de genul acesta, până și 

ghizii spirituali sau terapeuții, până și formatorii de idei sunt acum supuși unui proces de 

transformare și fiecare se va uita la mănunchiul de fire ale propriului destin și i se va părea că sunt 

prea multe sau dificil de controlat. Este adevărat, o parte dintre acestea sunt greu de soluționat, dar 

nu este urgent să le soluționam acum. Din această cauză a rămâne cu impresia că totul este foarte 

greu, a include totul la pachet, este una dintre cele mai mari păcăleli pe care suntem supuși în 

această zi. A rezista acestei tentații, amâna stabilizarea acestei impresii pe alte conjuncturi, spre 

exemplu, începând cu ziua de 18 octombrie când Venus se va afla în Săgetător și va aduce o altă 

mobilitate emoțiilor, este cea mai bună decizie pe care am putea să o adaptăm acum, oricât de greu 

ni s-ar părea, să lăsăm lucrurile acestea atât de ample și de importante să se stabilizeze pe alte 

conjuncturi. Deocamdată colectăm. 

 
„Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) obișnuia să bea mult vin. Afirma că, din când în 
când, un pahar cu vin este de preferat pentru a putea contempla lupta dintre salamandre și 
gnomi. Nu a omis să mai noteze: după ce bei vin cu mirodenii, îți vin idei funebre și vezi fantome. 
Auzea culorile, simțea parfumurile și vedea sunetele. Parfumul de năsturași roșu-închis acționa 
asupra lui cu o forță magică extraordinară și auzea sunetele unui cor când mai slabe, când mai 
puternice. într-o zi, pe când avea febră, pe infirmierii ce-1 supravegheau i-a luat drept 
instrumente muzicale: flautul era un prieten ce vorbea cu voce joasă și languroasă, basul un 
altul... 

În unele zile, credea că răspândește în obscuritate o lumină fosforescentă. Odată, într-un 
salon perfect iluminat și plin de lume, a zărit un gnom țâșnind din parchet. Singur, pe când ședea 
la masa sa de lucru, se simțea înconjurat de fantome și fețe amenințătoare. Poveștile fantastice se 
țeseau în jurul său cu atâta realism că îl cuprindea spaima și își trezea soția. îi era teamă să nu 
înnebunească și considera că fiecare povestire pe care o scrie este un fel de spovedanie, o 
sângerare a creierului său bolnav.”[3] 
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Deși Venus va trece în zodia Săgetător lucrurile nu se schimbă în mod substanțial, rămâne 

același cadru apăsător, complicat sau conflictual pe care l-am cunoscut de la începutul acestei 

decade. În plus față de lucrurile acestea, emoțiile nu se mai ascund, se exprima așa cum pot ori ceea 

ce se ascunde nu mai are caracterul obscur, periculos, malefic sau distructiv, ci doar nevinovat. 

Începând cu dimineața zilei de 18 octombrie ceea ce vom ascunde este neprelucrat, nerafinat, imatur 

sau foarte vulnerabil, nu mai este rău, distructiv sau otrăvitor. Aceasta este schimbarea principală pe 

care o vom experimenta pe 18 octombrie. Dacă luăm în calcul că în după-amiaza acestei zile și 

Luna va intra în zodia Gemeni, vom vedea că se va accentua conflictul indicat mai sus prin opoziția 

pe care o va realiza cu Venus. Înțelegem de aici că se schimbă o direcție, se modifică planul de 

lucru, se lucrează puțin la măsurile de remediere însă protagoniștii, persoanele, actorii sau 

patrimoniul rămân aceleași. 

De asemenea, momentul 

acesta, pentru că nu are o 

legătură interesantă cu ceea ce s-

a consumat în ultima zi, aduce o 

greutate teribilă pe ideea de 

străinătate. Este posibil ca în 

momentul de față, când Luna se 

va afla deja pe zodia Gemeni, 

informațiile acesta să se refere cu 

precădere la calitatea puterii pe 

care am folosit-o anterior. Unii s-

ar putea să privească cu o mare 

reținere și chiar să nege insistând 

pe ideea că ei nu au avut o putere 

distructivă, nu pot să facă rău 

nimănui, doar s-au interesat de carieră, de familie, de bunul comun sau de finalizarea unui demers 

în care s-au trezit dintr-o dată fără voia lor. Aceasta este una din ciudățeniile pe care Venus din 

Săgetător le lansează tuturor. Ieșim din această încurcătură prin comunicare, prin acceptarea unui 

sprijin sau prin receptivitate. 

Masca va fi un alt element reprezentativ al acestui moment la care se va apela cu scopul de a 

consolida un interes material. O parte din această zi Luna va fi în Taur și va avea de împlinit o 

opoziție cu Junon. Asta arată că schimbul acesta dintre oameni, cu precădere acela care implică și 

patrimoniul personal, vizează transformarea acestuia într-o dovadă că profesia, imaginea publică, 

cariera sunt elemente de maximă stabilitate. Faptul că întregul ansamblu astral se referă la altceva, 

la un element sufletesc, la o vocație personală, ce ar putea să nu fie aceeași cu cariera pe care 

individul și alege, poate crea premisele unui alt tip de conflict care să ducă spre boală. Practic, 

momentul acesta în care Venus intră în Săgetător poate aduce o cunoaștere falsă, sterilă, ciudată, 

care să consume și mai mult din ceea ce individul a acumulat în ultima vreme. Facem acum 

trimitere la martorul specific acestei decade, acela care pe finalul lunii septembrie le-a vorbit 

oamenilor despre o paralelă între bine și rău, despre noile taloane ale normalității sau despre 

încercările ce sunt, la un moment dat, transpuse doar în ritmul de lucru, doar în viteza cu care se 

împlinesc sau sunt preschimbate în altceva, doar prin întârzierile cu care se confruntă la un moment 

dat. Cea mai mare greșeală pe care am putea s-o facem acum este să ne bazăm, și pe ceea ce trăim 

în momentul acesta, dar și pe ceea ce ne amintim de pe finalul lunii septembrie, și să tragem o 

concluzie greșită adică să fim dezamăgiți complet de viață. Este adevărat, există anumite elemente 

active în momentul de față care susțin această dezamăgire, deci pe alocuri aceasta este adevărată, 

dar nu putem generaliza apelând la energii specifice martorului. Dacă facem trimitere la concluziile 

de pe finalul lui septembrie, atunci acesta ar trebui să ne convingă că trebuie să fim înțelepți și, în 

plus, ne arată și cum, dar și cu cine. Nu se întâmplă același lucru cu evenimentele care s-au 

consumat la începutul anului, în cea de-a doua decadă a lunii ianuarie. Momentul acela a adus 

binele și răul într-o dispunere aparte, complet diferită față de ceea ce s-a întâmplat pe finalul lui 
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septembrie și lupta aceea aprigă, agresivitatea pe care a împărțit totul pe baza a două extreme 

constituie adevărata problemă, nu nuanțele sau lecțiile de viață primite pe finalul lunii septembrie. 

 
„S-au spus și se spun prea multe despre Mihai Viteazul, în jurul lui s-a născut o legendă în care nu 
se mai poate deosebi adevărul istoric de elementele adăugate de-a lungul timpului. Că a fost un 
căpitan strălucit și un geniu politic sunt lucruri incontestabile. Victoriile lui asupra turcilor au 
avut ecou până departe (regele Franței, Henric al IV-lea, scria ambasadorului său la 
Constantinopol ca să ceară informații asupra valahului), în țările balcanice, printre greci, 
bulgari, sârbi au apărut cântece populare despre vitejiile lui Mihai Viteazul. Dar, lucru 
paradoxal, la noi în țară nu a fost iubit. De ce? Fiindcă acest viteaz a vrut mai întâi să-și adune o 
armată puternică, iar rezultatul eforturilor sale militare a fost o gravă înrăutățire a stării 
țăranilor, în vremea lui, sfârșitul veacului al XVI-lea, nu mai puteai constitui o armată din 
țărani, o dată ce apăruseră tunurile și puștile. Aveai deci nevoie de lefegii, adică de mercenari 
care să știe să mânuiască armele de foc. Iar acest fenomen nu se petrece numai la noi, ci și în 
Occident. 
Un singur exemplu: în 1525 Francisc I al Franței se luptă cu Carol Quintul, rege al Spaniei — 
devenit și împărat. Bătălia se dă între Spania, care de-acum posedă colorai în America de Sud și 
primește an de an zeci de corăbii încărcate cu aur și argint, și regatul Franței, care e cel mai 
populat și mai închegat din Europa. La bătălia de la Pavia, unde este făcut prizonier Francisc I, 
se înfruntă 25 de mii de oameni de partea franceză cu 25 de mii de cea spaniolă. E interesant de 
știut ce sunt acești participanți la bătălie. Avem de-a face cu de-abia 5 000 de cavaleri francezi și 
5 000 de spanioli, dar spaniolii au 20 000 de lefegii, de mercenari germani, iar francezii 20 000 
de mercenari elvețieni. 
Așa încât s-a putut spune, mai în glumă, mai în serios, că bătălia de la Pavia a fost un fel de 
răfuială între mercenarii germani și mercenarii elvețieni. 
Mihai Viteazul și-a purtat războaiele cu boierii din jurul lui, cu cetele pe care acești boieri le- au 
putut aduna de pe anumit e moșii, cu câțiva răzeși, dar mai cu seamă, din păcate, cu lefegii 
străini, iar aceștia costau scump. Avem păstrate toate statele de plată, știm exact cine au fost. 
Știm câți mercenari sârbi, albanezi, unguri sau secui a avut Mihai Viteazul. 

Despre Mihai Viteazul am spus deja că era considerat copil din flori al lui Pătrașcu cel 
Bun. Dar e foarte interesant de știut — lucrul a fost demonstrat de curând de mai mulți istorici, 
cu argumente convingătoare — că mama lui era o Cantacuzină, adică o coborâtoare din vestita 
familie bizantină care a dat doi împărați în veacul al XIV-lea și care se număra printre marile 
familii nobile ale Bizanțului. Decăzuți, după cucerirea Constantino-polului de către turci, ascunși 
timp de două-trei generații, reapar la începutul veacului al XVI-lea la Constantinopol; în special 
un personaj extraordinar, Mihail Cantacuzino, poreclit Șaitanoglu sau Șeitanoglu, adică, în 
turcește, „fiul Satanei". Se zice că mama lui Mihai Viteazul ar fi fost sora lui Șeitanoglu. în orice 
caz, e aproape sigur acum, după documente recent descoperite, că a fost o Cantacuzină venită să 
facă mare negoț în Țara Românească, iar cu banii și insistențele rudelor ei pe lângă marele vizir 
a fost ales Mihai Viteazul domnitor.”[5] 

 

Conjuncția lui Marte cu Pluton ar trebui să transforme ziua de 19 octombrie în una dintre 

cele mai importante zile ale acestei decade și, în consecință, una dintre cele mai importante ale lunii 

octombrie. Cu toate că nu se întâmplă lucrul acesta, valoarea acestei conjuncției rămâne una demnă 

de toată admirația. În primul rând, pentru că Marte se află într-un semn în care se simte foarte bine, 

în exaltare, întâlnirea cu Pluton va purta această amprentă care scoate la lumină o calitate teribilă, o 

forță specială care este capabilă să combată un rău care s-a proliferat din neatenție, răutate sau 

sărăcie, de la începutul anului și până acum. Pentru că este vorba de Marte în Capricorn se poate 

invoca aici motivul secretului, pentru că Luna neagră și Junon sunt în continuare în zodia Scorpion. 

Ceea ce se consumă în 19 octombrie și care știrbește puțin din celebritatea acestei zile este opoziția 

Lunii cu Saturn pe axa comunicării, cea care este pe punctul de a transforma un mesaj care nu a fost 

încă finalizat, care nu poate fi explicat în cuvinte și căruia îi este destinată o altă finalitate. 

Greutățile momentului ne constrâng să folosim o calitate majoră, una cu totul aparte ce este legată 

de un talent personal și care iese acum la suprafață cu un curaj teribil orientat împotriva lucrurilor 

lipsite de importanță care cu timpul se pot rezolva de la sine. Asta înseamnă că momentul de față 

este dominat de o frică cumplită, aceea dată de o nedreptate pe care ne amintim și care adus-o în 
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prezent și care ne convinge că se poate reedita oricând. Unii vor traduce acest episod sub forma unei 

ambiții puternice de a schimba ordinea lucrurilor, de a dezvălui un secret pentru care au jurat că nu 

îl vor spune niciodată. De aici înțelegem cât de ciudată este comunicarea de acum și cât de mult ar 

putea ca o înțelegere deficitară să ne ducă foarte aproape de o criză. Pierdem cu adevărat în 

profunzime și curaj, dar câștigăm la capitolul viteză de reacție și înțelegere a ceea ce se întâmplă 

acum. 

În momentul de față, prin ecuația astrală aferentă zilei de 19 octombrie, nu vom realiza că 

facem o mare greșeală, că risipim valori foarte importante, ci acest lucru îl vom constata mult mai 

târziu, începând cu anul următor. Curajul de acum ne ajută să avem încredere în sine, să obținem o 

victorie de moment și să credem că aceasta este destinația unui unghi atât de minunat. Cei care 

conștientizează că de fapt momentul prezent are rădăcini mult mai adânci și deci oferă garanția că 

pot să crească foarte înaltă și viguroasă vor afișa o ușoară nervozitate în fața acestui episod care nu 

impresionează prin amploare, prin gravitate sau prin profunzime, ci prin priceperea cu care rezolvă 

un conflict de moment. Dacă lucrurile acestea nu s-ar fi consumat pe opoziția dintre Lună și Saturn 

și, în plus, dacă aceste două planete nu ar fi făcut împreună cu Axa Dragonului și Neptun o cruce 

cosmica pe semne mobile, atunci conjuncția lui Marte cu Pluton s-ar fi evidențiat, iar curajul 

momentului ar fi putut să schimbe cu adevărat condiția de trai, statutul individului sau chiar direcția 

destinului. Ceea ce se consumă în 19 octombrie trebuie să împlinească un plan, nu să răstoarne 

unul. Conjuncția Marte-Pluton  este semn de profunzime, curaj, forță și în absența acestei dispuneri, 

ea ar trebui sa împlinească un destin, nu să distrugă unul. Schema aceasta are putere doar în 

conjunctura indicată. Acolo unde există secrete, unde motivul major este pus în slujba unor interese 

de moment comunicarea devine stranie, iar creativitatea nu se poate manifesta. Poate, în anumite 

situații, există și satisfacții, dar acestea sunt doar de scurtă durată. 

 
„Panait Istrati 
(10.08.1884. Baldovineşti, jud. Brăila -16.04.1935. București) 

Scriitor. Autodidact. A debutat în publicistică sub auspiciile mișcării socialiste. A început 
să scrie literatură în Franța, la îndemnul lui Roman Rolland, care i-a prefațat prima lucrare: 
„Chira Chiralina”, 1925. A mai scris, în stil exotic. „Prezentarea haiducilor”, 1924; „Codine”, 1925, 
după care s-a turnat in 1963 filmul româno-francez „Codin”, în regia Iui Henri Colpi, premiat 
pentru scenariu la Festivalul de la Cannes; „Ciulinii Bărăganului”, 1928 ș.a. A scris despre 
călătoria în URSS și grevele de la Lupeni: „Vers l'autre flamme” (Spre cealaltă flacără), 1929. O 
stradă din Marsilia ii poartă numele.”[8] 

 

Dacă de-a lungul acestei decade am avut impresia că lucrurile pot fi controlate, că ne 

stabilim un obiectiv și ne putem ține de acesta fără nicio problemă, acum, în 20 octombrie, pe 

opoziția lui Mercur cu Uranus, vedem că orice calcul ar putea fi zdruncinat, că orice idee poate fi 

inversată, schimbată, înlocuită de dragul unui interes de moment. Practic, în această ultima zi de 

tranzit a Lunii prin zodia Gemeni sub pretextul că au nevoie de ordine, de precizie, că iubesc foarte 

mult sau că sunt capabili să pună în aplicare sentimente noi, oamenii arată cât de tare se scufundă în 

criză. Este posibil ca și această zi, la fel ca multe altele pe care le-am parcurs de-a lungul acestei 

luni, să fie marcate de ușurința cu care unii oameni vând secretele celorlalți. 

Modul în care alegem informația sau ne implicăm în evenimentele sociale arată că dispunem 

de o energie slabă, ca avem nevoie de un coordonator, de cineva care să recomande cum să 

procedăm în situații de genul acesta. Acum nu mai poate fi vorba de o configurație numită 

locomotiva, Capul Dragonului nu mai are greutatea pe care o aveam în ultima perioadă și din 

această cauză divergențele de opinie, crizele în relații, ușurința cu care oamenii își reproșează 

lucrurile pe care nu le-au făcut sau se acuză unii pe alții de diverse lucruri lipsite de importanță tind 

să acopere întregul spectru al percepțiilor. 

O dominantă a zilei de 20 octombrie este aceea dată de nevoia de asociere în ciuda a ceea ce 

se spune, se lansează despre viitorul partener. Dacă această opoziție a lui Mercur cu Uranus s-ar fi 

consumat fără să existe pe fundal o conjuncție între Marte și Pluton atunci dorința nu ni s-ar mai 

părut atât de importantă sau nu ar fi fost mai importantă decât inteligența. Schema la care se face 
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trimitere acum generează un zdruncin în puterile personale, un consum nechibzuit al banilor, al 

energiei, asumarea unor riscuri penibile și tulburarea liniștii personale de dragul unor ambiții 

absurde. Explorările acestea stranii duc spre uitare colectivă, duc spre ștergerea istoriei personale 

sau spre explorarea unor defecte pe care istoria dorește să le acopere. 

Dimensiunea socială este însă mult mai importantă decât ambiția personală și din această 

cauză conflictele parteneriale, tendința de a sfida clauzele unui contract, de a vorbi față de toată 

lumea despre secretele personale, despre lucruri intime, despre interesul personal arată că nu 

schimbarea ce se produce în această perioadă este binevenită. Limba este foarte ascuțită în 20 

octombrie și prin replicile tăioase se scoate la lumină o atitudine negativă împotriva unui om slab. 

Momentul acesta arată o maximă lașitate din partea celor care de-a lungul întregii decade au avut un 

comportament ciudat. Acum acesta este mult mai vizibil pentru că ultima zi a celei de-a doua 

decade a lunii octombrie cere dreptate adevărată, iar oamenii nu pot să evidențieze aceasta decât 

dacă se mai și ceartă puțin. 

 
„Emile Zola (1840-1902) avea numeroase ticuri și seara avea senzații luminoase, mai ales în 
întuneric auzea șuierături și clopote. Simțul olfactiv îi era cu totul anormal. De pildă, una dintre 
distracțiile sale preferate, era de a ghici de la distanță (din camera sa de lucru ce se afla situată la 
etaj, exact deasupra bucătăriei) felurile de mâncare ce se pregăteau pentru masă. Putea spune 
dacă e vorba de roșii, un pui sau un antricot; la pește, dacă era vorba de sardele, scrumbie sau 
crap. 
Berbard a văzut în Zola „simgonistul mirosurilor, romancierul cu nările fremătânde... omul care 
a trăit prin nas” și a arătat importanța acestei analize pentru psihologul ce avea să surprindă 
secretul artistului, de a găsi formula temperamentului și eventual al talentului său. 

Mergând pe stradă, Zola număra becurile de gaz, numerele caselor și mai cu seamă 
numărul trăsurilor, pe toate le aduna în fel și chip, după o regulă numai de el știută, le 
descompunea, le multiplica și le interpreta după metoda kabalistă.”[3] 

 

Așa după cum se poate constata cea de-a doua decadă a lunii octombrie duce mai departe un 

deziderat important specific dezvoltării personale și ne arată care sunt păcatele de care trebuie să ne 

distanțăm. În plus față de ceea ce s-a consumat 

în prima decadă a acestei luni, momentul de 

față urmărește să facă un inventar asupra 

calităților umane protejate de viață, să ducă 

mai departe proiecte importante și să arate cât 

de important este momentul prezent atunci 

când îl raportăm pe acesta la marile 

evenimente ale destinului. Dificultatea pe care 

o constatăm în această decadă nu poate fi 

specifică doar acestei perioade, din această 

cauză ea se va menține și în decada următoare, 

dar și în următoarele două luni până la finalul 

anului. 

Este posibil ca acest interval de 10 zile 

să fie pentru unii foarte apăsător și aceste 

persoane să aibă impresia că li se cere mai 

mult decât pot oferi. Nimeni nu va putea să ne convingă că aceste persoane, că drama pe care o 

trăiesc și pe care o invocă este una inventată, ridicolă sau nu are gravitatea invocată. Semnul de 

progres, invitația de a descoperi care sunt traseele directe și care sunt cele ocolitoare ar trebui să 

simplifice tot acest episod și să facă din observație un instrument de lucru. Adevărul acestei luni va 

fi destul de periculos sau destul de încărcat încât să-l ducă pe individ foarte aproape de păcat, să i-l 

arate și apoi să lase în viața sa. Dacă are puterea necesară se va depărta, dacă nu, atunci va conviețui 

cu acest păcat cel puțin până la finalul anului. 
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Decada a III-a (21 – 31 octombrie) 
Se îmbină un traseu mare cu unul și mai mare. Practici corecte. 

Se vede clar un păcat. Raportare deficitară la un 
comportament. Zborul este frumos. 

DECADA NR. 30  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   18 21-30 iunie 

Corelația negativă 10 1-10 aprilie 

Zona martor 3 21-31 ianuarie 

 

Pierderi importante. Comunicare stranie. Imaginația și spiritul creator se dorește a fi o 

combinație între bunătate și romantism. Bunul simț înseamnă retrospectiva faptelor corecte 

săvârșite la adresa celor care au fost în dificultate. Norocul este prea investigat. Interes pentru 

asta, creație, cultură. Se demonstrează că puterea se poate menține indiferent de fluctuațiile 

exterioare. Idei acceptate de societate. Credința este încercată prin instrumente ușor de 

recunoscut. Elementele personale se maturizează. Dezvăluirea unui mister. Intensitatea 

emoțională ne pune la încercare. Reîntoarcere la un obicei mai vechi. Se discută despre funcții. 

Ritmul vieții este schimbată. Dezvoltarea este afectată. Succesul este pus pe seama puterii. 

Armonia și frumusețea sunt reconstruite. Tendințe dogmatice. Avem nevoie să testăm puterea sau 

să ne fie recunoscută de la sine. Probleme cu compasiunea sau înțelegerea suferinței celorlalți. 

Sentimentele sunt împărtășite cu strictețe. Obținem un avantaj pe care nu știm să îl reproducem. 

Diplomație pusă la încercare. Dezvoltarea și evoluția sunt procese privite subiectiv. Victoria este 

mai mult simulată. Există o problemă și ea poate fi rezolvată prin responsabilitate. Cadrul afectiv 

se modifică. Se apelează la o nouă metodă de lucru. Tranziție către o situație ciudată. Se sfârșește 

un drum. Primim o replică dureroasă. Suntem îndemnați să învățăm disciplina. Cuvintele au o 

mare greutate. Management corect. Nu se ține cont de consecințele unui exces. Oamenii sunt prea 

ușor judecați. Drumurile se încurcă. Viața se răstoarnă ori este judecată după bătălii. Conflicte 

inutile. Nu sunt apreciați oamenii care schimbă soarta omenirii. Se depășesc anumite obstacole 

prin estimări corecte. Greutate în adoptarea unor decizii. Ne sunt reamintit lucruri importante. 

Este nevoie de perseverență și etică. Crearea unei baze cu ajutorul unui sprijin important. Putere 

de concentrare negociere derulată mai simplu. Lucrurile importante vin din partea celorlalți. 

Deplasarea și mișcarea sunt abordate cu mult interes. Duritate. Destinul special devine 

triumfător însă pierde o parte din traseu. Este importantă consolidarea legăturii cu ceilalți. 

Rememorare pentru a evita un conflict. Îndeplinirea unui destin prin sacrificiu. Iertarea unui 

adversar este fapta cea mai spectaculoasă pe care o poate face un individ puternic. 

Reechilibrarea prin combaterea unei libertăți proaste. Preocupările profunde ne duc în fața unor 

energii speciale. Lipsa de susținere activează un program periculos, poate chiar unul de 

autodistrugerea. Creativitatea combate autodistrugere. Valorile personale cresc prin iubire 

împărtășită. Modificarea rapidă a direcției. Se discută despre bani sau valori materiale în 

contextul unei restricții. Educație de la cei puternici. Dezvăluirea unui mister sperie. Înțelegerea 

unor instincte. Expansiune prin istețime. Susținere dintr-un plan nou. Încrederea în sine este 

zdruncinată de un exemplu prost înțeles. Transformările negândite sunt distructive. Începutul și 

sfârșitul își dau mâna. Contactul cu valorile abstracte. Se pune în aplicare un sfat înțelept.  

 

 

Ultima decadă a lunii octombrie ne va apropia mai mult de păcat decât de dezvoltare 

progresivă. Practicile specifice acestei decade se vor îmbina într-un mod aparte și foarte mulți vor 

face trimitere la ceea ce știu să facă mai bine sau la ceea ce li se pare clar în momentul de față. 

Pentru că finalul ultimei decade a fost marcat de o relație proastă a lui Mercur cu Uranus, aspect în 
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care se păstrează și o parte din ultima decadă a lunii octombrie, evenimentele negative sunt 

instrumentele pe care oamenii le vor recunoaște foarte ușor. 

Pentru ca lucrurile acum se îmbina într-un mod mai puțin obișnuit, schema aceasta ar putea 

să producă rezultate pe termen lung și oamenii să nu aibă mustrări de conștiință dacă evenimentele 

distrug speranțele, dacă viziunea de ansamblu devine un obiect foarte mic văzut printr-o lupă. În 

continuare ne menținem în deviza generală aplicată acestei luni care încearcă să ne învețe care sunt 

greșelile și care sunt calitățile, însă, în momentul de față, atenția individului se va localiza mai mult 

pe comportament. 

Cei care sunt de felul lor persoane active s-ar putea să aibă un sfârșit de luna octombrie 

intens și încărcat de satisfacție. Starea psihică va fi una destul de bună cu toate că numărul 

problemelor nu va fi mai mic. Vor avea senzația că zboară, că se ridică deasupra celorlalți atât prin 

ceea ce reușesc să obțină, prin ceea ce câștigă, dar și prin modul cum abordează durerile, 

dezamăgirile sau problemele în general. 

Ultima decadă a lunii octombrie va face o trimitere interesantă către finalul lunii iunie, ca o 

corelație pozitivă, spre începutul lunii aprilie ca o corelație negativă și spre finalul lunii ianuarie ca 

element martor. Dintre toate acestea corelațiile pozitive, adică finalul lunii iunie, le oferă oamenilor 

cea mai mare diversitate. Celelalte, devin concentrate, sunt reduse câteva alegeri sau câteva 

instrumente și de aceea mulți vor avea clar senzația că diversitatea bună reprezintă de fapt suma 

unor elemente mici, lipsite de importanță care capătă un rost pentru individ doar dacă sunt încadrate 

într-un complex mai mare, iar celelalte, în general, problemele sau dezamăgirile, cele care ne trimit 

către începutul lunii aprilie, ne îndeamnă acum să extragem un înțeles negativ din evenimente 

frumoase. Mulți se vor simți complexați ori pur și simplu dezamăgiți de faptul că au cedat în fața 

sentimentelor, au fost sinceri, și-au deschis sufletul față de oameni pe care acum nu-i mai consideră 

demni de astfel de lucruri. Momentul de echilibru are însă o greutate cu totul aparte.  

Cea de a treia decadă a lunii ianuarie înseamnă, după împlinirea opoziției lui Uranus cu 

Luna neagră, să demonstrăm că am învățat ceva din greșelile proprii. Dacă a pune sub semnul 

întrebării sinceritatea abordată la începutul lunii aprilie constituie o problemă, punctul de echilibru 

ne arată că doar acum vom crede lucrul acesta pentru că, în realitate, dorința de a fi înconjurați de 

prieteni, de avea intimității cu oamenii aceștia, lucruri pe care să nu le cunoască oricine și să nu le 

poate citi din comportament sau din alte semne, constituit salvarea dintr-o decădere existențială. 

În prima zi a acestei decade Luna se află în zodia Rac. Cu toate că semnul acesta îi convine 

foarte mult în această perioadă, nu doar în acest an, ci în tot acest interval cât Pluton va trece prin 

semnul complementar, zodia Capricorn, orice tentativă de a ne apropia de sensibilitate, romantism, 

de valorile sufletești sau de cele tradiționale sunt supuse unui mare risc. De această dată, în această 

perioadă a anului când Jupiter se află în plin tranzit prin zodia Balanță, Luna se va afla și într-un 

careu cu această planetă construind cu cele două un careu în T pe semne cardinale, semn de 

dezordine, agresivitate, precipitare în acțiuni importante sau tendința de a impune celorlalți un drept 

ca pe o obligație sau ca pe o condiție pe care nu o pot nega. Există însă și o parte bună pe care o 

traversăm la începutul acestei decade și care vine dintr-o relație bună pe care Luna o construiește 

acum cu Axa Dragonului, iar dacă luăm în calcul și planeta Neptun atunci ceea ce se consumă pe 

axele Capricorn-Rac și Fecioară-Pești se desenează un dreptunghi mistic, semn de progres prin 

înțelegerea limitelor personale și prin cultivarea unui talent. Ceea ce ne vine din decada anterioară, 

în special din ultima zi a acelui interval, este nevoia de a ne adapta unei condiții conflictuale, iar 

asta se întâmplă pentru că în continuare Mercur și Uranus se află într-o relație negativă și există o 

mare greutate pe relații, pe asociere, pe ideea de dreptate sau de juxtapunere, pe creativitate sau 

înțelegerea nevoilor celorlalți. 

Momentul acesta când Luna se înțelege foarte bine cu Axa Dragonului și mediază tendința 

Nodurilor prin Capul Dragonului înseamnă pentru noi soluții. Este posibil ca mediul social, ceea ce 

credem despre acest mediu, prejudecățile pe care le avem sau semnalele pe care le-am colectat de-a 

lungul acestei luni să fie într-o totală contradicție cu ceea ce gândim acum ca fiind soluție sau 

rezolvare. Avem nevoie să fim încrezători, să trecem peste aceste impedimente, peste aceste 

confirmări și să avem încredere în scânteia de inspirație a zilei de 21 octombrie. Seriozitatea ar 
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putea să fie una din condițiile importante pentru care oamenii doresc acum să-și înfrângă pornirile 

egoiste și dacă Luna devine mediatoare pentru Axa Dragonului oferind oamenilor soluții legate de 

problemele afective pe care le traversează, Luna neagră din Scorpion, prin pasiunea pe care a 

cultivat-o față de secrete, indecență sau obscenități, acestea devin o realitatea socială pe care trebuie 

să o ocolim dacă dorim să nu transformăm micile tensiuni în episoade sociale de mare eșec sau 

decădere.  

Cu alte cuvinte, avem nevoie să respectăm secretele celorlalți, să le lăsam acestora 

patrimoniu, să nu cerem o datorie înapoi, să nu lansăm mesaje ciudate prin care un grup, o națiune, 

familia sau câteva persoane din jur sunt răspunzătoare sau vinovate de ceva. Nu este cazul să 

vorbim în 21 octombrie despre datorii, despre o vina pe care cineva o are nici chiar atunci când 

adevărul este de partea noastră. Norocul este mult prea investigat și pentru că tendința va fi aceea de 

a vinde un produs, de o calitate îndoielnică, la un preț foarte bun este nevoie pe zona publică și de 

oamenii echilibrați, inteligenți, puternici care să mențină în armonie această tendință. Dacă toată 

lumea se uită în jur și caută vinovați sau datornici atunci perspectiva evenimentelor va fi pur și 

simplu zdruncinată de trecutul pe care-l cărăm cu noi, de obiceiuri cu care ne-am învățat să căutăm 

în jur oameni cu aceste calități deși în prezent, conform careului dintre Lună și Jupiter, ni se 

sugerează că nu este bine să procedăm așa. Cel care va depăși obstacolul acesta se va simți atras de 

creație, de artă, de cultură, va comunica la un alt nivel și va arăta celorlalți că poate să-și înțeleagă 

obstacole personale și, în egală măsură, poate transforma în ceva bun și util pentru toată lumea, nu 

doar pentru sine. Asta înseamnă că mulți vor fi tentați să facă în 21 octombrie un inventar asupra 

faptelor personale, să se uite în jur și chiar dacă nu caută vinovați sau datornici, va dori să atragă 

atenția asupra faptelor sale încercând să le arate celorlalți și să-i convingă de cât de multe fac și 

pentru grupul de apartenența și pentru societate, dar și pentru specia umană în ansamblu. 

 
„La armată — la oaste se zicea, tot un cuvânt latin — Vodă cheamă bineînțeles pe boieri, 

pe boierii mari și pe cei mici, iar dintre țăranii liberi pe cei care sunt în măsură să „armeze" un 
cal; ceea ce nu înseamnă că nu se găsesc adesea și „rumâni" în cadrul cetelor aduse de boieri. 
Aceasta este oastea cea mică, pe care o poate aduna repede Domnul. Când acesta se așteaptă însă 
la o primej die mare, de pildă când va afla că au pornit turcii asupra țării cu armată „câtă 
frunză, câtă iarbă", cum zic cântecele bătrânești, atunci el cheamă oastea cea mare— am zice în 
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termeni moderni că „decretează mobilizare generală" — Și atunci vin din țara întreagă toți 
bărbații în stare să Poarte armele. Vin cel mai de grabă cei din orașe, fiind mai la-ndemână, în 
caz de urgență — orașele au apărut o dată cu formarea celor două state dunărene, ba uneori 
chiar înainte de „descălecătoare", ca să numim întemeierea voievodatelor așa cum o numește 
legenda. Primii care le-au înființat, după pieirea urbelor romane, au fost sașii, mai întâi în 
Transilvania.”[5] 

 

22 octombrie este o zi grea. Mulți vor sărbători acum victoria înainte ca ea să se producă, 

dorind cu orice preț să demonstreze celorlalți că binele acesta pe care-l arată cu insistență reprezintă 

noul statut pe care îl au și pe care nu li-l mai poate lua nimeni. Ca și ziua anterioară, 22 octombrie 

poate deveni o zi de secrete, o zi în care viața de familie să fie încercată, în care norocul să se 

transforme după niște repere mai vechi, după criterii pe care am crezut că l-am lăsat în urmă în 

evenimentele pe care le-am depășit. În această zi Marte se va afla într-o relație bună cu Luna neagră 

însă tot acest bine dintre cei doi malefici va fi ascuns, trăit în interior și datorită sextilului, dar și 

pentru că Luna neagră se află într-un semn pasionat de secrete, lucruri ascunse sau desfășurate într-

un plan secund. Prea multe fluctuații pentru o singură zi ar putea să zdruncine secretele personale, 

credința, procedeul pe care îl folosește un individ atunci când dorește să obțină controlul asupra 

celor din jur, asupra reacțiilor lor pentru a fi siguri pe un anumit răspuns. Apoi, Luna se află acum 

pe ultimul sector de tranzit prin zodia Rac ținându-i pe oameni departe de discernământ și punându-

i la lucru. 22 octombrie devine o zi de efort, o zi în care muncim foarte mult căutând cele mai 

ușoare instrumente de lucru prin care să ne transformăm un noroc mic într-un noroc mare. 

Elementele cele mai dureroase și neplăcute acestei zile nu cresc pentru că Marte se află într-

un sextil cu Luna neagră și nici pentru că Luna se află pe ultimul segment de tranzit prin domiciliu, 

ci pentru că aproape toată ziua Soarele se va afla pe ultimul grad de tranzit prin zodia Balanță. Se va 

vorbi astăzi despre indiferență și aceasta va fi arătată, fiecare cuvânt va fi însoțit de o atitudine, iar 

fiecare atitudine va produce în cel mai scurt timp o faptă. Urmările acestui mecanism susțin 

dezinteresul față de valorile celorlalți și neputința de a conviețui într-un mediu nou sau de a tolera 

defectele celorlalți. Practic, 22 octombrie ne va arăta într-un mod insistent, mai mult decât este 

cazul, ce se poate întâmpla dacă oamenii nu-și acceptă limitele, nu se înțeleg, nu se respectă sau nu 

se iubesc. 

O altă problemă ce-ar putea să apară în 22 octombrie vine din faptul că Luna, împreună cu 

Marte și Uranus, construiesc un careu în T pe semne cardinale ce va avea de această dată planeta 

Uranus ca focar. Nesiguranța va deveni motivul unor alegeri sau motorul unor decizii. Poate de 

aceea vor avea oamenii atât de mare nevoie de control, poate din această cauză își vor întoarce 

atenția către multitudinea de evenimente consumate pe finalul lunii iunie în încercarea de a le vedea 

pe acestea ca pe niște repere pozitive. Este adevărat, o parte din construcțiile acelui interval s-ar 

putea să nu le folosească la nimic însă, în mod sigur, faptul că în perioada aceea ne-am pregătit 

pentru un eveniment important, ne-am întâlnit cu destinul, ni s-a dezvăluit o informație teribilă. Iar 

asta înseamnă mult pentru ceea ce avem de făcut acum, poate deveni un instrument de lucru eficient 

în a vedea mult mai clar păcatul sau defectele de caracter care atrag un anumit păcat. Pentru a face 

lucrul acesta ori pentru a putea implementa ca pe un element foarte bun avem nevoie ca dragostea 

pe care o simțim să fie aprobată și vibrația personală să fie densă, să nu căutăm vinovați ori să nu 

tratăm cu indiferență sau iresponsabilitate problemele care ne sunt aduse spre rezolvare. 

Iresponsabilitatea este defectul major pe care-l vom prefera în 22 octombrie și care nu doar distruge 

încrederea pe care un individ o are în colaboratorii săi, ci chiar credința sa în a trăi mai bine. Cine 

își controlează emoțiile în 22 octombrie arată că este un om puternic. 
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Muzica 
de Nichita Stănescu 

 
Deodată au venit pe sub copaci. 
Duceau cu ei o chitară 
Care lăsa în seară 
O umbră grea, triunghiulară. 
 
După aceea au început să cânte 
Și melodia a întins spre tine 
Brațele ei reci. 
 
Eu mă uitam în pământ, 
În miezul pământului, 
Să te zăresc când ai să treci. 
 
Melodia întindea spre tine 
Brațele ei feline, brațele ei reci, 
Și n-am simțit când te-a-mbrățișat 
Cu îmbrățișarea 
Pe care uneori ți-o dă înserarea, 
Electric și-ntunecat. 
 
Melodia ospăta din tine 
Cum ospătează dintr-o pradă 
O forfotă de răci. 
 
Deodată au plecat de sub copaci. 
Duceau cu ei o chitară 
Cu o umbră grea, triunghiulară, 
Smulsă din seară, ruptă din seară. 
 
Când mi-am întors spre tine chipul 
Zăzui doar un schelet ce-l lustruia 
Nisipul. 
 
O, draga mea, iubita mea, 
Femeia mea, 
Bine-ai venit dintotdeauna. 
Ți-am sărutat arcada, sternul, 
Osul suav ce-mpodobește mâna, 
Scheletul clipei străbătând eternul... 

 

Trecerea Soarelui în zodia Scorpion poate aduce o mai mare încredere în forțele proprii însă 

în privința evenimentelor sau în privința calității faptelor proprii oamenii vor prefera cu precădere 

să se ocupe de corelațiile negative lăsând deoparte interesul pentru binele celuilalt sau chiar lucrul 

în echipă. Dintr-odată atunci când se va constata că o anumită calitate personală este apreciată de 

cei din jur persoana respectivă va face uz de ceea ce știe să facă, de ceea ce poate și este dispusă să 

realizeze privindu-i pe ceilalți de sus și urmărind să-i controleze creând dependență. Corelațiile 

negative al acestei decade ne îndreaptă atenția către prima decadă a lunii aprilie atunci când am luat 

contact pentru prima dată cu un deziderat interesant foarte util al anului în curs: succesul este 

dedicat consolidării propriei poziții. La momentul acela, prin asocierile pe care le-am făcut, prin 

ușurința cu care ne-am deschis față de cei din jur sau am înțeles care a fost obstacolul care nu ne-a 

permis să facem lucrul acesta, am dobândit o mai mare limpezimea în gândire și am știut ce să 

facem pentru a evolua. În momentul de față la evenimentele care s-au consumat începutul lunii 

aprilie sunt privite cu reticență. Unii se vor simții rușinați că au gândit sau au acționat într-o anumită 
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direcție, vor da înapoi lucrurile pe care l-au împrumutat în perioada aceea chiar dacă puteau să le 

mai țină încă pe atât, vor rupe o legătură considerând că, înțelegerea stabilită atunci a fost o 

greșeală, se vor dezice de toate lucrurile care păreau bune la momentul respectiv făcând un pas 

înapoi.  

Ceea ce se întâmplă acum nu poate fi generalizat, se adresează doar acestui sector și trebuie 

analizată doar în maniera aceasta. Totuși, pentru că aici ne ocupăm de dezvoltare personală sau de 

ceea ce ne-ar putea ajuta să punem în practică anumite deziderate specifice acestui domeniu, putem 

discuta despre corelațiile negative fără să facem trimitere la martor. Finalul lunii ianuarie când 

Uranus s-a aflat în opoziție perfectă cu Luna neagră și când Marte a trecut prin conjuncția cu Junon 

pe zodia Scorpion, acolo unde Junon încă se mai află, am învățat din greșelile proprii și am văzut 

foarte clar că participăm la un proces interesant de schimbare a lumii. Am luat contact cu misterul și 

ne-am dorit asocieri care s-au bazat pe experiența mijlocului lunii ianuarie ce a fost regăsită și la 

începutul lunii aprilie, la începutul lunii aprilie am făcut cu experiența parcursă sau sedimentată pe 

finalul lui ianuarie așa cum facem acum cu ceea ce s-a întâmplat la început de aprilie. Cu alte 

cuvinte, schema s-ar putea să ni se pară foarte cunoscută însă personajele sunt noi. Este foarte 

posibil ca procedeul acesta să ne spună că la începutul lunii aprilie nu am evoluat deloc, n-am făcut 

un pas înainte așa cum am crezut, ci am făcut un pas pe loc sau ne-am păcălit. Pentru că informațiile 

acestea vin la capitolul corelații negative nu ar fi indicat să ținem cont de ele, ci doar să le 

conștientizăm și să nu uităm că umbra trecutului ne urmărește în permanență și doar de noi înșine 

depinde ce vom trăi în prezent și ce anume din trecut se transformă în minte. Din această cauză 

mulți vor avea impresia că lucrurile se complică trecând într-un plan al riscului și se vor teme. 

Teama pe care o vor resimți acum, când Soarele își începe tranzitul său prin zodia Scorpion, va fi 

luat de referință și anumite tendințe dogmatice, anumite impulsuri negative nu vor mai fi privite ca 

gesturi imprudente, ci ca dovezi ale unor defecte de caracter. Pentru a se proteja mulți vor considera 

că trebuie să-și exprime sentimentele, dar asta în mod strict sau să deformeze puțin realitatea pentru 

a o face plăcută ori pentru a o cosmetiza cu scopul de a investiga intențiile partenerului de dialog 

sau pentru simplu fapt că acesta nu prezintă încredere. 23 octombrie poate fi o zi de răbdare însă 

doar acolo unde nu există mândrie, aroganță sau obsesia banului. 

 
PESCUIREA MINUNATĂ. În Ioan 21, 1-14, într-o pericopă care combină, probabil, o 

povestire de tipul pescuitului în lac și una de tip apariție, Petru apare din nou în preajma 
ucenicului preaiubit. Ca și în povestirea lucaniană paralelă (Le 5, 1-11), unde joacă rolul principal 
și unde este prezentat ca singura figură marcantă alături de Iisus, în Ioan 21, 1-14 Petru ocupă un 
loc central: el are inițiativa pescuitului, el se aruncă în apă pentru a merge în întâmpinarea lui 
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Iisus și tot el trage mreaja pe uscat. Totuși, figura acestui Petru făcându-și mereu de lucru 
contrastează cu cea a celuilalt ucenic, primul care înțelege, crede și exclamă după pescuirea 
miraculoasă: „Domnul este!". Acest lucru este în deplină armonie cu relatarea vizitei la mormânt, 
unde celălalt ucenic - și nu Petru - descoperă neîntârziat tâlcul întâmplării. În plus, 
impulsivitatea unui Petru sărind din barcă este pandantul celei descrise în Ioan 18, 10-11, când se 
precipită în ajutorul lui Iisus.[1] 

 

24 octombrie devine o zi de frică. Mercur se află acum pe ultimul grad al zodiei Balanță, 

semn în care nu se simte foarte bine și are tendința acum de a aduna probleme de limbaj, 

neînțelegeri în transmiterea unui mesaj, pierderi materiale importante, prezentându-le pe acestea ca 

pe o arhivă cu date din care ar trebui să se înțeleagă ceva. Din nefericire, nu se înțelege nimic din 

ceea ce se prezintă în 24 octombrie pentru că totul este incoerent sau construit pentru a susține frica 

de oameni, de sărăcie sau de boală. Ne trezim de dimineață cu aceste gânduri în minte și vom 

considera că dacă obținem un succes în sensul acesta atunci toate lucrurile vor fi așezate corect și 

defectele sau arhiva aceasta negativă nu ne pot afecta. Tocmai de aceea, în 24 octombrie 

dezvoltarea și evoluția vor fi privite ca niște procese specifice anumitor persoane. Pentru că toți se 

vor teme de boală, de sărăcie sau de abuzuri fiecare va încerca să denatureze adevărul, să-l prezinte 

așa cum îi avantajează mai bine și să se creadă puternici că nu sunt prinși cu minciuna. 

Unul din elementele negativ care este, de asemenea, în consonanță cu trecerea lui Mercur pe 

ultimul grad al zodiei Balanță vine și din faptul că această planetă se află acum într-o conjuncție cu 

Soarele însă este arsă de razele acestea. Mercur în Balanță devine supus, amator de reguli clare, îi 

îndeamnă pe oameni să fie de acord cu toată lumea deci să nu creadă nimic și puterea și forța ce vin 

din poziția Soarelui în Scorpion, adică din lucruri nespuse sau din obsesia banului, puterii, a 

importanței de sine, a succesului, a victoriei, transformă toată această construcție în care ambiție 

este puternică și intelectul deficitar, într-o mare provocare. Puțini vor fi aceia care nu-și vor da 

singuri în cap, care nu se vor compromite arătându-se prea siguri pe ei și nefiind în stare să 

dovedească nimic practic, dar nici să creioneze etapele viitoare și, în plus, nu vor putea nici să arate 

înțelegere față de limitele celorlalți. Problema compasiunii va fi una dureroasă în 24 octombrie 

îndemnându-i pe oameni să se preocupe de nevoile celorlalți doar pentru că trebuie să ascundă 

propria frică. 

La polul celălalt vor fi persoanele care se află la început de drum în căutarea adevărului și 

care se simt în 24 octombrie datoare să facă multe fapte bune față de cei din jur pentru a-și cumpăra 

un loc în rai. Ideea aceasta de a face negoț cu faptele, de a transforma o faptă rea într-o faptă bună, 

chiar dacă și persoanele și implicațiile sunt altele, chiar dacă fapta bună este făcută de suprafață, 

fără implicare și cu mult joc de rol, cu mult teatru, iar cea rea pe care doresc să o compenseze a fost 

făcută cu implicare și încărcătură emoțională, oamenii se vor lăsa consumați de această tendință 

considerând că s-au transformat. Nu s-au transformat, ci doar se prefac mai bine. 

Dacă în tranzitul său prin zodia Balanță, Mercur a fost un negociator foarte bun, iar 

minciunile sale nu au fost văzute pentru că au produs urmări pozitive, de această dată Mercur îi 

pune pe oameni în fața propriilor probleme pe care nu le pot gestiona, nu și le pot rezolva. Așadar, 

și mediatorul are nevoie acum să-i fi remediate problemele de altcineva, dar pentru că acum pe cer 

exista această combinație între Mercur în Balanță și Soare în Scorpion, mediatorul cu experiență va 

fi foarte critic la adresa celui care încearcă să-i rezolve problema așa cum el a făcut cu alții în 

ultimele săptămâni. Mercur în Balanță nu este semn de aroganță, dar acum va deveni prin această 

trimitere la experiențele personale și doar pentru a-i arăta mediatorului salvator faptul că nu se 

pricepe atât de bine pe cât credea la problema pe care o discută și o analizează. Mulți ar putea să 

dea bir cu fugiții în această perioadă pentru că nu doresc să trateze un pacient recalcitrant. Cei 

înțelepți se vor ridica deasupra acestor impulsuri și vor fi detașați de aceste acuzații, ne vor privi ca 

efecte apărute în urma unui proces de purificare. Terapeuții cunosc foarte bine acest mecanism și ei 

ar putea să fie unii dintre cei care se vor ridica deasupra acestor probleme sau deasupra pacienților 

recalcitranți. 
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„EMINESCU CEL MARE. În fața clădirii desuete, a revistei la care lucrez, se înalță un tei imens, 
înflorit. Mirosul lui miraculos mă izbește din depărtare. Teiul văzut, și pipăit, de multă vreme 
este elucidat în cursurile de botanică. El poate atinge o anumită înălțime, poate avea o anumită 
adâncime sub pământ, rădăcinile i se întind spre limita cutare și limita cutare, înmugurește în 
luna cutare, înfrunzește în perioada cutare și dă flori și semințe în timpul cutare. Are cutare 
culoare, lemnul lui are calitatea cutare... 
Dar mirosul lui? Până unde își întinde degetele sus, până unde își încolăcite miriaundele în jur, 
fecundând aerul? Dar foșnetul lui? Până unde poate tamburina în timpan de om, până la ce 
înălțime, până la care distanță? Dar într-un timpan de pasăre? Și mirosul până unde poate fi 
perceput de o nară, alta decât cea umană? 
Putem întocmi o hartă teiului, și ea s-a și făcut, luând ca sistem de referință văzutul. Dar e posibil 
oare o hartă, fluturătoate, a mirosurilor și foșnetelor unor tei? Numai dacă ar fi posibilă o astfel 
de hartă, un astfel de șir de hărți, pe care le-am putea suprapune, numai atunci am avea o hartă 
reală a teiului. 
Și dacă am întocmi o hartă a sentimentelor pe care le stârnește un tei în oameni? Dacă am 
întocmi o hartă a sentimentelor pe care un tei le stârnește în celelalte viețuitoare? Și dacă am 
întocmit o hartă a fenomenelor pe care un tei le stârnește în lumea vegetală, sau chiar asupra 
celorlalți tei? Cum este perceput mirosul Teiului de către înșiși teii? Ce semnificație, ce rost are el? 
E un imn, e un semn, e un ritual, un limbaj infinit nuanțat? (Nu percepeau vechi indieni, 
divinitățile, prin miros? Iar jertfele aduse de vechii evrei nu erau consemnate în Biblie ca fiind "de 
un miros plăcut Domnului"?) 

Brusc, am înțeles epitetul eminescian adăugat teiului: tei sfânt. Deodată am priceput 
adâncimea percepției eminesciene asupra teiului. Da, tei sfânt, sfânt, teiul poetică, neelucidate, 
tulburător.” (Nichita Stănescu) [9] 

 

Imediat ce Luna va intra în zodia Fecioară mulți oameni vor avea puterea să-și înțeleagă 

propriul destin sau, la dimensiuni mai mici, măcar demersurile majore în care sunt implicați în 

această perioadă. Astfel, vor apela la o nouă metodă de lucru, se vor desfășura într-un alt plan, vor 

dori să facă un schimb de experiență cu oameni puternici, cu persoane pricepute, cu cei care au 

dovedit până acum că pot reuși într-o anumită zonă. Este adevărat, faptul că Luna intră acum în 

zodia Fecioară nu-i ajută pe oameni să fie mai ordonați, ci îi ajută să își înțeleagă propriile 

dezordini, să le inventarieze și să le încadreze corespunzător. Practic, ziua de 25 octombrie este mai 

curând o zi de tranziție între ceea ce s-a consumat de la începutul lunii octombrie și până acum și 

ceea ce urmează a se consuma în ziua următoare, când Venus va atinge un careu perfect atât cu 

Neptun, cât și cu Axa Dragonului, iar Luna va iniția un nou ciclu draconitic. 

În momentul de față, în 25 octombrie, preocupările individului se axează mai curând pe 

investigarea personalității. Facem o listă cu persoane pricepute, cu oameni care se descurcă foarte 

ușor în situații limită, cu indivizi care au dovedit până acum că pot iubi sau se pot sacrifica pentru 

un ideal îndrăzneț. Începând de mâine nu vom mai putea gândi în felul acesta pentru că relația de 

careu dintre Venus și Neptun va stabili, printr-un eveniment, că lucrurile acestea sunt greșite. 

Acum, când Venus se află într-o relație proastă cu Lună, iar Luna într-o relație bună cu Soarele, 

situațiile vor fi analizate după farmecul personal, după intonație, după aspectul exterior, după 

frumusețe sau după modul cum poate fi ascunsă rigiditatea. Cei care lucrează cu energia sau care 

sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor considera că sunt încurajați de evenimentele 

prezente să vadă dincolo de aparente, dincolo de această viață, dincolo de moarte, să muncească mai 

mult și să stea la dispoziția celorlalți pentru a-și curăța conștiința. Dacă se preocupă în continuare în 

a servi pe cineva din preajmă se vor simți împăcați cu destinul, mulțumiți cu ei înșiși, puternici în 

mesajul pe care îl simt că se înfiripă în suflet și cu conștiința limpede că păcatele le-au fost 

răscumpărate. 

Mare achiziție a zilei de 25 octombrie este cea legată de viteza de lucru. Chiar și aceasta este 

acum calculată și analizată după rezultatul pe care îl obține însă, în plus, aceasta nu amplifică doar 

succesiunea etapelor, ci și problemele individuale, acelea care prin careul Lunii cu Venus scot la 

lumină păreri proaste pe care le avem despre noi înșine și pe care nu ni le-am rezolvat încă. Aceste 

păreri proaste vizează cu precădere performanța sau absența acesteia. Pentru a compensa acest 

deficit mulți oameni vor cere consultanță, vor urmări să pună în aplicare recomandările celorlalți 
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sau metodele lor de lucru, iar dacă mai sunt și sensibil vor avea clar sentimentul depersonalizării 

sau vor crede că sunt din nou într-o criză. Pentru ca acum aceste episoade sunt construite în jurul 

Axei Dragonului, dar și în jurul unghiurilor care se construiesc în raport cu această axă simplele 

reacții personale, simplele observații de acum, fie că fac un arc peste timp sau nu, nu lasă impresia 

de probleme existențiale, defecte de caracter, zone neprelucrate, necizelate ale ființei pentru care 

este nevoie de mult timp de lucru, de studiu, de muncă. De aceea momentul acesta devine prioritar 

la capitolul judecată a oamenilor după rezultatele muncii. Cel care are acum în față un rezultat 

notabil, persoana care are ce arăta celorlalți va deveni un fel de etalon pentru ceilalți, un lider chiar 

dacă nu are vocație de lider. 

 
„Cele mai interesante ciuperci din lume cresc în apropierea unui sat de lingă Tokyo (Japonia). Ele 
activează mușchii râsului și, în felul acesta, toți cei care le consuma sau le miros, încep să râdă în 
hohote. Acest fenomen s-a întâmplat în anul 1933, când toți locuitorii satului au râs în hohote 
timp de mai multe săptămâni. Comisia trimisă de autorități la fața locului pentru anchetarea 
cazului s-a molipsit și ea, astfel că președintele, când a raportat cazul, se tăvălea de râs și a fost 
destituit pentru impertinență față de superiori. În cele din urmă a fost trimis un profesor 
universitar, care a stabilit adevărata cauză.” [6] 

“Cele mai interesante ciuperci cresc în Tahiti. În timpul nopții ele devin luminoase. 
Femeile le poartă în păr asemeni unor steluțe strălucitoare.” [6] 

 
Trecerea Lunii prin opoziția cu Neptun și prin conjuncția cu Capul Dragonului arată că în 

preocupările acestea legate de mari spații, de destinul oamenilor sau de marile complicații 

existențiale ale grupurilor ale popoarelor sunt încă active. În primul rând, complicațiile acestea le 

vorbesc oamenilor despre voință sau despre absența ei, apoi discută despre război și pace în alți 

termeni. Pe acest fond intervine careul perfect dintre Venus și Neptun semn de îndoială, criticism 

exagerat, distanță, răceală emoțională sau acuzații nefondate pe baza unor gesturi neclare sau care 

nu au fost urmărite așa cum trebuie. 

Spre deosebire de ceea ce am văzut că s-a întâmplat în ziua anterioară, norocul de acum nu 

mai poate fi judecat ca trecut după reacții sau după sentimente, ci după implicațiile pe care faptele 

personale au asupra comunității. Multe dintre aceste fapte au o greutate teribilă și de fiecare dată 

când persoanele acestea întâlnesc un obstacol în această perioadă vor avea impresia că se află în fața 
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unui mare ghinion, că au fost deviate de la intențiile inițiale și că nu au nicio șansă să finalizeze 

toată această schemă așa cum s-a stabilit inițial. 

Practic momentul acesta al zilei de 26 octombrie le vorbește oamenilor despre dragoste și le 

îndreaptă atenția către o altă formă de noroc. Acum Venus se află într-o relație proastă cu Axa 

Dragonului și cu Neptun, sunt în relație foarte bună cu Jupiter. Răul care se consuma acum devine 

un element de referință de care ne vom proteja și de care vom fugi în următoarele luni poate chiar 

tot anul următor. Practic, ceea ce se consumă în 26 octombrie nu condiționează dragostea, nu 

distruge și nu o fragmentează, ci îi arată că nu-și poate extrage puterea din orice tip de relație, adică 

ea nu poate fi necondiționată în orice situație, în orice conjunctură și cu orice preț. Există o regulă 

care ne va fi foarte clară în preajma zilei de 26 octombrie și cine o va lua pe aceasta ca pe o forma 

de referință va reuși să-și creeze o bază puternică. 

Dacă există fie și cea mai mică intenție pentru ca lucrurile să nu fie distruse atunci schema 

aceasta negativă ce apare din relația proastă a lui Venus cu Axa Dragonului nu seamănă cu relația 

proastă a lui Marte cu Axa Dragonului ce s-a consumat cu câteva luni în urmă. Momentul acesta 

devine mai curând un moft, o supărare de moment, care nu ține puțin, ci ar putea să țină câteva 

săptămâni, care are o greutate teribilă, ce ar putea să îi ducă pe unii la depresie, la deziluzie, la 

deposedări materiale sau pierderea unor persoane importante pentru imaginea publică însă nu duce 

la compromisul destinului personal și nici într-un caz nu reprezintă, așa cum vom avea impresia, că 

ne aflăm în fața unui mare ghinion. Totul devine forța pe care sculptorul o pune în instrumentele 

sale pentru a transforma un bloc de piatră într-un bust impresionant. Durerea vine din șlefuire, iar 

șansa aparte pe care o întâlnim acum este aceea de a rămâne veșnic în istorie prin ceea ce acceptăm, 

prin faptul că nu ne opunem acestei transformări. 

Pentru unii 26 octombrie poate fi și o zi de regenerare, însă pentru cei mai mulți va fi una de 

schimb, de provocare, de incitare în a depăși o limită fără însă a-l proteja pe individ de teama pe 

care un obstacol îl inspiră atunci când îi apare dintr-o dată în față. 

Superioritatea ecuației astrale aferentă zilei de 26 octombrie, plasată în contextul decadei a 

treia a lunii octombrie, atrage atenția asupra înțelepciunii de viață. Nu degeaba martorul acestei 

decade ne trimite spre a treia decadă a lunii ianuarie când participă la o schimbare importantă și 

când încă nu se separă de trecut, semn că vibrațiile anului 2015, anul secretelor dezvăluite, sunt încă 

vii. Practic, echilibrul care ne vine din combinațiile acestea au atât amprenta acestui an, al 

dihotomiilor periculoase, dar și al anului anterior, anul secretelor dezvăluite. Dacă mintea este 

puternică, dacă tăria de caracter nu se orientează către ceea ce a fost rău din anul anterior sau din 

anul acesta, la cât am parcurs, atunci nu participăm la o distrugere a lumii păcălindu-ne că aceasta 

este schimbarea majoră, ci la reclădirea acesteia pe baze pe care le-am pus nu foarte demult în timp, 

ci în decada anterioară. 

 
„Gheorghe Magheru  

(1802. Bârzeiul de Gilort, com. Albeni. jud. Gorj - 23.03/4.04.1880. București) General. A 
fost la început haiduc și, împreună cu oștenii lui, a luptat de partea rușilor in războiul ruso-turc, 
fiind decorat de însuși țarul Alexandru I cu Ordinul Sf. Ana. Unul dintre comandanții de oști ai lui 
Tudor Vladimirescu. de altfel avea relații de rudenie cu el. Membru al societății secrete masone 
Frăția. 1840. alături de Nicolae Bălcescu, Ion Chica, Christian Teii. La 1848 a făcut parte din 
Guvernul Provizoriu revoluționar (ca ministru de Finanțe). IU a organizat armata revoluționară 
de panduri, instruind-o pe câmpul de la Răureni. A emigrat la Paris după înfrângerea revoluția. 
A revenit la București in 1857 și a contribuit la acțiunile pentru Unirea Principatelor, fiind unul 
dintre fondatorii partida naționale. A fost ales deputat în ambele Divanuri ad-hoc. L-a sprijinit 
pe Al. I. Cuza, iar acesta l-a numit general al armata române. Un bulevard din București îi 
poartă numele.”[8] 

 

Dacă Mercur a fost ars de Soare până în dimineața zilei de 27 octombrie acum a sosit 

momentul ca, de dimineață și până seara, să fie în cazimi, adică o conjuncție cu o toleranță mai 

mică de jumătate de grad, aducând o mare putere de concentrare pe valori esențiale, pe ambiție, pe 

proiecte care par imposibil de îndeplinit sau pe demersuri firești, doar pentru a le grăbi finalizarea. 
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În pofida a ceea ce știm despre calitatea planetelor din zodia Scorpion, conjuncția aceasta a Soarelui 

cu Mercur din 27 octombrie are o frumusețe aparte. Se întâmpla lucrul acesta pentru că Neptun 

privește cu ochi buni către începutul zodiei Scorpion, cu toate că ceea ce vine din acest segment nu 

va putea niciodată să ofere o rezolvare pozitivă pentru problemele sociale, pentru marile 

transformări ale conștiinței de grup sau măcar pentru crizele de identitate pe care le vedem peste tot. 

Asta înseamnă că ziua de 27 octombrie poate fi semnul unei conștientizării absolut necesare 

în această perioadă, care să vină spre noi sau să ne fie oferită fără să fi solicitat vreodată așa ceva. 

Pentru că Luna se află acum deja în zodia Balanță, când Soarele și Mercur își definitivează 

conjuncția lor, se poate vorbi despre mișcare sau despre dorința de a ne afla într-un echilibru 

perfect. S-ar putea ca pentru acest echilibru să plătim un preț mult prea mare și judecata pe care o 

avem acum să nu se adapteze la complexitatea factorilor sociali care intră acum în ecuație. Adică s-

ar putea să vrem o armonie, dar să nu fim în stare să construim una pe măsura complexității 

evenimentelor în care ne implicăm, să nu putem să găsim soluții la locul de muncă, dar să creăm un 

cadru armonios în familie sau cu persoanele din jur cu care am fost în decada anterioară în conflict. 

Conjuncția Soarelui cu Mercur pe zodia Scorpion face însă apel la resursele profunde. Cei care sunt 

educați, care au o cultură solidă, care sunt oameni citiți sau care își cunosc foarte bine profesia vor 

pune în aplicare resursele personale într-un chip cu totul aparte, participând la reinventarea unor 

principii sau creând lucruri absolut impresionante. Ceilalți, își vor cheltui agoniseala de-o viață pe o 

seară nebună sau își vor achiziționa un bun pe care nici măcar nu vor știi să-l folosească în viitorul 

apropiat. Cu toții vom crede acum într-un succes fulminant și cu toții vom considera că a folosi 

aceste rezerve înseamnă de fapt a investi într-un câștig garantat. Nu, nu are nimeni garanția 

câștigului pentru că Luna neagră se află tot în zodia Scorpion, la fel ca Soarele, Mercur și Junon și 

orice noroc pe care îl așteptăm din această zonă poate fi disimulat, compromis sau ar putea să fie un 

noroc însă nu pentru cel care investește, ci pentru cel care nu crede în calitatea norocului. 

Nu trebuie însă subestimată ambiția care vine din această zodie. Cei care știu, care au 

studiat, care au educație solidă la bază se vor motiva acum în a studia și mai mult sau își vor 

propune un program de lucru pentru a deveni și mai puternici în tipul de informație care le întărește 

încrederea în sine și imaginea socială. Vor vedea însă că frumusețea și perfecțiunea pe această 

conjunctură sunt incompatibile cu direcția spre care se concentrează. Adică vor avea satisfacție dar 

nu așa cum își calculează, vor fi mai puternici, dar nu așa cum cred și nu față de persoanele vizate. 

Conjuncție Soarelui cu Mercur, indiferent de zodie, este un factor teribil pentru a exersa memoria, 

inteligența practică sau aprofundarea unui domeniu. 

 
„Cea mai rezistentă viețuitoare la sete este un gen de popândău oare poate supraviețui fără apă 
chiar 100 de zile. El trăiește într-o regiune de deșert din sud-estul S.U.A.” [6] 

„Cel mai interesant mamifer este liliacul; există peste 1 000 de specii. El sesizează sunete 
ce ating 300 kiloherți. De altfel, aude și sunete foarte joase. Liliacul emite ultrasunete cu o 
frecvență de la 50 000 până la 300 000 de vibrații pe secundă, puțind urmări modificări ale 
presiunii și detecta obiecte de numai 0,2 mm pe o rază redusă de cca. 1 m.” [6] 

 

28 octombrie este foarte importantă pentru dimensiunea personală. În această zi nu numai că 

Marte și Chiron se vor afla într-o relație foarte bună, dar și Luna va trece prin conjuncția cu Jupiter 

transformând în eveniment ceea ce în zilele anterioare din această decadă a avut statutul de proiect. 

Din nefericire, seara târziu, după ce va lăsa în urmă și conjuncția cu Jupiter, dar și cele două sextile, 

cu Venus și Saturn, care sunt foarte aproape de conjuncția lor, aspect care se va definitiva în 30 

octombrie, Luna se va afla într-o cuadratură cu Pluton, semn că resursele pe care le avem nu vor fi 

folosite așa cum ne propunem sau așa cum ne este recomandat, ci haotic, conform unor temeri sau 

după o schemă ciudată. 

Totuși, privind ansamblul zilei de 28 octombrie, putem să nu remarcăm faptul că ansamblul 

astral este acum dominat de conjuncție. Pe de o parte avem o conjuncție strânse dintre Lună și 

Jupiter, dintre Soare și Mercur, dar și conjuncțiile la o toleranță puțin mai mare, cea dintre Venus și 

Saturn, și cea dintre Marte și Pluton. A ne implica în evenimente sociale pe baza acestor conjuncții 

înseamnă a avea idei clare, cele care în cazul omului educat sunt obiective puternice, elemente 
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importante care produc evenimente clare și sigure. Acestea, pentru omul mai puțin educat sau 

pentru omul comun, se transformă în prejudecăți, în obsesii ceea ce va amplifica agitație. Este 

adevărat, lucrurile acestea nu pot fi stabilit în această zi, ele merg mai departe după schemele care 

au fost inițiate la începutul acestei decade și care au trecut, cu fiecare zi a acestui interval, prin câte 

o transformare. Modelul arhetipal, cel anunțat de sextilul dintre Marte și Chiron, devine elementul 

definitoriu al acestei zile care ne spune însă că episodul de acum trebuie să ne ducă spre împlinire 

sau spre vindecare. Cu alte cuvinte, indiferent că facem lucruri bune sau rele, indiferent că merge 

mai departe cu scheme clare sau cu prejudecăți, rezultatul trebuie să ne mulțumească. Vor exista și 

oameni care își vor îndrepta atenția mai mult spre tensiuni, mai mult spre melancolii și nu vor 

acorda prea multă importanță succesului celorlalți pentru că vor fi foarte ocupați doar cu ceea ce li 

se întâmplă lor. Abia seara, târziu, când se va definitiva careul dintre Lună și Pluton, lucrurile 

acestea ne vor arăta cât de agitați am fost în această zi când ar fi trebuit să ne apropiem mai mult de 

liniște și prin liniște să ne vindecăm sau să ne armonizăm. 

Un alt element care ar putea să devină reprezentativ pentru ceea ce se consuma acum vine 

prin raportare la un adversar. Este adevărat, nu ne interesează ceea ce se întâmplă cu ceilalți, însă 

dacă adversarul arată că poate deveni mai puternic, dacă folosește o strategie de inducere în eroare a 

partenerului de dialog, în a-l zăpăci pe acesta sau în a-l informa greșit, atunci atenția va fi orientată 

spre el și orice pas, orice schimbare, orice transformare devine o surpriză. Cu cât ne ținem mintea 

blocată pe lucruri de genul acesta cu atât mai multă ostilitate vom primi din partea adversarului și 

nu vom vindeca o rană socială, ci o vom adânci și mai mult. Dacă asteroidul Chiron nu ar fi fost 

retrograd atunci accesul valorilor spirituale s-ar fi făcut cu mai multă subtilitate, cu mai multă 

ușurință, iar disciplina nu ne-ar fi speriat ci ne-ar fi arătat foarte ușor și simplu drumul spre 

profunzime. Retrogradarea lui Chiron din această perioadă aduce o greutate în a înțelege din prima 

clipă mesajul subtil, esența sau realitatea de dincolo de iluzie și omul comun, cel care în această zi 

se grăbește să obțină cât mai multe, va pierde această oportunitate, va transforma structura sa 

emoțională într-un element instabil care enervează pe toată lumea. 

 
„Kim Ir Sen a condus necontestat Coreea de Nord timp de 50 de ani. EI a implementat în mod 
consecvent o politică a izolației externe și a cultului unității. După moartea conducătorului, în 
1994, frâiele guvernului au fost preluate de fiul său, Kim Jon-il. 
Când in anii '50. s-a prăbușit coaliția dintre Coreea de Nord. China și URSS. Kim Ir Sen s-a decis 
să-și urmeze propriul drum. A pas bazele ideologiei numite ..ciute” și a izolat țara de restul lumii. 
Buza autorității sale a constituit-o forța armată, in cadrul noului sistem, oamenilor le-au fost 
garantate locuințe gratuite, școli și asistentă medicală. Din 1974. cetățenii Coreei de Nord nu 
plătesc taxe. Un timp îndelungat, tara nu s-a confruntat cu problemele cu care trebuie să lupte 
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alte state din Orientul Îndepărtat, prostituția și criminalitatea. Alte plăgi tipice ale secolului XX, 
precum haosul stradal, nu afectează nici ele Coreea. Nu este de mirare din moment ce posesia de 
automobile este interzisă in acest stat. Pe străzile din Phenian, banda marcată cu linii galben: 
este rezervată limuzinelor guvernamentale. Aceasta este numai una dintre manifestările 
ciudatului cult al unității, in care s-a învăluit timp de peste 10 ani Kim Ir Sen. Acesta revendica de 
la coreeni o adorație recondiționată: chipul conducătorului. adesea in mărime supranaturală. 
făcea parte din motivele obligatorii ale picturii nord-coreenilor. Pietrele pe care a stal cândva 
marele conducător sunt destinația favorită a pelerinajelor nord-coreenilor. Aceștia trec drept 
oameni credincioși, mândri și sentimentali. Kim Ir Sen s-a folosit cu succes de aceste atribuie ale 
poporului său. După moartea conducătorului au avut loc mari manifestații funciare. Mii de 
oameni pradă isterici au ieșit în stradă, iar reporterii stației de televiziune (de stat, bineînțeles) 
au avut. în sfârșit. ocazia să ia cuvântul. După moartea Conducătorului Iubit, liderul Coreei de 
Nord a devenit fiul lui Kim Ir Sen. Kim Jon-il. Așchia nu a sărit departe de trunchi. Kim Jon-il. ale 
cărui apariții publice sunt mai degrabă rare. cere poporului să îl adore ca pe „Soarele Viitorului", 
in ultima vrane. Coreea de Nord este suspectată că încearcă să producă amu* atomice, iar 
autoritățile refuză constant să permită accesul inspectorilor internaționali la facilitățile sale 
nucleare. 
Pe durata Conferinței de Ialta si celei de la Potsdam, aliații au căzut de acord să ii ia Japoniei 
Peninsula Coreea și să ii redea Coreei suveranitatea. După înfrângerea Japoniei in 1945, Corcea 
și-a recâștigat independenta, dar țara a fost divizată in două părți: cea de nord. aflată sub 
ocupație sovietică, și cca de sud, controlată de americani. Paralela de 38° reprezenta linia de 
demarcație dintre cele două părți. S-a decis ca in 1947 să se organizeze alegeri libere 
parlamentare in întreaga țară. in scurt timp trupele sud-coreene, bine pregătite, dar luate prin 
surprindere de atac. in numai câteva zile, orașul Seul a fost cucerit 

ONU a reacționat foarte rapid, trimițând în Coreea forțe militare multinaționale, formate 
mai ales din soldați americani, in septembrie 1950. Armatele nord-coreene au început să se 
retragă și s-au oprit in apropiere de granița cu China, care a venit în ajutorul fraților socialiști" 
și a preluat contraofensiva. Forța sa de atac i-a impins din nou pe oponenți până in dreptul 
paralelei 38. Negocierile dificile de pace s-au încheiat cu semnarea, în 1953. a Acordului de la 
Panmunjon, prin care s-a înființat o zonă demilitarizată, de-a lungul acestei paralele, controlată 
de foitele internaționale de menținere a păcii.”[4] 

 

Careului Marte cu Uranus ce se împlinește în dimineața zilei de 29 octombrie este unul 

dintre cele mai rele aspecte ale lunii octombrie, nu doar al decadei în curs. Momentul acesta ne 

aduce aminte de explozii temperamentale, de problemele pe care le-am avut la începutul lunii iunie, 

de ușurința cu care suntem tentați acum să ne vindem scump marfa, să transformăm eșecul 

relațional într-o mare dramă a vieții. Una dintre cele mai periculoase direcții ale zilei de 29 

octombrie vine din faptul că succesul de acum al unui individ la care ajungem cu ajutorul unor 

oameni ce nu pot renunța la drama lor, victoria pe care o obține un individ cu efortul celor care 

suferă în continuare ne spune altceva despre corelațiile acestei decade. Prin acest careu între Marte 

și Uranus dragostea ne este pedepsită și din aceste călătorii în trecut, prin cele două tipuri de 

corelații, ajungem să credem că dragoste este vinovată, că nimic din ceea ce am iubit până acum nu 

ne poate înălța și nimeni dintre persoanele cu care am avut genul acesta de schimb nu a meritat cu 

adevărat așa ceva. Iertarea va fi pedepsită și pentru că de această dată corelațiile pozitive merg spre 

finalul lunii iunie, când întâlnirea lui Jupiter cu Capul Dragonului ne-a vorbit despre vocație, despre 

misiune sau despre o mare deschidere, cu scopul de a împlini un demers existențial, a privi lucrurile 

acestea în absența sentimentelor profunde, înălțătoare, fără iubire, fără înțelegere, fără compasiune, 

înseamnă a transforma realizările vieții într-un mare eșec și a ajunge să credem că până și lucrurile 

care ne-au bucurat au lăsat o rană în urmă, deci trebuie să ne propunem să nu mai facem așa ceva 

niciodată. Pentru că Luna se află acum în Balanță, informația este desconsiderată ori afișată în văzul 

tuturor și, nu doar atât, ci folosită ca un element de combatere a nesiguranței. Abuzul va fi divulgat, 

iar preocupările vor merge cu precădere către zona din care individul nu obține nicio susținere. Și 

creativitate este lovită acum și gândurile profunde și încercările vieții tot ceea ce pare să graviteze în 

jurul unor valori stabilizate, că nu degeaba Marte trece acum prin Capricorn, se exprima acum în 

absența iubirii, în absența înțelegerii sau în totala incapacitate de recalibrare. 
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Este de la sine înțeles că toate aceste procese consumă și ar putea să ducă, în cazul în care 

individul nu are suficient de multe rezerve să reziste până când influxurile acestea se slăbesc, la 

autodistrugere. Tocmai de aceea, iertarea va fi privită acum ca un adversar, iar fapta cea mai 

interesantă va veni din partea unui individ care nu are pic de considerație față de valorile perene, 

față de tradiție sau față de o regulă care până acum a însemnat stabilitatea grupului. 

Există o componentă specifică zilei de 29 octombrie și care va fi vizibilă cu precădere în 

cazul celor care au dovedit până acum că sunt oamenii echilibrați și nu se întorc din drum doar 

pentru că au parte de 10 zile sau poate chiar de o lună întreaga de probleme. Această componentă 

vine prin inventarierea trădătorilor. Un om care a activat de la începutul anului și până acum în 

absența totală a compasiunii, cu desconsiderare față de valorile celorlalți sau împotriva anturajului, 

nu se mai poate ascunde acum, nu-și mai poate eclipsa anumite defecte de caracter și vor putea fi 

văzuți de cei profunzi în momentul în care vor acționa, nu oricum, ci sfidând o regulă. Asta se 

întâmplă pentru că ziua de 29 octombrie, prin împlinirea acestui careu între Marte și Uranus, aduce 

activarea unui program periculos, poate chiar unul de autodistrugere și asta se întâmplă pentru că 

intensitatea maxima în această ecuație o are careul dintre Marte și Uranus deci o problemă internă. 

Când un element negativ își întoarce forța sa distructivă către sine el va deveni o victima asemenea 

celor din jur cărora le-a făcut rău. Acesta este mecanismul care îi va divulga și prin intermediul său 

aceștia se vor dezvălui. 

 
O fugă destul de rușinoasă 
Atunci când revine la Damasc, a avut într-adevăr de furcă cu slujbașii lui Areta, rege al 
Nabatenei până în anul 39 al erei noastre. Nu fiindcă Damascul se afla sub dominația nabateilor, 
dar putem crede că Pavel a întâmpinat o opoziție în numita Arabie, așa încât s-a reîntors la 
Damasc în speranța de a se afla pe un teren neutru; de asemenea, putem presupune că opoziția 
puterii nabateene s-a prelungit în orașul sirian prin mijlocirea celui pe care Pavel îl numește 
„dregătorul regelui Areta" și care trebuie să fi fost un fel de consul (2 Co 11, 32). Din punct de 
vedere istoric, acest tip de opoziție este mai verosimil decât al iudeilor din Damasc, despre care 
vorbesc Faptele Apostolilor, urmând o schemă literară ce le este dragă (FĂ 9, 23-24). 

În orice caz, Pavel părăsește orașul ca un fugar: peste zid, într-un coș atârnat de o 
frânghie, ca o marfă. Era în anul 38 sau 39. Locuitorii de azi ai Damascului arată cu mândrie 
locul tradițional al acestei evadări care, la vremea ei, nu a avut nimic semeț în ea. „Dacă trebuie 
să mă laud, mă voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele!", scrie chiar Apostolul, înainte de a evoca 
întâmplarea (2 Co 11, 30): se află în aceste vorbe o reflectare foarte potrivită a șederii 
tumultuoase Pe care a avut-o la Damasc![1] 
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30 octombrie ne aduce o dovadă de seriozitate. Lucrurile se vor petrece în această zi într-o 

schemă atât de diferită față de ceea ce am traversat în celelalte zile ale acestei decade încât vom 

avea impresia că ne aflăm la început de drum. Începutul de drum este însă cunoscut, nu este în 

totalitate nou pentru că mesajul ce derivă din conjuncția lui Venus cu Saturn a fost abordat și în 

zilele anterioare, spre exemplu în 28 octombrie, când am văzut pe cer patru tipuri de conjuncții ce 

activau două câte două. În momentul de față, prin această conjuncție a lui Venus cu Saturn, ce se 

împlinește când Luna încă se afla în zodia Balanță, arată că metoda de lucru devine foarte eficientă, 

schemele la care facem apel nu vor să se răstoarne ci vor să fie confirmate, iar respectul față de 

munca proprie reînvie, ca Phoenix din propria cenușă. Imediat ce Luna va trece în Scorpion Mercur 

va avea de împlinit două unghiuri pozitive cu Neptun și cu Axa Dragonului, fără a reuși să medieze 

tendința nodurilor oferindu-le oamenilor accesul la inspirație, îndemnându-i să vorbească frumos, să 

recupereze energia pierdută în conflicte inutile sau în convingeri sterile și să se conecteze la ceea ce 

este esențial. Nu putem însă nega conjuncturile complicate care activează în continuare însă prin 

energia momentului ne vom preocupa acum să găsim soluții la sărăcie, la un eșec profesional, la un 

mister sau un conflict ce a pornit de la o împărțire a unui bun sau unui teritoriu. În 30 octombrie se 

va împlinii și Luna nouă și pentru patru săptămâni directiva aceasta legată de reparare, corectare sau 

constatare a soluțiilor va deveni prioritară pentru ceea ce înseamnă evoluție sau împlinirea 

destinului. Luna noiembrie va avea însă o altă maturitate decât luna octombrie și vom regăsi această 

trăsătură a respectului față de munca proprie sau a respectului față de ceilalți în cea mai mare parte 

din luna noiembrie. Momentul de față însă încearcă să-i convingă pe oameni că doar educația îi face 

puternici, nu banul, nu șantajul și nu secretele celorlalți pe care le inventariază. De asemenea, 

comunicarea trebuie să fie din nou la un nivel foarte înalt și pentru a recupera la acest capitol se va 

consumă mult din rezervele personale, poate prea mult în comparație cu ceea ce am putea obține pe 

moment. Ceea ce se întâmplă acum seamănă cu o investiție în această zonă a comunicării, iar 

beneficiile ar putea veni abia în mijlocul lunii noiembrie, când decada curentă, cea de-a treia a lunii 

octombrie, este folosită ca reper pozitiv. 

Este adevărat, reperul pozitiv pe care decada de față îl poate oferi celei de-a doua decade a 

lunii octombrie va fi diferit față de nivelul de educație, că nu degeaba acum, aproape de finalul 

lunii, ni se spune că puterea este direct proporțională cu gradul de educație. Cel care doar va crede 

despre sine că știe multe, că este educat, că este informat va reuși să confunde momentul acesta al 

autocunoașterii, adică decadă a treia lunii octombrie, cu prima decadă a lunii octombrie, adică să 

acorde tristeții o importanță nemeritată. Este important să insistăm pe acest echilibru pentru că 

momentul de Lună nouă este de o mare importanță pentru a impune un nou etalon sau a descoperi 

un traseu prin parcurgerea căruia să descoperim noi valente ale vieții sau să evoluăm. Dacă ne vom 

petrece ziua de 30 octombrie în confuzie, autoamăgire sau abuzuri atunci nu ar trebui să ne 

așteptăm ca, în a doua decadă a lunii noiembrie, să fim înțelepți. Poate vom avea nevoie de 

înțelepciune, poate vom fi interesați să o căutăm pe cea veritabilă însă neputința arătată pe Luna 

nouă din 30 octombrie se va răsfrânge asupra neputinței de a vedea ceea ce trebuie în a doua decadă 

a lunii noiembrie. 

 
„Alexics Gyórgy 

(14.09.1864, Arad -7.02.1936, Budapesta) Román din Banatul Sârbesc, după familie. 
Nume maghiarizat. Lingvist, istoric literar, etnograf, conferențiar la Universitatea din Pesta din 
1897, apoi, după o muncă științifică de mai mult de 20 de ani, profesor emerit. Față de 
precursorii săi, atât în cursurile, cât și în opera științifică, folosește cele mai noi rezultate 
științifice. Predă studii de dialectologie română, despre cele mai vechi documente ale limbii 
române. Lucrări: „Originea și istoria cuvântului „vlack“”; „Originea limbii române”; „Istoria 
limbii române până în sec. al XVI-lea”; „Relația limbii române cu latina și celelalte limbi 
neolatine”; „Categorizarea elementelor străine din limba română”; „Terminologia creștină a 
limbii române”; „Influențele lingvistice româno-maghiare”; „Influența limbii române asupra 
limbii maghiare”; „Influența limbii maghiare asupra limbii române”; „Istoria dicționarelor 
românești”; „Poezia populară română”; „Lucrări critice din aria literaturii și lingvisticii 
române”; „Explicarea diplomelor slavo-române”; „Literatura română în secolul al XVI-lea și al 
XVII-lea”; „Cronicari români”; „Literatura manuscriselor vechi românești”, „Diplomele bulgaro-
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române”; „Poezia lui Alecsandri”; „Poezia lui George Coșbuc”; „Junimea și „Convorbiri literare“”; 
„Literatura română în sec. al XIX-lea”; „Istoricul gramaticii române”; „Fonetica română”; 
„Morfologie română”; „Sintaxa română și Semantica română”. A scris numeroase articole pe 
teme lingvistice, literare și etnografice în reviste științifice maghiare, românești, austriece și 
germane. Pentru gimnaziile maghiare, în care se predă limba română, a scris „Gramatica limbii 
române”, 1892, carte apărută în mai multe ediții. în 1897, la Budapesta, apare opera „Polenul 
trandafirului sălbatic” (Vadrozsapor), în care cercetează influența poeziei populare române, mai 
ales a baladei, asupra literaturii maghiare. în volumul al doilea al „Istoriei literaturii universale” 
(Egyetemes Irodalomtortenef), apărut în editura lui Heinrich Gustav la Budapesta în anul 1905, 
scrie istoria literaturii române, care apare și în limba germană sub titlul „Geschickte der 
Rumänischen Literatur”, Leipzig, 1906. Volumul său „Istoria literaturii române”, scris în limba 
maghiară, „Roman irodalomtortenet”, este recunoscut ca valoros atât de români (Sămănatorul, 
1905), cât și de partea maghiară (Egyetemes PhiJologiai Kozlony, 1905). Cele mai importante 
scrieri ale sale apărute în 
limba română sunt: „Texte 
din literatura poporană 
română”, vol. I, 1899, vol. 
II, 1913 și „Pagini din trecut: 
Cum s-a propoveduit unirea 
în părțile bihorene?”, 1903. 
Studiile sale au fost 
publicate în „Convorbiri 
literare”, „Luceafărul”, 
„Șezătoarea” și alte reviste 
românești. Comunitatea 
românească din Ungaria 
păstrează vie până astăzi 
amintirea sa. Lucrări: 
Lexicon linguae Hungaricae 
aevi antiquioris (Arad, 
1888), „Românii” (1905), 
„Cartea de cântece” a lui 
Szegedi Gyorgy în 
traducere română din sec. 
XVI (Szegedi Gyorgy 
etiekcskonyve, XIV. 
„Szazadbeli roman 
forditâsban”, împreună cu 
Sztripszky Hiador, 
Budapesta, 1911), Povești 
populare românești (Român nepmesek, Budapesta, 1912/13, 2 voi.), Dicționar de buzunar 
maghiar-român cu cele mai importante cuvinte (Magyar-roman zsebszotar a legfontosabb 
szavak osszeallitasaval, 1917), Dicționar de buzunar român-maghiar și maghiar-român cu cele 
mai importante cuvinte (Roman-magyar es magyar-roman szebszotar a legfontosabb szavak 
osszeallitasaval, 1917), Romana (Românii, f.a.). De asemenea, gramatica maghiară pentru cei 
care doresc să-și însușească această limbă fără ajutorul unui profesor cu titlul: Gramatica 
maghiară. Manual practic de învățământ pentru autodidacți (Budapesta, 1942). A fost membru 
al Asociației Etnografice Maghiare (Magyar Neprajzi Tarsasâg).”[8] 

 

Conjuncția Lunii cu Luna neagră din 31 octombrie ar trebui să ne pună pe gânduri. Pentru că 

Luna se deplasează foarte repede de la Luna nouă, care s-a împlinit în seara zilei de 30 octombrie, 

până la conjuncția cu Luna neagră, din după-amiaza zilei de 31 octombrie, ar trebui să ne atragă 

atenția asupra a ceea ce considerăm acum ca fiind prioritar. Cei mai mulți oameni se vor preocupa 

de bani, de putere, de influență, vor căuta să-și umple viața prin plăcere, prin satisfacție sau prin 

confort. Ceea ce ține de profunzimea Scorpionului va fie răstălmăcit, va aluneca încet către o pantă 

periculoasă și fiecare va simți îndemnul de a reformula adevărul, de a minții puțin pentru că nimeni 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

505 

nu opune rezistență, cu toții se simt deconectați, bucuroși, încântați sau încrezători că ceea ce este în 

interior nu va fi cunoscut de nimeni. 

În realitate, trecerea aceasta ciudată a Lunii prin conjuncțiile succesive cu planetele din 

Scorpion, mai puțin Junon, devine conflict între generații. Acest conflict între generații se bazează 

mult pe neîncredere în sine, neputința de a empatiza cu problemele sau realizările persoanei situată 

pe un alt tronson și aderarea la prejudecăți ce nu sunt tolerate nici măcar de persoanele care au o 

mare deschidere sau o mare disponibilitate în a ierta și a înțelege. Este adevărat, cel care se situează 

deja pe o poziție privilegiată, liderii, cei care și-a consolidat până acum poziția în fața unui grup se 

vor simți avantajați. Lor nu le va cere nimeni socoteală de ce mint sau de ce se comportă în felul 

acesta. Toată lumea se va bucura că liderul coboară de la înălțimea funcției sau importanței pe care 

o are printre muritorii de rând și erorile sale, ajustările adevărului, vor fi trecute cu vederea. Până și 

sfidarea nu este ceea ce-a fost cândva, iar redimensionarea valorilor personale ar putea să inducă 

acum grupului, care nu a apucat în zilele anterioare să își finalizeze anumite demersuri, că le poate 

încheia brusc. Sfatul pe care îl da acum liderul este eronat pentru că se bazează doar pe avantajul 

personal ori pur și simplu minte de plăcere, se distrează ori pentru că se plictisește și nimeni nu îi 

cere socoteală și va crede că poate face orice. 

În fața acestei dezordini plăcute, cu gust savuros, reușita va depinde doar de puterea de 

rezistență a individului. Factorul tradiționalist, în continuare agresat și echilibrul pe care ar trebui să 

îl obținem prin apelul la greșelile pe care le-am făcut pe finalul lunii ianuarie, nu reușesc acum să ne 

ajute foarte mult, ci mai curând să ne sperie. Din această cauză mulți vor avea impresia că cea mai 

bună soluție este dezertarea, să oprească o colaborare, să rupă înțelegerea, să rupă contractul să 

schimbe clauzele, să sfideze o promisiune și să nu se simtă vinovați dacă nu mai cred în 

recompensele prezente. Cine înțelege că aceasta va fi tendința ultimei zile a lunii octombrie se va 

simți bine, nu va conștientiza pericolul, nu va vedea nici măcar perspectiva unor decizii eronate și 

asta nu se întâmplă doar pe 31 octombrie, ce s-a întâmplat, ci pe 30 octombrie, pe Luna nouă. Cine 

merită să se trezească va avea de traversat astăzi un eveniment fericit, va trece printr-un accident 

mai mult să mai puțin grav în funcție de cât de bruscă trebuie să fie trezirea, și acesta este un mare 

noroc. Ulterior acestui eveniment nefericit, persoana respectivă va privi altfel, se va dovedi foarte 

creativă și va fi un reper pozitiv pentru cei din jur. 

 
Orice carte de astronomie tipărită după începutul secolului trecut clarifica faptul că Venus este o 
planetă fără sateliții, asemănătoare lui Mercur. Cu câteva secole în urmă lucrul acesta însă nu 
era foate sigur. Unii astronomi, toți cu o bună reputație, iar unii dintre ei chiar celebri, au văzut 
satelitul lui Venus. 

Povestea începe în 1672, cu un om de talia lui Giovanni Domenico Cassini. Observând 
odată cerul de dimineață, el a remarcat un obiect mic în apropierea lui Venus. Oare Venus ar 
avea un satelit? Se pare că Giovanni Cassini s-a hotărât să nu-și anunțe descopeream public. 
După 14 ani a văzut din nou obiectul și de data aceasta l-a introdus în jurnalul său. Cassini 
menționa această observație în cartea sa „L'Astronomie” și astronomii au început să se mire cum 
de Francesco Fontana (1580 – c. 1656) n-a putut vedea același obiect cu trei decenii înaintea lui 
Cassini. Fontana, cel care era renumit la timpul acela pentru observațiile sale, a desenat planeta 
Marte cu o pată centrală perfect rotundă și planeta Venus în același mod doar că foarte aproape 
de pata rotundă neagră, în cazul lui Venus, alături de faza de seceră apare un punct. Petele negre 
din desenele lui Fontana au fost și, de asemenea, sunt considerate ca fiind efectul unei pete din 
instrumentul său. Dacă însă Cassini a văzut un obiect în apropierea lui Venus, este posibil să-l fi 
văzut și Fontana. Erau necesare mai multe observații. Dar fenomenul nu se oprește aici. Au 
existat și alte persoane care au văzut acest satelit închipuită a lui Venus, cum este cel al 
constructorului de instrumente James Short, cel care a perceput presupusul obiect în dimineața 
zilei de 23 octombrie 1740. Desigur, nu este singurul. În orice caz, astăzi să știe că Venus nu are 
nici un satelit. 

 

Așa după cum se poate constata, cea de-a treia decadă a lunii octombrie ne pune în fața 

păcatului într-un mod mult mai dur decât ne-am fi putut închipui la începutul lunii sau poate în altă 

lună a acestui an. Conștientizăm în acest interval că este important să ne corectăm comportamentul, 



Previziuni astrologice pentru anul 2016 

© Gheorghiță COŞER,  www.coser.ro 

506 

sa alegem lucrurile bune, să zburăm frumos, nu să zburam oricum, să îmbinăm un traseu ce ni s-a 

părut până acum de importanță foarte mare cu unul supradimensionat pentru că avem acum puterea 

de a percepe realitatea de la un nivel. Este de la sine înțeles că ultima decadă a lunii octombrie va fi 

marcată de curaj. Mulți vor afișa curajul în manifestarea sa negativă, fiind mult prea îndrăzneți sau 

invadând intimitatea celorlalți fără să aibă mustrări de conștiință sau fără sa aibă nici cea mai mică 

dorință în a nu face lucrul acesta. Alții însă se vor dovedi curajoși pentru că sunt responsabili, 

pentru că sunt puternici și pentru că nu se tem de suferințe. Complicațiile acestei decade, cele care 

sunt dominate de planeta Marte în Capricorn, le conferă acestora o profunzime aparte. Nu doar că 

văd problemele așa cum sunt, dar au și soluții și se implică pentru a-i salva pe ceilalți, fără a 

considera că este o datorie sau o impunere, ci fac acest lucru dintr-o căldură sufletească imposibil 

de exprimat în cuvinte. 

Luna octombrie devine, astfel, reprezentativă la capitolul progres și, în egală măsură, 

reprezentativă în ceea ce privește raportarea individului la păcat. Vom vedea în luna octombrie că 

păcatul este atât de răspândit, chipurile sale sunt atât de diverse încât numai cu implicare și dedicare 

ar putea să se elibereze de acest obstacol. Este posibil ca multe să rămână nerezolvate în urma 

acestei luni sau să vedem păcatul și să nu ne ajutăm cu nimic. Nu trebuie să ne descurajăm pentru că 

orice deschidere specială în această direcție va fi în consonanță cu mesajul astral care, după cum am 

văzut în analizele zilelor acestei luni, fac parte dintr-un mecanism mult mai mare, iar forma de 

recompensă vizibile în această lună, prin multiplele corelații, atât cele pozitive și cele negative, 

arată că viața pe care o trăim este importantă și nu trebuie să negăm valoarea acesteia doar pentru că 

la un moment dat nu înțelegem reperele cu care lucrează. Momentul octombrie 2016 ne umple de 

recompense pe măsura efortului. 
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NOIEMBRIE 
Revoltă. Sensuri fără sens. Disconfort față de 

sine. 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1212 – Bătăliile de la Las Navas de Tolosa; 

 709 – Musulmanii cuceresc Ceuta. 

 1628 – Medicul englez W. Harvei realizează prima 

descriere a circulației sângelui; 

 1847 – P. Barlow descoperă curenții telurici. 

 

 

O CARTE 
 

INOCENȚII de Hermann Broch 
„Aidoma cărţii Adio, Berlin a lui Christopher Isherwood, Inocenţii este o culegere de povestiri vag 

legate între ele, ce descriu o societate europeană interbelică cu atmosferă sumbră sumbră şi prevestitoare de 
rău. Plasate în timp între 1913-1933, povestirile prezintă personaje distruse de Primul Război Mondial, dar 
care par şi dornice să zdro¬bească orice urmă de certitudine morală. 

Centrat în mare pe soarta „Domnului A“, un tânăr aparent dezrădăcinat, chiriaş în palatul în ruină al 
unei baronese de vârsta a doua, romanul relatează o serie de eşecuri sociale provocate de acesta sau la care 
este martor. Rela¬ţiile sexuale se transformă în trădare şi violenţă, iar iubirea faţă de natură în indiferenţă 
umană; viaţa de familie devine parodia grotescă a unor convenţii inexistente înainte de război. Broch 
inserează înaintea fiecărui set de povestiri „explicaţii", demonstrând clar că valorile deformate ale acestei 
societăţi decadente prevestesc ordinea mult mai ameninţătoare a nazismului în formare. Nici un personaj nu 
este făţiş implicat politic dar acţiunile lor inumane pun temelia viitoarei acceptări pasive a fascismului. 

Scris într-un amestec şocant de proză sobră şi versuri satirice, Inocenţii rămâne un roman obsedant şi 
plin de forţă, care îl obligă pe cititor să admită, aşa cum notează mai târziu un personaj, că „Răspunderea, ca 
şi ticăloşia noastră, este mai mare decât noi înşine” (Anna Bogen, doctorand în filozofie, Universitatea Sussex) 
 

UN FILM 
 

PACIENTUL ENGLEZ (2009) – Regia Anthony Minghella 
„La sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, contele Almasy, trimis de Societatea 
Regală Britanică de Geografie să cerceteze deşertul Sahara, suferă arsuri îngrozitoare 
într-un accident aviatic. Vegheat de o infirmieră devotată şi sensibilă, el îşi rememorează 
viaţa şi, mai ales, povestea de dragoste intensă şi interzisă care avea să-i schimbe 
destinul.” (www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 noiembrie) 
Numitor comun. Dificultăți îndreptate către eșec. Pasul este 
necunoscut, dar intuit. Detaliul atrage. Punem gânduri bune 

într-un vas prea mic. Avem acces la un secret puternic. 
Varianta ocolitoare este accesibilă. 

DECADA NR. 31  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   2 11-20 ianuarie 

Corelația negativă 29 11-20 octombrie 

Zona martor 11 11-20 aprilie 

 

Adâncă loialitate. Exprimare artistică. Intuiție. Inspirație este folosită în procesele muncii 

sau pentru un câștig imediat. Consum din rezerve. Prea multă tensiune arată că încă trebuie să 

mai lucrăm asupra toleranței. Nesiguranță. Neîncredere în sine are acum motive noi. Se luptă 

împotriva unei realității. Tensiuni pe aspecte banale. Agresivitatea motivează succese pe perioadă 

scurtă. Interes pentru asocieri noi. Eveniment major care se adresează sănătății fizice, spirituale 

și mentale transformări în segmentul credințelor. Pierderea simțului realității. Impas major legat 

de credință. Deviere de la cale. Independența este înțeleasă prost. Seducție împotriva traseului 

folositor. Probleme în cuplu. Invidie. Orientarea individului către acorduri periculoase. Tinerețea 

este importantă. Superficialitate. Războiul este de partea celui care îl cere. Principiile iubirii sunt 

redefinite. Popularitate. Confesiuni care se întorc împotriva individului. Mintea caută soluții 

ciudate. Aversiune față de tot ceea ce înseamnă putere sau expansiune. Realitate este redefinită. 

Competiție. Se modifică viteza de reacție. Idealuri complicate. Tiparele sunt modificate. 

Accidentele sunt complicate. Luptă împotriva unei atitudini necuviincioase. Regulile se modifica. 

Puterea personală le vorbește oamenilor despre supraviețuire. Deschidere către evenimente 

sociale cu mari implicații asupra evoluției rasei umane. Compromis. Întregul este nedefinită. 

Educație timpurie. Imaginile sunt transformat în cuvinte. Evoluție prin schimb de experiență. 

Experiment. Misticul este încercată prin valori cotidiene. Puterea personală este ușor 

concentrată. Se pune mare accent pe un talent. Se vorbește acum despre lene. Forța interioară 

este mult mai importantă decât forța exterioară. Respectul este câștigat ușor. Se lucrează cu 

informații noi. Încercările sunt depășite cu dificultate. Comunicarea se află în criză. Fiecare se 

preocupă prea mult de propriul interes. Anumite abilități nu sunt valorificate cum trebuie. Se 

schimbă ordinea lucrurilor. Drumul se acoperă și nu mai vedem urmele. Încrederea în sine este 

zdruncinată de o minciună. Se lucrează frumos și se obține accesul la un plan superior. Inspirația 

poate fi pusă în aplicare. Lecții importante legate de administrarea unor valori ciudate. Puterea 

individuală este reprezentat altfel. Ceea ce este puțin nu înseamnă că este și lipsit de valoare. 

Afacerile nu mai sunt atât de importante.  

 

Luna noiembrie aduce o mare surpriză în contextul astral al anului 2016. În primul rând, o 

mare parte din evenimentele pe care le-am crezut date uitării ori despre care am considerat că nu 

sunt bune de nimic și că nu ne duc pe un rezultat spectaculos așa cum sugerau încă de la început, își 

ating acum finalitatea, lăsând impresia că totul se construiește în jurul unei mari revolte. În realitate, 

dacă luna octombrie ne-a adus o conștientizare a păcatului, luna noiembrie ne aduce în fața sensului 

care nu are sens, în fața chipului care și-a uitat forma, structura, direcția și, din această cauză, mulți 

oameni ar putea să arate un mare disconfort față de propria persoană. Luna noiembrie nu se va 

remarca la capitolul evenimente astrale, dar ar putea aduce câteva modificări importante, spre 

exemplu, conjuncția lui Neptun cu Coada Dragonului din prima decadă sau careurile dintre Jupiter 

și Pluton, pe de o parte, și Junon și Axa Dragonului, de partea cealaltă. 
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Nu este reprezentativ pentru noi, nici măcar în acest tip de analiză pe care-l abordăm aici, 

dacă luna noiembrie ridică standardul interacțiunilor spre revoltă sau dacă aceste atitudini se 

transformă în evenimente. Este foarte important să înțelegem care sunt firele destinului care ajung 

aici, să investigăm cu mare atenție cauzele și după ce le-am văzut să urmărim prin tot ceea ce facem 

și reprezentăm la un moment dat să schimbăm atitudinea, să preferăm un alt mediu sau să gândim 

altfel. 

Relațiile pozitive și negative ale acestei luni fac trimitere în mod insistent către ceea ce s-a 

consumat în luna anterioară. Nu degeaba comparația cu conștientizarea păcatului își găsește un loc 

de cinste în observațiile de acum. Relația cea mai intensă cu ceea ce s-a consumat în luna anterioară 

va fi foarte vizibilă în mijlocul lunii noiembrie. În celelalte două decade se va încerca acceptarea 

propriei condiții sau identificarea unui fir evolutiv, unui fir profund, original, personal care să nu 

consume foarte multă energie, dar să îl ducă pe aspirant către un mare progres. Așa după cum toată 

lumea se așteaptă, acolo unde vor exista recompense majore avem de-a face și cu un foarte mare 

efort. 

Prima decadă a lunii noiembrie se va remarca prin 3 mari evenimente majore care se vor 

desfășura între 3 și 9 noiembrie. În 3 noiembrie Neptun va atinge conjuncția perfectă cu Coada 

Dragonului, în 6 Junon va intra în Săgetător, iar în 9 noiembrie, Marte va intra în Vărsător. 

Înțelegem de aici că schema pe care o va folosi prima decadă a lunii noiembrie se axează mai 

curând pe avertismente și pe realizarea unui numitor comun între ceea ce am acumulat până acum și 

obiectivele pe care ni le stabilim în momentul de față. Judecând după faptul că Neptun atinge 

conjuncția cu Coada Dragonului în 3 noiembrie, acest numitor comun trebuie neapărat să conțină o 

experiență traumatizantă, un eveniment marcat de nemulțumire sau care s-a construit în jurul unei 

mari pierderi. Dacă Neptun nu ar fi fost acum în mers retrograd atunci lucrurile nu ar fi avut această 

conotație. 

Asta nu înseamnă însă că această decadă este simplă sau că evenimentele pe care le va 

predispune vor fi ușor de încadrat sau de analizat. Corelațiile pozitive ne îndreaptă atenția către a 

doua decadă a lunii ianuarie atunci când Neptun și Marte s-au aflat într-o relație pozitivă. Acum 

Marte iese din semnul care trimite către zodia tranzitată de Neptun un sextil, adică trădează grupul 

de apartenență, pune o mare greutate pe decizia momentului și se încearcă devierea de la traseul 

inițial care îi oferea individului multă speranță. Trecând în Vărsător, invitația se orientează spre 

redimensionarea preocupărilor, spre a ne deschide mintea către noi idealuri și a vedea că se poate 

trăi și altfel, cu dorințe construite în alt mod nu neapărat cu cele care se conține în structura lor și 

nevoi sau muncă. Această construcție va lăsa impresia de instabilitate și corelațiile negative, cele 

care ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii octombrie ne spune că este mult mai important să ne 

preocupăm acum de destinul în ansamblu decât de câteva probleme. Nu degeaba în intervalul privit 

ca o corelație negativă, Marte ridică un trigon la Axa Dragonului iar prin corelațiile pozitive Marte 

se află în trigon cu Neptun. Avem nevoie acum să dăm dovadă de o mare putere de selecție și nu 

oricum, ci amintindu-ne cum ne-am simțit în mijlocul lunii aprilie, când Marte din Săgetător a intrat 

în mers retrograd. Revolta sau obsesia performanței se pare că este indicatorul perfect ce ne ajută să 

facem o separare clară între cele două direcții. 

Pe finalul tranzitului său prin zodia Scorpion, Luna va trebui să treacă obligatoriu prin 

conjuncția cu Junon. De această dată, în prima zi a lunii noiembrie, Junon nu se află în ultimul grad 

al zodiei Scorpion, deci nu se va pune acum problema trădării sau de posedării de un bun. Se va 

pune însă problema unei informații construită în mod intenționat împotriva unui individ sau 

deformată pentru a sluji unui scop mai puțin corect. 

Totuși personajul principal al primei zile a lunii noiembrie face referire cu precădere la 

această relație pe care individul ar trebui să o aibă cu cei din jur sau cu idealurile foarte îndrăznețe. 

Soarele se află acum într-o relație foarte bună atât cu Axa Dragonului, cât și cu Neptun, însă 

mesajul său nu va putea să medieze tendința Nodurilor. Asta înseamnă că pe o problemă mai veche 

se vine cu un mesaj bun, aduce pacea într-o zonă de conflict și întâlnire a Lunii cu Junon în mijlocul 

zilei ar putea să transforme această tendință într-un act, într-o înțelegere clară de la care nimeni să 

nu se abată. Motivul pentru care nu se vor abate de la condițiile stabilite acum ar putea să fie același 
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pentru toate părțile implicate. Oamenii acum se grăbesc, vor să-și cultive abilitățile practice, vor ca 

în asocieri să țină cont atât de sensibilitate cât și de spiritul de echipă, vor să atingă un nivel superior 

pentru că simt că nu mai au timp, rezervele sunt pe terminate sau există un mare risc în momentul 

de față ca toleranța să nu mai fie apreciată ca pe vremuri. 

Totuși, pentru că Soarele se află într-o relație foarte bună cu Neptun și aproape de Soare se 

află și planeta Marte se poate vorbi acum despre inspirație, despre identificarea unui element 

absolut impresionant din întâmplările rezervate celei de-a doua decade a lunii ianuarie și prin 

această rememorare oamenii să se simtă dintr-odată mult mai sensibili sau mai creativi, mult mai 

puternici în mesajul pe care îl au de transmis sau mai siguri pe ei. 

Problema cea mai importantă care va veni spre noi în prima zi a lunii noiembrie ține de 

administrare. Nu trebuie neglijat faptul că în această perioadă zodia Scorpion este puternic 

accentuată. Ba, în plus, se află și Luna acolo cu toate că în a doua parte a zilei de 1 noiembrie ea va 

trece în Săgetător. Această accentuare a zodiei Scorpion arată că motivul pentru care se procedează 

în felul acesta este unul material sau prin acest motiv se urmărește obținerea unui avantaj imediat. 

Ne va face însă plăcere să ne implicăm în acțiuni legate de schimb de experiență, deplasări, 

mobilitate a valorilor sau participare la o muncă de echipă ce urmărește construcția unui mare 

edificiu, nu doar ideologic, ci poate chiar concret: un pod, o stradă, o clădire, un aparat. Faptul că nu 

se va știi totul despre evenimentul principal al acestei zile, faptul că oamenii implicați în acest 

episod nu vor putea să comunice totul despre ceea ce s-a întâmplat acolo, fie că li se interzice, fie că 

nu pot, este de acum cunoscut. Marcajul acesta pe zodia Scorpion pune acum o mare greutate pe 

destin și arată că numai prin secret, prin intenții ascunse sau printr-un mister, poate chiar unul bun, 

se ajunge la o mare performanță. Persoana superficială va ține minte că prima zi a lunii noiembrie a 

fost marcată de surprize. Un om profund va ține minte că a fost foarte creativ în această prima zi a 

lunii noiembrie și a putut să facă surprize celorlalți atrăgând atenția nu doar asupra disponibilității 

spre efort, asupra muncii sau asupra inteligenței, ci și asupra faptului că dacă vor, pot deveni 

periculoși. 

 
„Isaac Newton (1642-1727) în tinerețe a avut crize și chiar lungi perioade de nebunie. 

Când mergea cu trăsura, se ținea strâns cu ambele mâini. În scrisorile sale, uneori confuze și 
obscure, se plângea că este persecutat. Toată viața s-a comportat ca un om distrat. La vârsta de 
cincizeci și doi de ani, în 1694, a avut o criză de nervi, a cărei natură nu s-a putut stabili. Henry 
Joly citând mărturia lui Huyens, care la rândul său s-a sprijinit pe Biot (Melanges scientifiques et 
litteraires) scrie:„Ilustrul geometru Issac Newton s-a îmbolnăvit în 1693 căzând într-o stare 
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vecină cu nebunia... în urma acestui accident, s-a arătat arhiepiscopului de Cambridge. Luând 
aminte la discursurile ce demonstrau alienarea spiritului său, prietenii s-au ocupat de el, l-au 
supus unui tratament medical ținându-l închis în apartamentul său, până și-a recăpătat 
sănătatea".”[3] 

 

Pe 2 noiembrie, când Luna se află deja în zodia Săgetător, lucrurile iau o întorsătură ciudată. 

În primul rând, până în seara acestei zile, Luna va avea grijă să-și definitiveze conjuncția cu Saturn, 

dar nu se va desprinde de cele două mari careuri pe care le împlinește la un interval mic de timp 

între ele: careul cu Neptun și careul la Axa Dragonului. Apoi, simțindu-se marginalizați sau făcând 

suficient de multe gafe și descoperindu-i-se erorile de judecată, Luna va trimite un sextil către 

Jupiter și va invoca dorința de dreptate, cu scopul de a nu pierde totul prin tensiunile pe care ea 

însăși le provoacă. 

Așa după cum se înțelege din scurta prezentare de mai sus, 2 noiembrie este o zi foarte 

ciudată. Tensiunile nu vin din cer, nu vin de la cei din jur și sunt anunțate de cel care striga mai tare, 

de persoana care invocă acum dreptul de veto, de individul care nu s-a controlat suficient de mult și 

i-a invitat pe toți cei din jur să ia parte la dilemele sale. 

Desigur, nu toată lumea funcționează după aceste reguli. Oamenii inteligenți își vor pune 

această lipsă de control într-o altă balanță și doar o altă persoană inteligentă ar putea să vadă că în 

momentul de față este puțin distrată, pierde din vedere detalii importante sau poate le ignoră cu 

bună știință. Oamenii comuni nu vor reuși acum să-și depășească propria condiție pentru că sunt 

mult prea ocupați cu ceea ce-i enervează la ceilalți, cu ceea ce văd la televizor, cu ceea ce aud pe 

stradă și cu ceea ce își amintesc că au trăit în copilărie în adolescență în tinerețe. 

Singurul factor de coagulare, ce ar putea să se transforme în această a doua zi a lunii 

noiembrie într-un element de autocontrol, vine prin rememorare selectivă. Dacă, consultând aceste 

previziuni astrale, o anume persoană conștientizează că ar fi cazul să accepte un nou mod de lucru, 

să nu se mai enerveze din toate prostiile și să se preocupe de lucruri constructive, atunci soluția va 

veni din mijlocul lunii aprilie, când Marte a intrat în mers retrograd. Un eveniment important din 

cea de-a treia decadă a lunii aprilie schimbă viziunea, distrage atenția de pe conflict și, chiar dacă 

nu poate anula tensiunea care vine acum din cele două careul plus o conjuncție pe care o împlinește 

Luna, măcar oprește intervenția eronată a individului către comunitate și îi atragem atenția către o 

problemă personală. Cel inteligent va reuși să obțină prin această autoreflexivitate un răspuns clar la 

o problemă mai veche sau ar putea să-și stabilească acum această idee sau această concluzie ca un 

reper pentru ca pe viitor să nu mai procedeze la fel adică să nu mai fie vulnerabil în fața elementelor 

lipsite de importanță. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală se 

vor folosi de aceste direcții ciudate ale zilei de 2 noiembrie pentru a renunța la activități banale. 

Conflictele penibile pe care le văd la alții ne atrag atenția asupra timpului pierdut, asupra șansei pe 

care o avem cu toții în a ne transforma viața într-o virtute nu a o umple de tot felul de zorzoane, de 

bijuterii intens strălucitoare ce își pierd valoarea în timp sau rămân aici când viața se va termina. 

Această observație ar putea să-i ducă spre căutări esențiale, spre a depăși latura aceasta banală și a 

se apropia de psihologie, comunicări transfrontaliere sau evoluție globală. Pentru acești oameni 

schimburile de experiență devine absolut necesare. Prin acest schimb de experiență își reglează 

multe din tensiunile personale pentru ca acestea să nu se mai transforme în evenimente. Au întrebări 

și prin interacțiune obțin răspunsuri, prin ascultare se echilibrează, iar prin soluțiile ce le oferă 

celorlalți se conectează la sursa înțelepciunii cosmice. 

 
„Intervalul orar al vezicii biliare (23:00 - 1:00) 
Vezica biliară activează în acest interval orar. Cei care se trezesc frecvent noaptea în acest 
interval sunt atenționați asupra funcționării corecte a vezicii biliare. Acum sunt favorabile 
compresele umede și calde pe zona corespondentă. Sucul de ridichi băut înainte de culcare, 
eventual diluat cu puțină apă de izvor, este de-a dreptul miraculos. Evitați efortul sau orice 
activitate de noapte, mai ales dacă aveți probleme cu vezica biliară și ficatul. Alimentele bogate 
în grăsimi mâncate seara sunt extrem de greu tolerate de vezica biliară.  
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Dacă vă culcați cu gânduri de mânie, de răzbunare, bila va funcționa greu, la fel și ficatul. 
Un proverb biblic susține: „Să nu lași să apună Soarele înainte de a-ți fi trecut mânia”.” [12] 

 

Trecerea lui Neptun prin Coada Dragonului este de o mare însemnătate pentru tot anul în 

curs, nu doar pentru luna noiembrie și nici într-un caz doar pentru ziua de 3 noiembrie. Momentul 

acesta aduce însă interes pentru asocieri noi, deschidere către o mare oportunitate socială care ne 

făcea semne discrete de mult timp, poate chiar de la începutul anului, și nu am fost în stare să îi 

vedem acesteia chipul adevărat. Această oportunitate socială poate fi legată de un element 

tradițional, de educație, o negociere pe un tronson cunoscut sau de o problemă de diplomație care 

vizează relațiile dintre state sau dintre marile grupuri. Schema aceasta pe care Neptun o controlează 

de ceva vreme face acum trimitere la ceea ce s-a consumat în a doua decadă a lunii ianuarie, atunci 

când a avut de împlinit o relație foarte bună cu Marte din Scorpion. Acum mingea se află în terenul 

său și Marte, chiar dacă se află pe final de tranzit prin zodia Capricorn, deocamdată nu are un rol 

atât de important, nu are un mesaj clar prin care să ne lumineze calea ori să ne ofere indicii solide 

referitor la ceea ce are de făcut acum. Pentru că este vorba de zodia Pești și de Axa Dragonului care 

solicită mult raportul care există între zodia Pești și zodia Fecioară, momentul de mijloc al lunii 

ianuarie devine important în prima decadă a lunii noiembrie prin amintirea înfrângerii unui 

adversar. Dacă în mijlocul lunii ianuarie nu am avut un adversar pe care să-l fi înfrânt, nu am avut o 

victorie la care să facem acum trimitere atunci dificultățile momentului ne îndreaptă atenția mai 

mult către eșec și va face în așa fel încât momentul acesta să devină o victorie. 

Nu se știe dacă această victorie va avea însă o greutate mare pe viitor, nu se știe nici măcar 

dacă va avea importanța pe care o victorie obținută în mijlocul lunii ianuarie ar fi putut să conteze 

acum. Știm însă că trecerea lui Neptun prin Coada Dragonului face trimitere mai curând la păcatele 

familiei, la greșelile națiunilor sau la ambițiile care au fost întreținute de diferite persoane sau 

cercuri de-a lungul istoriei. Cu alte cuvinte, momentul de victorie la care facem trimitere acum este 

mai curând înscris în karma popoarelor și doar din acest punct de vedere va conta. 

Schema aceasta teribilă care vine să le vorbească oamenilor mai curând despre destinul 

comun, ar putea să îi inducă acum în eroare. Rezultatul se poate ascunde, nu poate fi văzut de o 

persoană, de un individ sau poate nici măcar nu va fi stabilizat în forma unei scheme clare. Pe 

această formă de incertitudine intervine relația bună dintre Mercur și Pluton prin care sunt legate de 

un fir invizibil zodiile Scorpion și Capricorn. Momentul acesta pare să ofere o soluție la tot haosul 

ce nu este înțeles de mintea individului. Schemele, ambițiile personale, interesul pentru bani, pentru 

avere sau pentru funcție, preocupările față de sporirea importanței de sine sau pentru consolidarea a 

ceea ce înseamnă tezaurul personal atrage mai mult atenția individului și acesta va avea impresia că 

numai din acest sector va primi un răspuns clar. Luna, pe fundal, are de împlinit o relație proastă cu 

Chiron și una bună cu Uranus. Din postura conjuncției cu Venus, așa cum se consumă în dimineața 

zilei de 3 noiembrie, sunt lucrate mult segmentul credințelor, cel al aspirațiilor către un viitor 

luminos și plăcerea de a sfida soluția unui individ pe care nu-l simpatizăm. În felul acesta, 

constatăm că ziua de 3 noiembrie aduce o mare dificultate în a face legătura între expresia 

individuală și un destin social din care facem parte. Acolo unde vom stabili clar printr-o decizie sau 

printr-o expresie, printr-o informație sau acolo unde pur și simplu vom vedea că nu există un 

răspuns direct din partea unui for superior, din partea societății, se poate vorbi despre un impas. Dar 

noi, pentru că studiem astrologia, știm că nu este potrivit să analizăm această situație superficială. 

Este indicat acum să facem un pas înapoi, să privim tot ansamblul și să nu considerăm că dacă nu 

ne-am văzut numele acolo unde ne-am fi așteptat suntem complet scoși din ecuație. Dacă nu primim 

un răspuns clar acum înseamnă că pur și simplu avem alte priorități, nu suntem în stare să vedem 

sau nu suntem încă pregătiți să înțelegem mesajul ce-l conține. 

 
„În Țara Românească și Moldova au venit sași și unguri de peste Carpați, aparent din inițiativă 
proprie, atrași de noi posibilități de negoț. Așa au apărut de pildă Câmpulung în Muntenia și 
Baia în Moldova, imediat populate și de români, bineînțeles, dar organizarea la origine a fost 
săsească. Aveau un fel de primari, starostii, care multă vreme au fost cu rândul sași, unguri și 
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români. Dăinuie și azi biserici catolice clădite pe vremea aceea. Prin urmare, n-am fost departe 
de a avea și în Principate, ca în Ardeal, o burghezie de origine săsească. 
Astfel, cum am mai spus, orașele s-au născut de-a lungul drumurilor comerciale care străbăteau 
țara noastră, de la Dunăre și Marea Neagră către Ungaria și Polonia, și mai departe către 
Europa centrală și apuseană. De asemeni, se nășteau târguri pentru schimburile interne, pe 
măsură ce creștea populația și se populau regiunile mai pustii din sud-estul ambelor principate. 
Orașele noastre începuseră să prospere, iar voievozii, la început, au fost bogați, până când turcii 
ne-au luat porturile de la Dunăre și Marea Neagră. 
Drumurile comerciale între Asia și Europa apuseană treceau pe la noi pentru că, de când arabii 
cuceriseră, în veacul al VIII-lea, tot litoralul sudic al Mediteranei (mai cu seamă când vor ocupa 
turcii și jumătatea răsăriteană a litoralului nordic, distrugând Imperiul Bizantin), comerțul pe 
mare, în Mediterană, devenise prea riscant. Se foloseau deci și drumuri pe uscat și pe râuri, de la 
porturile Mării Negre până în Europa centrală — marile escale fiind, în Transilvania, Brașov și 
Sibiu, iar în Polonia, Lvov. 
Traficul direct pe mare între, pe de o parte, Arabia, Persia, India, iar pe de alta Occidentul, nu se 
va relua, treptat, decât în veacul al XVI-lea, după ce portughezii vor fi descoperit și exploatat 
ruta oceanică ocolind Africa pe la Capul Bunei Speranțe (îndrăzneață aventură de a căuta noi 
drumuri maritime spre Orient va duce și la descoperirea Americii de către Columb). Și ce bunuri 
atât de prețioase se puteau schimba la asemenea distanțe? Apusenii căutau în Orient mai cu 
seamă mătăsuri, pietre scumpe și mirodenii, în primul rând piper, care era atât de căutat în 
lumea feudală încât a ajuns la un moment dat o adevărată monedă de schimb: atâția stânjeni de 
stofă pe atâtea dramuri sau ocale de piper!... Țările apusene, Anglia, Flandra, Franța, Germania, 
Italia, exportau pânzeturi, scule, arme etc. 

Când vor veni turcii — despre care vom vorbi îndată — va sărăci vistieria țării noastre, 
pentru că nu se va mai putea lua vamă de la marele tranzit de bunuri prin țările române. Și 
atunci vor decădea și orașele noastre care trăiau pe seama acestui comerț intercontinental din 
epoca feudală.”[5] 

 
Trecerea Lunii în Capricorn îi ajută pe oameni să discute despre aspectul practic al vieții. 

Din nefericire, momentul zilei de 4 noiembrie aduce și-n primirea unui careu între Venus și Chiron, 

iar Luna va reuși să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, având, așa cum cu toții se 

așteaptă, și o relație bună cu Neptun. Valorile vechi, cele care vin din negura istoriei să fie mult mai 

importante acum pentru că ne oferă exemplul lor de rezistență împotriva unui factor de 

transformare. 

Toată această schemă aferentă zilei de 4 noiembrie le vorbește oamenilor despre lucruri 

periculoase. Aici intervine, așadar, corelația negativă pe care această decadă o conține și care 

înseamnă trimiterea către mijlocul lunii octombrie atunci când Marte și-a cam făcut de cap, și-a 

încordat mușchii, a arătat că nu se teme nici măcar de Neptun și poate participa la evenimente 
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sociale magnifice modelând destinul individului după cerințele prezentului. Este posibil ca unii să 

fii trecut în a doua decadă a lunii octombrie printr-un mare eșec. Acesta se poate reedita începând 

cu 4 noiembrie și pentru această categorie de oameni nu se poate vorbi de un moment special. 

Careul dintre Venus și Chiron arată acestor oameni că un simptom reînvie, apar probleme de cuplu, 

sunt readuse pe frontispiciul relației acorduri încălcate, invidie, trădare sau se pune pe o poziție 

privilegiată interesul material în defavoarea comunicării sau iubirii. 

Altă problemă a zilei de 4 noiembrie este cea legată de transfer. Se poate vorbi aici despre 

transferul unui sentiment apăsător sau, în cazul persoanei care au atins succesul în mijlocul lunii 

octombrie, de un transfer de putere. Nu este de bun augur transferul de putere acum pentru că 

trimiterea către mijlocul lunii octombrie se face printr-o corelație negativă. Cel care alege acum să 

facă un transfer de autoritate, de putere, de privilegii, arată că se află într-un mare impas. Nu va 

putea să meargă mai departe în forma aceasta simplificată și se va pune problema ca foarte curând, 

înainte ca această decadă să se termine, să-și recupereze toate aceste privilegii sau drepturi pe care 

le împarte cu generozitate tuturor. Este puțin probabil ca reîntregirea să se facă în mod corect. Vor 

fi mulți care vor refuza să dea înapoi ceea ce-au primit și de aici pot apărea și surprize, multe dintre 

ele neplăcute, dar ar putea să apară și surprize plăcute din partea celor care trec dincolo de aparență, 

văd disperarea celui care vrea să-și ia puterea înapoi, care vrea să-și primească înapoi drepturile și 

privilegiile pentru a nu decade. Aceste persoane bine intenționate își vor suplimenta ajutorul și 

susținerea pe care o vor oferii celorlalți va fi una remarcabilă. 

Simpatia pentru lucrurile mici arată însă importanța pe care am acordat-o valorilor esențiale 

în trecut. Practic această simpatie se referă mai curând la o informare despre ceea ce deținem în 

interior, despre puterea personală ce nu poate fi împărțită cu nimeni și care este a individului pe 

viață. A agasa această putere cu îndoială înseamnă a construi un program distructiv și în 4 

noiembrie, prin această relație proastă a lui Venus cu Chiron, acest program negativ dorește să preia 

controlul, simulează ca preluat acea putere ce nu este împărțită nimănui și va reuși să zăpăcească 

vreo câteva minți slabe care nu s-a maturizat încă. 

 
„La începutul lunii februarie 1945, conducătorii puterilor aliate, Churchill. Roosevelt și Stalin, s-
au întâlnit în Crimeea pentru faimoasa conferința de la Ialta. Germania hitleristă era deja pe 
atunci practic învinsă. Cei trei politicieni intenționau să adopte hotărârile necesare pentru 
încheierea definitivă a războiului și să stabilească noua ordine mondială postbelică. 
Negocierile s-au concentrat in jurul pregătirilor pentru înființarea Organizației Națiunilor Unite 
(ONU) și a declarației referitoare la „Europa eliberată". După capitularea definitivă a 
Wehnnachtului, Germania urma să fie denazificată, democratizată și demilitarizată. Criminalii 
de război urmau să fie pedepsiți. Regatul Unit, Statele Unite și Uniunea Sovietică au căzut de 
acord să admită Franța în nou-înființatul Consiliu de Control al Aliaților, ca a patra putere 
învingătoare, in Crimeea, au fost luate hotărâri decisive referitoare la Europa postbelică și la 
sferele de influență ale marilor puteri: Germania a fost divizată în patru zone de ocupație și au 
fost redesenate granițele statelor din Europa Centrală și de Est. 
Marca Neagră este cel mai mare bazin hidrografic al Europei de Est. Aici, circulația apei are loc 
foarte lent. deși în mare se revarsă câteva cursuri mari de apă, precum Dunărea, Niprul sau 
Donul. Marea Neagră comunică cu Marea Mediterană doar prin intermediul micii Mări 
Marmara, cu strâmtorile ei înguste, Bosfor și Dardanele. Rezultatul acestei stări de fapt este 
salinitatea ridicată (aprox. 20% în largul mării) și cantitatea mică de oxigen. La adâncimi mai 
mari de 100 de metri, în Marea Neagră, practic nu există viață. Trăiesc aici, în schimb, 
microorganisme care absorb sulfat și, în combinație cu mineralele, creează oxizi negri de metal. 
Așa sc explică colorația neagră a apei și numele dat de turci mării. 
In partea de nord a Mării Negre se află Peninsula Crimeea, legată de Ucraina printr-un istm 
îngust (8 km), Perekop. Crimeea separă Marea Neagră de Marea Azov în care se varsă Donul. 
Cele două ape sunt unite prin strâmtoarea Kerci. 

Până nu demult, țărmurile Mării Negre au fost locul favorit de odihnă al locuitorilor 
Europei de Est. Și în prezent, numeroase centre ale „Rivierei Mării Negre” sunt pline de turiști. 
Aceștia profită de plajele frumoase care nu lipsesc din România sau Bulgaria și de stațiunile de 
pe litoral. Salinitatea apei la țărm este mult mai redusă iar temperatura apei atinge vara 
aproximativ +25°C.”[4] 
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5 noiembrie readuce atenția pe detalii. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Capricorn 

și va aduce în dimineața acestei zile o preocupare față de un deficit de putere, față de pierderea unui 

privilegiu, de sacrificiul pe care trebuie să-l facem pentru a hrăni iubirea sau pentru a transforma un 

principiu de viață într-o mare realizare. Apoi, tot în dimineața acestei zile, ea va avea de împlinit un 

unghi pozitiv și cu Soarele și abia la prânz se va afla în conjuncție cu Pluton. Practic, prima 

jumătate a acestei zile ne îndeamnă să ne stabilim noi repere, să privim foarte departe în timp și să 

transformăm impresiile acum în adevărate confesiuni. În același interval, Venus se va afla într-o 

relație foarte bună cu Uranus din Berbec și pentru că în seara acestei zile Luna își va definitiva si 

sextilul cu Chiron pe care îl formează încă de dimineață, această expresie pozitivă ce apare în relația 

dintre Venus și Uranus se transformă într-o imensă oportunitate, într-un schimb de valori ce îl duce 

pe individ spre performanță pentru că se bazează mult pe condiționări mai vechi sau pe senzația de 

nesiguranța pe care o resimte un individ atunci când trebuie să-și demonstreze cunoștințele, 

priceperea. Acest unghi, tocmai pentru că se realizează între o planetă individuală aflată în mers 

direct și o planetă colectivă aflat în mers retrograd poate face trimitere și la impulsuri ciudate, la 

accidente periculoase sau la modificări ale regulilor în timpul jocului. 

Per ansamblu, 5 noiembrie le vorbește oamenilor despre supraviețuire și despre motivațiile 

pe care un individ le are atunci când trebuie să se descurce în condiții limită. Dacă Junon nu ar fi 

fost acum pe ultimul grad al zodiei Scorpion, lucrurile acestea nu ar fi făcut trimitere către relații, 

către schimburi diverse între grupuri și nici la instrumente care ar trebui să întărească coeziunea de 

grup. S-ar fi referit la avantajele pe care un individ le obține printr-o speculație eficientă a unui 

avantaj. Motorul real al acestor probleme arată că nu avem încredere în oameni și că tiparele trebuie 

modificate pentru ca adversarul să fie demoralizat. Practic, despre demoralizare adversarului 

vorbește și conjuncția lui Mercur cu Luna neagră ce se împlinește tot în mijlocul zilei de 5 

noiembrie. 

Dacă, până la urmă, schema aceasta pozitivă are la bază o motivație negativă, este de la sine 

înțeles că în momentul de față sunt foarte active corelațiile negative ale acestei decade și 

supraviețuirea face apel acum la impulsuri negative, la mânii sau la orgolii peste care un individ nu 

poate trece. Toate acestea se pot transforma într-o imensă furtună pentru că în mijlocul lunii 

octombrie am promis lucrul acesta și, pentru că totul se transformă acum în ceva rău, avem impresia 

că numai dacă ne ținem de această promisiune negativă dovedim că suntem oameni serioși și de 

cuvânt. 

Astfel, între careul Lunii cu Jupiter și careul Lunii cu Uranus în ziua de 5 noiembrie se 

agresează schemele cunoscute, tiparele cunoscute și cineva dorește să strice toată această armonie. 

Luna acum nu mai poate media tendința Nodurilor, pentru că este suficient de avansată în tranzitul 

său prin zodia Capricorn, ceea ce va face ca această problemă să poată progresa o schemă 

existențială care nu s-a maturizat încă. Planurile de viitor care s-au bazat pe impulsuri de moment 

sunt acum adresate și, la vedere, totul pare un schimb extravagant, însă în interior găsim doar 

furtună. Dacă nu facem trimitere la martorul specific acestei decade, dacă nu ne aducem aminte de 

greutățile pe care le-am parcurs în mijlocul lunii aprilie atunci vom acționa fără cunoaștere, vom fi 

așa cum ne dorim, adică victime. Va fi mult mai ușor și mai clar să lucrăm cu inventarierea 

dorințelor antisociale decât cu probleme ale grupului de apartenență sau cu schemele evolutive pe 

care le urmărește omenirea în procesul său de transformare. Retrogradarea lui Marte din mijlocul 

lunii aprilie poate însemna acum, pentru un om echilibrat și atent la cunoaștere, un alt tronson decât 

s-a  constatat anterior, o altă cale, un alt traseu, poate chiar unul mai bun. 

 
„Splendoarea Florenței ca oraș al artei se leagă în mare măsură de numele familiei Mediei, care 
se bucură și astăzi de respect. 
De la jumătatea secolului XV și până la moartea ultimei reprezentante a familiei. în 1743. această 
dinastie influentă a guvernat orașul, sporindu-i bogăția materială și culturală. Primele bând 
mari datează încă din secolul XIII, iar moneda de aur (florinul), bătută din anul 1252. era 
cunoscută în întreaga Europă.  
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În 1434 Cosimo de Medici a preluat puterea în Florența și datorită averii sale uriașe, a devenit 
conducătorul necontestat al orașului, deși nu a îndeplinit niciodată vreo funcție oficială. Urmașii 
săi au adoptai rolul de mari mecena, au susținut bibliotecile și au introdus in oraș obiceiul 
carnavalului, in secolul XVI, familia Medici a devenit cea mai puternică familie din Italia, iar din 
sânul său au fost aleși doi papi. care au devenit simbolul luxului și al risipei. Cu toate acestea, 
ilustrul numele și-a pierdut rapid strălucirea, iar in 1743. la moartea Mariei Ludovica, ultima 
reprezentantă a familiei, despre măreția sa circulau numai legende. 
In 1864, filozoful francez Hippolyte Taine, vrăjit de Florența, și-a exprimat sentimentele astfel: 
„Un oraș în adevăratul sens al cuvântului, oraș care posedă propria artă și clădirile sale 
specifice, un oraș plin de viață fără să fie suprapopulat, o capitală, dar nu prea mare. un oraș 
frumos și primitor - iată prima impresie pe care Florența o lasă asupra călătorului.” Și astăzi, 
vizitatorii capitalei Toscanei recunosc adevărul acestor cuvinte. 
Pentru a putea admira farmecul Florenței, cel mai indicat este să te îndrepți spre Piața 
Michelangelo, care tronează deasupra orașului, pe malul sudic al râului Amo. Din vârf se vede 
panorama clasică" a Florenței. Deasupra mării de acoperișuri roșii ale orașului vechi se ridică 
solida cupolă a Catedralei alaiuri do care se află faimoasa campanila" - clopotnița. Nu uita să 
arunci o privire asupra numeroaselor poduri aruncate peste râul Amo, printre care minunatul 
Ponte Vecchio (Podul Vechi), in spatele căruia se înalță culmile blânde ale Apeninilor. 

Printre numeroasele atracții florentin:, este relativ ușor să o alegi pe cea mai interesantă. 
Drumul fiecărui călător ar trebui să conducă spre Galeria Uffizi, unul dintre cele mai celebre 
muzee din lume, care adăpostește capodoperele lui Leonardo da Vinci. Tițian, Albrecht Durer, 
Botticeli, Raffael și Caravaggio. Curajosul vizitator, care plănuiește să sc avânte in mulțimea de 
admiratori atrasă de aceste exponate neprețuite, trebuie să fie capabil să își stabilească 
pnoritățilc și să sc rezume la ceea ce este mai important.”[4] 

 
Trecerea lui Junon în Săgetător ar trebui să simplifice lucrurile prin mulțumirea pe care am 

putea să o obținem în fața unei performanțe. În primul rând, oamenii vor constata o deschidere către 

lucruri noi. Confortul care vine din această deschidere aduce încredere în sine, tărie de caracter și o 

anume putere psihică pe care să o folosim pentru a susține un grup, nu pentru a-l distruge. 

De această dată, nu mai căutăm soluții ciudate, iar inspirația devine un element folosit în 

favoarea individului. Faptul că Luna se află acum în conjuncție cu Marte cu puțin timp înainte de a 

părăsi zodia Capricorn arată că momentul de față poate fi și expresia unei sedimentări. Dacă voce 

este prea ridicată atunci acesta este ultimul ton ridicat care a atrage atenția asupra problemei în 

cauză. Dacă mesajul este foarte concentrat, se întâmplă pentru că oamenii au clar senzația că se 

termină timpul rezervat acestor demersuri și că nimeni nu le va tolera o amânare. De aici putem 

înțelege că 6 noiembrie poate deveni o zi marcată de experimente personale. Și pentru faptul că 

Junon, abia intrată în zodia Săgetător, îi va îndemna pe oameni acum să se familiarizeze cu ceea ce 
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creează satisfacție sau cu ceea ce-i face liber fără să a se pune problema despărțirilor, dar și pentru 

că bucuria exterioară arată că următoarele luni vom fi preocupați de compromisuri alese special cu 

scopul de a ascunde o problemă de concepție. 

Ceea ce aduce însă intrarea lui Junon în zodia Săgetător se va remarca printr-o mare 

deschidere către evenimente sociale cu mari implicații asupra evoluției rasei umane. Poate, pe alte 

conjuncturi, această trecerea lui Junon în zodia Săgetător ar fi subliniat mai curând o atracție către 

mister sau către străinătate, către domenii noi sau către anumite zone unde se vorbește o altă limbă 

sau oamenii gândesc altfel. În momentul de față, pentru că Mercur se află într-o relație bună cu 

Chiron, toată această preschimbare spectaculoasă trebuie să fie și terapeutică. Pentru că se pune 

problema de vindecare este indicat să nu uităm că doar oamenii bolnavi au nevoie de doctor. 

Momentul de față aduce, astfel, și informații suplimentare legate de un abuz, de o epuizare, de o 

deviere de la cale sau de tristețe. Momentul acesta de conștientizare ni se va apărea poate puțin mai 

dur, ne vom simți bruscați de ceea ce vedem, înțelegem sau de ceea ce este adus la cunoștință, însă 

nu trebuie să uităm că în timpul tranzitului său prin zodia Scorpion Junon a încurajat relațiile secrete 

sau ascunderea informației. Am văzut că nu a fost de bun augur și, din când în când, am fost 

constrânși de anumite evenimente sociale sau de anumite necesități personale să divulgăm ceea ce 

se află la interior, să ne punem sufletul pe tavă sau să ne dezvăluim adevăratele intenții. Momentele 

acelea au fost la fel de dureroase ca acesta, însă de multe ori nu au constituit un progres pentru că 

imediat ne întorceam la obiceiuri mai vechi. Trecerea lui Junon în Săgetător arată că se produce o 

schimbare în contextul general, suntem raportați acum la o nouă ordine, suntem ajutați să facem o 

selecție pozitivă și toate acestea să însemne și o educație mai bună. Imediat ce Luna va intra în 

Vărsător vom reuși să punem în această educație și puțină inspirație, puțină deschidere sau puțină 

genialitate. 

 
Toamna 

de Nicolae Labiș 
 
Câte doruri, câte vise, 
Câte suflete ucise 
S-au pornit să mai petreaca-n 
Crângul balben de mesteacăn! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pe sub soare, pe sub luna 
de Nicolae Labiș 

 
Pe sub soare pe sub luna 
Trece-un leu c-un lup în gură! 
Nu știu leu e, ori e zmeu, 
Ori e numai dorul meu? 
Dorul meu pe unde trece 
Raurile-ncep să sece! 
Dorul meu pe unde umblă 
Lumina se face umbra! 
Dorul meu pe-unde-alearga 
Nu-i un vultur să-l întreacă! 
Și nici cal de călărie 
În iuțeala să-l rămâie! 

 
 

În 7 noiembrie se împlinește sextilul dintre Soare și Pluton ceea ce arată că darurile 

personale trebuie apreciate prin rezultatele pozitive, prin strălucirea pe care o au, nu neapărat prin 

victoria pe care obțin. Având în vedere că acest context al primei decade aferentă lunii noiembrie 

este încărcată de o agresivitate, momentul acesta de prietenie dintre Soare și Pluton ne vorbește 

despre puținul care ne hrănește o structură puternică, un element pe care până acum l-am folosit cu 

discreție sau în singularitate. Pentru că este vorba de Pluton din Capricorn evident este vorba despre 

patrimoniul personal sau despre ambițiile pe care acum suntem îndemnați să le folosim împotriva 

ideii de dreptate. Pluton se află într-o relație negativă cu Jupiter și nu putem analiza prietenia dintre 

Soare și Pluton fără să luăm în calcul că Jupiter din zodia Balanță ne ceartă acum că dorim să 

construim un edificiu important fără să ținem cont de experiențele trecutului. 

Asta înseamnă că acest conflict pe care individul îl alimentează cu ideile mai vechi, cu 

schemele mai vechi ne pune în dificultate atunci când vrem să rezolvăm într-un timp foarte scurt o 

problemă foarte importantă. Dacă avem acum de rezolvat doar problemele curente, dacă lucrurile 
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acum nu se orientează prin condiționare sau prin constrângere, nicovala ce se formează acum între 

Jupiter, Soare, Pluton și Lună ne va semnala doar episoade minore, acelea care ne atrag atenția 

asupra problemelor celorlalți, nu asupra problemelor personale. Cei mai mulți însă parcurg prima 

decadă a lunii noiembrie cu sentimentul că trebuie să deconspire un demers care a fost construit 

împotriva lor și brusc își îndrepta atenția către mijlocul lunii aprilie, pentru echilibru, sau către 

mijlocul lunii ianuarie, pentru a extrage de acolo un sens pozitiv și a rezolva o problemă importantă. 

Problema importantă a prezentului ridica acum un mare semn de întrebare față de puterea pe care 

individul dorește să o folosească în soluționarea prezentului. Vorbim despre soluție, ne imaginăm 

cum ne-am simți după ce vom obține succesul, însă nu dorim să consumăm din rezervele proprii 

pentru nimeni pentru că vom avea impresia că facem risipă. Practic, această relație negativă dintre 

Pluton și Jupiter, face trimitere la o experiență nefericită când, din dorința de a face dreptate, de a 

oferi o informație clară și folositoare am fost învinuiți de interese meschine, intenții obscure sau de 

minciună. 

Relația aceasta bună dintre Soare și Pluton devine astfel un element auxiliar, o forță 

suplimentară la care apelăm pentru a simplifica un demers social. De fapt, Luna și cu Jupiter nu se 

implică doar în nicovala pe care o construiesc împreună cu Soarele și Pluton, ci și într-o altă 

configurație numită triunghi minor ce are planeta Saturn din Săgetător drept focar. Există o presiune 

internă pe care o vom folosi în funcție de intensitatea traumelor pe care le aducem acum din trecut. 

Este posibil ca multe dintre aceste traume să dorească să închidă ușa în urma lor, să ne oprească 

accesul la experiențele trecutului și să spună că doar ceea ce trăim în prezent este foarte important. 

Această manieră de a lucra face trimitere la nicovală. Persoanele care vor dori să se implice în 

acțiune revendicative, ignorând chiar acest avertisment referitor la riscurile pe care le implică o 

astfel de acțiune, poate chiar să repete o acțiune din trecut, să se expună la aceleași critici sau să 

obțină același rezultat încărcat de frustrare, vor obține un rezultat pentru comunitate însă nu se poate 

anticipa din această prezentare generală dacă și ei se vor alege cu ceva. Vor fi apreciați, elogiați, vor 

fi lăudați pentru beneficiul de care se va bucura comunitatea sau grupul de apartenență, dar nu se 

știe dacă forța interioară crește, dacă patrimoniul lor se îmbogățește sau dacă măcar sunt mulțumiți 

cu efectele pe care le constată. Toată această construcție arată în primul rând o mare frământare 

internă și aceasta se va amplifica dacă uităm de modestie, dacă nu ne bucurăm cu ceea ce avem și 

dacă refuzam să folosim un talent, o abilitate, o deschidere doar pentru că prin utilizarea acesteia nu 

obținem bani sau un alt avantaj imediat. 

 
SPĂLAREA PICIOARELOR. Ioan 13, 6-11, scena spălării picioarelor, nu are paralelă 

sinoptică. Petru, care nu a înțeles tâlcul gestului lui Iisus, se împotrivește atunci când acesta se 
apropie pentru a-i spăla picioarele: „Doamne, oare Tu să-mi speli mie picioarele?". Atunci Iisus 
stăruie, explicându-i că așa trebuie să fie. Iar Petru exclamă: „Doamne, spală-mi nu numai 
picioarele mele, ci și mâinile și capul". Această povestire dezvăluie, ca și sinopticele, un Petru 
impulsiv, care nu percepe deîndată încărcătura cuvintelor lui Iisus.[1] 

 

Pe ultimul segment în zodia Vărsător, Luna devine transcendentă. În noaptea de 7 spre 8 

noiembrie Luna va avea de împlinit o relație proastă cu Luna neagră și primim avertismente, ne 

simțim scoși dintr-o ecuație, îndepărtați dintr-un punct cheie, încurajați să modificăm regula sau nu 

mai suntem băgați în seamă așa cum s-a întâmplat de la începutul acestei decade și până acum. 

Totul seamănă cu o mare încercare în a depăși o dificultate ce activa în fundal de la începutul 

acestei decade însă nu am fost în stare să o vedem. 

8 noiembrie ne vorbește de performanță, despre respectul pe care oamenii trebuie să-l 

cultive fără a se gândi la o răsplată, fără a cere ceva în schimb, doar în a iubi, în a dărui din 

sentimentele cele mai profunde pentru toleranță și armonie. Comunicarea devine astfel un 

instrument absolut esențial pentru depășirea unei crize și nu ajungem aici doar din plictiseală, ci 

folosind un talent, o abilitate sau o deschidere. 

Sigur, vor exista și sincope în implementarea acestui proces și acestea vor veni doar acolo 

unde individul își urmărește propriul interes. Aceste conjuncturi astrale se bazează prea mult pe 

experiențele traversate în mijlocul lunii octombrie, atunci când am văzut că schemele personale au 
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fost tulburate, încercate, constrânse să vadă de prea multe ori într-o singură zi păcatul și asta fără a 

ne oferi soluții în diminuarea influenței acestuia. Momentul acesta seamănă cumva cu o trezire la 

realitate însă este o trezire falsă pentru că realitatea pe care alegem acum să vedem foarte clar este 

încărcată de dramele pe care nu le-am putut gestiona și nici înțelege în mijlocul lunii octombrie. 

Deci, acolo unde interesul personal este mai important decât interesul de grup avem de-a face cu o 

mare criză. 

Pentru că Luna leagă acum o prietenie frumoasă cu Uranus arată că dispunem de emoțiile 

necesare pentru a ieși din acest impas. S-ar putea însă ca aceste emoții să aibă o altă destinație adică 

Luna să devină acum ea însăși focar într-un alt triunghi minor întâlnit cu Venus și cu Uranus. 

Această frumusețe interioară are nevoie de un spațiu nou pentru a se desfășura, deci nici aceasta nu 

încurajează interesul personal, egoismul și nici viziunea îngustă limitată doar la păcatele personale 

sau erorile pe care nu am reușit să le rezolvăm în ultima perioadă. Dacă adăugăm la această schemă 

și comunicarea proastă care există între Lună și Mercur înțelegem că experiențele acestea 

anterioare, care nu sunt deloc puține la număr și care urmăresc demersuri conspirative, atitudini 

periculoase, egoiste sau marcate de invidie și aroganță, sunt, practic, forțele care ne secătuiesc de 

putere și ne depărtează de la adevăratele realizări. Astfel, comunicarea nu este acum o explicație 

pentru care ni se întâmplă lucruri de genul acesta, ci un instrument de lucru. Totul, din ceea ce ni se 

înfățișează astăzi, este egal ca putere și influență și de maturitatea fiecăruia depinde ce alegem. De 

noi depinde dacă alegem să folosim cu minciuna, să credem într-un neadevăr sau să privim 

demersurile viitoare cu maturitate și tărie de caracter. Orice urmă de mânie sau de ură înclină 

balanța în favoarea ghinionului. Atașamentul de toate aceste achiziții personale, fără a apela la 

discernământul care ne spune dacă sunt bune sau nu, arată că această criză de identitate este una 

foarte reală. În această zi de 8 noiembrie Marte se află pe ultimul grad al zodiei Capricorn și nu 

trebuie să tratăm cu indiferență această mândrie față de achizițiile personale. Este de o importanță 

majoră să le privim pe acestea prin discernământ și să le separăm pe cele utile de cele inutile. Nu tot 

ceea ce am experimentat ne folosește acum. Dacă nu folosim această înțelepciune de viață pentru a 

separa binele de răul, utilul de inutil, nu facem decât să ne îndreptăm atenția doar către experiențele 

ciudate și în următoarele luni, cât timp Marte va trece prin Vărsător, vom avea parte de o mare 

diversitate doar din acest sector al ciudățeniilor. 

 
„Pascal (1623-1662). Se spune că încă din cea mai fragedă tinerețe, Pascal nu putea suporta apa 
fără a leșina și nici să-i vadă pe tatăl și pe mama sa unul lângă celălalt. La vârsta de un an, a 
avut un leșin, din care cu greu și-a revenit. Părinții săi erau convinși că o vrăjitoare, pusă de un 
vecin, îi făcuse farmece. La sfatul unui magician, au descântat o pisică, care a fost apoi aruncată 
pe fereastră și sărmanul animal a murit. Mai târziu, când nu împlinise încă șapte ani într-o 
dimineață, înainte de răsăritul soarelui, mama sa a cules diferite ierburi cu care a făcut o 
cataplasmă ce i-a aplicat-o pe piept, fapt care, se spune, i-a atras vindecarea. 
La vârsta de zece ani, auzind zgomotul unei farfurii, a imaginat un fel de teorie acustică; la 
doisprezece ani a descoperit geometria; la cincisprezece a compus un tratat de secțiuni conice 
despre care Descartes nu a acceptat să creadă că-i opera unui copil. Pe la vârsta de optsprezece 
ani a început să aibă dureri ce nu l-au mai părăsit toată viața, chinuindu-l zilnic. 
La douăzeci și patru de ani (1647), partea inferioară a corpului a fost cuprinsă de un fel de 
paralizie, fapt care îl făcea să se deplaseze cu mari eforturi; picioarele îi erau reci ca marmură... 
I-au trebuit trei luni de tratament ca să se vindece, dar durerile nu l-au mai părăsit nici o clipă. A 
consultat o mulțime de medici, precum și pe Descartes, despre care se spunea că ar fi avut 
cunoștințe medicale. I s-a luat sânge, a făcut băi calde cu plante, a luat purgative și a încercat 
nenumărate remedii secrete. Se știe că nu putea ingera nimic lichid, dacă nu era cald și atunci o 
făcea cu foarte mari eforturi și doar în cantități mici. Capul îl durea îngrozitor, aproape 
insuportabil, simțea în abdomen ceva fierbinte și în general se plângea de un rău care-l macină. 
Sănătatea îi era extrem de precară. La vârsta de 29 de ani, în octombrie 1654, s-a produs 
accidentul în care era cât pe aci să-și piardă viața. Pe când traversă într-o trăsură trasă de șase 
cai podul de la Neuilly, animalele s-au speriat, luând-o direct spre fluviu. Din fericire hățurile s-
au rupt și doar primii doi căi au căzut în apă. Trăsura a rămas suspendată pe marginea 
prăpastiei. Accidentul l-a impresionat într-o așa măsură încât și-a pierdut cunoștința, 
revenindu-și târziu și cu mare greutate din leșin. 
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La 23 noiembrie, în același an, pe la ora 10,30 seara, a avut o vedenie ce a durat până după 
miezul nopții. A descris-o cu fraze bizare și incoerente, așternând totul pe o bucată de hârtie pe 
care a cusut-o apoi cu grijă în hainele sale în dreptul abdomenului. O considera un fel de amuletă 
(o botezase Condorcet) și ori de câte ori își schimba veșmintele, avea grijă s-o ia cu el. Această 
întâmplare l-a marcat; zilele, dar mai ales nopțile de suferință îi erau bântuite de halucinația 
unei prăpăstii ce i se deschidea brusc la picioarele sale. 
La treizeci de ani sănătatea i s-a șubrezit complet, epocă în care a publicat Provincialele (1656-
1657). 
Interacțiunea manifestărilor geniale cu cele psihonevrotice a continuat, iar o violentă și 
persistentă durere de dinți l-a determinat să rezolve problema cicloidei, cu care prilej i-a trecut și 
nevralgia Au urmat patru ani (1658-1662) de suferințe și chinuri. Durerile de cap nu-l mai 
părăseau nici o clipă; tulburările digestive totodată ating paroxismul. Are momente când își 
pierde graiul și chiar cunoștința, e cuprins de amețeli mari, convulsii... 

La autopsie i s-au găsit intestinele cangrenate; creierul prezenta două cavități pline cu 
cheaguri de sânge, iar duramater avea un început de cangrenă. În plus, menționează Le Double, 
sutura medio-frontală era însă deschisă, fapt care, pentru mulți antropologi.”[3] 

 
Trecerea lui Marte în zodia Vărsător arată că oamenii sunt acum preocupați de legături 

stranii. Așa cum am constatat în ziua de 8 noiembrie mesajul pe care-l conține această planetă, atât 

pe finalul zodiei Capricorn, dar și cel care va veni spre noi pe începutul tranzitului lui Marte prin 

Vărsător. Vizează cu precădere arhiva experiențelor personale. Se poate vorbi acum despre o 

suprasolicitare sau despre o transformare a modului de a gândi în modul de a acționa. Lucrul acesta 

nu este accesibil oricui și din această cauză 9 noiembrie va fi o zi de succes doar pentru cei care 

dispun de maturitate afectivă. Pentru că în după amiaza acestei zile și Luna va trece prin Coada 

Dragonului, greutatea experiențelor personale, tensiunile pe care le-am acumulat în lungi perioade 

de muncă, de griji, de incertitudine devin acum mult mai importante. 

Totuși, Marte în Vărsător are o mobilitate teribilă. Oamenii se vor simți dintr-odată 

încurajați să vorbească liber, să se exprime liber să fac o schimbare bruscă în familie, în cercul de 

prieteni sau la locul de muncă și anturajul său să fie zdruncinată de aceste gesturi. În egală măsură, 

pentru că Luna va trece prin conjuncția cu Neptun, se poate vorbi acum și despre concepții de viață, 

despre o putere individuală pusă în slujba celuilalt cu scopul de a transforma anturajul după chipul 

și asemănarea celui care acționează. Este posibil ca multe din aceste demersuri să fie lipsite de 
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valoare sau lipsite de importanță. Dacă ne îndreptăm atenția, nu doar spre administrarea formelor, ci 

și spre rafinarea acestora ori raportarea lor la valorile celorlalți, atunci se poate vorbi acum despre 

un salt. Plasarea lui Marte în Vărsător în acest context agresiv dominat în continuare de ceea ce se 

consumă pe axa Fecioară-Pești, dar și pe zodia Scorpion arată că există o undă de speranță în toată 

această expresie astrală. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului nu va însemna în acest context doar 

întâlnirea cu pedeapsa trecutului, doar extragerea unor experiențe nefericite, ci și înțelegerea 

adevăratului motiv pentru care la un moment dat am fost suprasolicitați sau am acordat prea multă 

importanță greutăților sociale, tulburărilor sociale sau individuale sau chiar unei pedepse. S-ar putea 

acum să ne amintim că am fost pedepsiți pe nedrept, că s-a adoptat o decizie incorectă la adresa 

noastră și să fim dezamăgiți. Marte nu trece în Vărsător pentru a ne simți liberi în dezamăgire sau în 

explorarea acestor experiențe nefericite, ci și în deschiderea ființei către o altă dimensiune a vieții. 

Excentricitate acestei poziții ne poate aduce și dorințe stranii, dar și senzații stranii unele trăite în 

absența totală a stimulului fizic. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală vor simți până pe 19 decembrie, când Marte va intra în Pești, o impulsionare 

către a pune în practică tehnici și mijloace de evoluție. Normalitatea dă semne că se transformă ori 

că revine la o formă cunoscută sau poate face apel la evenimente care s-au consumat în urmă cu doi 

ani de zile. 

Răul cel mai mare pe care am putea să-l facem acum vine din faptul că nu avem încă 

susținerea necesară pentru ca sensibilitatea să se exprime la cotele cele mai bune. Luna va trece prin 

conjuncția cu Neptun amplificând aceste emoții și îmbogățindu-le cu sensuri profunde însă relația 

de careu cu Saturn arată că aceste emoții investighează o zonă dureroasă a ființei sau a destinului 

deci conjuncția Lunii cu Neptun arată împlinirea unui careu în T pe semne mobile ce-l are pe Saturn 

din Săgetător ca focar. Ambițiile și dorința de performanță, obsesia dreptății transformă percepțiile 

de acum în instrumente de lucru. Cine a mai lucrat în felul acesta va știi să-și înțeleagă stările 

sufletește, să nu dă importanță gândurilor inferioare, să nu se definească acum prin rezonanțele 

inferioare ce vor să capteze întregul spectru al percepțiilor, ci să facă o analiză la rece, să pună 

aceste impresii în ordine și să meargă mai departe. 

 
„Dar iată că, începând din ultimii ani ai veacului al XIV-lea, apare încă o categorie de locuitori și 
mai defavorizați, lipsiți și de proprietate, de pământ ori de case, dar și de libertatea de mișcare, 
cu un cuvânt, robi: țiganii. Țiganii pot fi urmăriți în exodul lor de mii de kilometri și sute de ani. 
A fugit din nordul Indiei un trib întreg care n-a mai putut îndura regimul la care era supus acolo 
de clasele sociale superioare. Făceau parte probabil din casta paria, de membrii căreia cei din 
castele superioare nici n-aveau voie să se atingă. Și (să fie doar coincidență?) numele țiganilor, 
scris în primele noastre documente ațigani, e probabil derivat din verbul grecesc athinganein, a 
nu se atinge! Au străbătut tot Orientul Mijlociu, respinși din loc în loc, războindu-se cât au putut 
cu persanii și cu turcii, până au ajuns în Europa, în Imperiul Bizantin, alungați din Asia Mică de 
turcii otomani. Nici aici n-au avut răgaz, în împărăția bizantină, redusă de-acum (în veacul al 
XlV-lea) la Grecia continentală și o fâșie de pământ corespunzând Turciei europene de azi și 
sudului Bulgariei — regiune căreia i se zicea Romănia, căci bizantinii, perpetuând timp de o mie 
de ani pretenția că reprezentau Imperiul Roman, își ziceau romei. 

Din șederea lor în România și-au tras țiganii și numele de romi, la care țin astăzi. La noi 
au ajuns, tot refugiindu-se pâlcuri-pâlcuri; pe măsură ce treceau Dunărea, domnia și boierii, 
care duceau lipsă de brațe de muncă, i-au făcut robi, adică muncitori lipsiți de orice drepturi — și 
au fost împărțiți pe la moșiile boierești pentru tot felul de meserii și munci casnice, și de asemeni 
pe la mânăstiri, iar o mică parte — cei mai norocoși — au fost păstrați ca robi domnești, de pildă 
însărcinați cu căutarea aurului prin albiile râurilor! Aceștia erau numiți „aurari". Dintre robii 
boierești, unii erau lăsați să-și exercite meseriile cutreierând țara cu șatra lor, căci erau foarte 
îndemânatici ca fierari, tinichigii, potcovari, spoitori. Numai o dată pe an aveau datoria să se 
mai întoarcă la stăpân, spre numărătoare și pentru căsătorii. Mici grupuri de nesupuși au 
dăinuit sute de ani ascunși prin codri deși, într-o stare atât de groaznică de sărăcie și sălbăticie 
încât li s-a zis „netoți". — în Moldova, pe lângă sălașele țigănești și uneori amestecate cu ele, s-au 
strâns sate de robi tătari, care cu timpul nu s-au mai deosebit de țigani decât prin tipul fizic.”[5] 
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Ultima zi a acestei decade ne va lăsa un gust amar. Mulți vor avea impresia că au pornit deja 

pe o cale ocolitoare, că s-au depărtat de adevăr și lucrurile pe care trebuie să le rezolve nu mai sunt 

atât de ușor de împlinit sau de ușor de înțeles. Normalitatea trebuia acum redefinită, preocupările 

orientate către vindecare sau către care reechilibrarea unor relații încordate sunt puse sub semnul 

întrebării și asta pentru că anumite detalii primesc prea multă importanță. 10 noiembrie devine, 

astfel, o dovadă a faptului că voința poate fi și rece, poate fi alimentată de elemente care nu găsesc 

echivalentul în realitate sau care sunt în afara oricărei logici. Lucrurile acestea pot modifica în mod 

vizibil comportamentul și asta pentru că în noaptea dintre 9 spre 10 noiembrie Luna va avea de 

împlinit un careu perfect cu Saturn. Dacă în ziua anterioară ea participa la o configurație și energiile 

aveau un sens, problemele erau conturate, aveau nume și erau personalizate, acum totul va fi 

experimentat la nivel de stare, nu va mai avea nume și impresiile acestea vor avea puterea să 

modifice un plan. Informația se transformă în stare sufletească și, la fel ca în multe conjuncturi 

similare, avantajat va fi cel care s-au obișnuit, prin lungi perioade de practică, să gestioneze situații 

de genul acesta. Cine are puterea să înțeleagă mesajul emoțiilor și să-l transforme în cuvinte va 

putea acum să decodifice un mesaj secret, unul ascuns care nu s-a lăsat dezlegat de la începutul 

anului și până acum. Practic, momentul acesta de final al primei decade a lunii noiembrie arată cât 

de mare ne sunt gândurile bune și cât de mici ar putea să fie vasele în care dorim să le depozităm. 

Cel care nu are maturitatea necesară pentru a lucra cu lucruri de genul acesta va vedea doar că vasul 

este prea mic și va trage o concluzie falsă crezând că gândul acesta bun, de fapt, nu poate fi definit 

prin calitatea sa benefică, ci prin faptul că se dovedește neîncăpător sau pentru care o dimensiune 

neconformă cu realitatea. Având la bază această atitudine, mulți vor da impresia că lucrează cu 

instrumentele specifice, că s-au născut într-o epocă greșită, cu oameni nepotriviți și că oricât de 

mult efort ar depune nu vor reuși să modifice nimic din instrumentele cu care lucrează. Este 

adevărat, nu va putea nimeni să modifice din ceea ce se află în jur în stadiul activ. Asta se întâmplă 

pentru că ziua de 10 noiembrie face trimitere la viziune, nu neapărat în acțiune. Gândul este cel care 

are nevoie de corecție nu fapta și nu instrumentul de lucru. 

De această dată pe conjuncția Lunii cu Chiron nu se va putea vorbi de vindecare pentru că 

ziua nu se referă la o acțiune concretă. Se poate vorbi însă despre o constatare ce poate ajunge și în 

zona vindecării, dar spectrul său de acțiune vizează doar remedierea unui proces. S-ar putea ca în 

cazul celor care se preocupă de starea de sănătate, de echilibru psiho-emoțional această redresare să 
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nu se transpună în planul concret printr-un rezultat cuantificabil. S-ar putea să vadă că lucrurile s-au 

liniștit, că a dispărut un factor de stres, dar să nu se bucure de nicio schimbare. Aici poate apărea un 

alt semn de întrebare referitor la realitatea factorilor de stres și acesta poate fi chiar un semn de 

îndoială față de un diagnostic mai vechi. Nu este cazul să ajungem atât de departe cu concluziile, ci 

doar să nu uităm că ziua de 10 noiembrie devine eficientă doar prin conștientizare, nu prin acțiune. 

 
Rău de frumusețe 

de Nichita Stănescu 
 
Nu spun că a fost un noroc 
Că te-am născut. 
Spun numai că a fost o minune. 
 
Caută să nu mori iubita mea, 
Încearcă să nu mori dacă poți. 
 
Mie mi s-a dus viața, 
Ție ți s-a dus norocul. 
 
Nu spun decât atâta, 
Că noi doi am trăit 
Pe globul pământesc. 

 
Cheile 

de Nichita Stănescu 
 

Lanțul cu chei mi-a căzut din stele în creier, 
Mi-au zornăit mințile de durere și de sunet. 
Trupul meu tot deveni o cheie de fier, 
Doamne, pentru o ușă uriașă 
La al cărei lacăt nu am cum să ajung, 
Decât numai dacă mă ridici în brațe. 
Haide, cât ești de mare, tu, 
Haide, cât ești tu de indiferent, 
Răsucește-mă și rupe-mă 
Și deschide odată ușa aia!  
Haide, deschide-o odată! 

 

Așa după cum am văzut, prima decadă a lunii noiembrie are o mare greutate pentru că ne 

familiarizează cu o formă de revoltă pe care nu o recunoaștem ușor. Dacă la modul general această 

revoltă ar trebui să ne ajute să înțelegem 

sensurile noi ale acestei perioade, prima 

decadă se limitează doar la a arăta care sunt 

legăturile dintre procese, care sunt forțele 

care ne țin captivi într-o zonă a suferinței sau 

eșecului și ce instrumente trebuie folosite 

acum pentru a produce o schimbare benefica. 

În egală măsură, ecuația astrală aferentă 

primei decade a lunii noiembrie ne vorbește și 

despre accesul la un secret puternic pe care 

să-l atingem spre finalul acestei decade și din 

dezlegarea căruia să ne alegem cu o mare 

împlinire socială. Este posibil ca în stadiul 

inițial contactul cu aceste secrete să ne arate 

că lucrurile nu sunt atât de accesibile și că 

dezlegarea misterului nu este lipsită de 

pericole. Pericolul pe care-l vom conștientiza 

cu precădere spre finalul acestei decade ne arată că am putea fi pe o rută ocolitoare, una obositoare 

sau chiar periculoasă. 
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Decada a II-a (11 – 20 noiembrie) 
Diminuare. Înțelepciune practică. Se vede foarte mult. 

Comportamentul se susține pe absența unui factor de creștere. 
Superior este cel bun. 

DECADA NR. 32  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   30 21-31 octombrie 

Corelația negativă 28 1-10 octombrie 

Zona martor 21 21-31 iulie 

 

Ne aflăm în fața unui mare eveniment social. Combinații febrile. Natura se răzbună. 

Preocupări față de cunoaștere sau față de îndeplinirea cu responsabilitate a sarcinilor zilnice. 

Greutățile se rezolvă mai ușor. Informațiile compromițătoare despre ceilalți vin mai ușor aproape 

de noi. Se lasă în urmă o perioadă de libertate și independență. Confuzie în comunicare. Se 

discută despre devotament însă se practică un fanatism disimulat. Ideile progresiste nu găsesc 

suport afectiv. Se caută confortul. Nu se respectă o promisiune. De dragul binelui personal 

viitorul devine nesigur. Observații ciudate. Activități comune care nu duc la niciun rezultat bun. 

Intuiția funcționează foarte bine. Elementele predominante ale vieții ne îndeamnă către dezvoltare 

și progres. Libertate de expresie. Modificarea direcției sociale către un ideal abstract. Ne 

preocupăm de ceea ce este invizibil. Comunicare la un nivel superior. Se caută soluțiile cele mai 

simple. Chirurgie. Creativitate. Obiceiurile sunt modificate pentru a face pe plac unui partener de 

dialog. Complicații sufletești. Rezistență în fața unui factor exterior. Superficialitatea este 

ascunsă prin eficiență. Cunoașterea de sine este mult mai apreciată. Pionierat. Dorință de a fi în 

fruntea unui grup. Puterea personală ne ridică deasupra problemelor celorlalți. Ne întâlnim cu un 

element benefic. Sensibilitate. Putere de a ne ridica deasupra problemelor. Intervenție curajoasă 

asupra planurilor de viitor. Ne întâlnim cu efectele și cauzele unor acțiuni mai vechi. Se discută 

despre drepturile oamenilor simpli. Mijloacele de lucru se modifică. Acțiunile în grup pot fi 

încununate de succes. Simțim că lucrurile sunt orientate împotriva noastră. Implicare într-un 

demers îndrăzneț. Transformarea personală este luat în serios. Acces la cunoaștere prin durere. 

Viața se bazează mult pe plăcere. Începutul unei mari transformări. Se pune ordine în viață. Se 

muncește pentru stabilitate și respect. Desprindere de întreg înseamnă multiplicare sau înmulțire, 

nu fragmentare. Evoluție prin iertare. Avem prea puține de comentat. Traseele opuse nu mai sunt 

și antagonice. Diminuarea neliniștii. Eficiență prin amplificarea iertării. 

 

A doua decadă a lunii noiembrie ne aduce în fața unor probleme de natură relațională care 

va debuta cu primirea sextilului perfect dintre Marte și Junon. Toată această schemă urmărește 

diminuarea unor impulsuri pentru a face loc celuilalt în viața proprie sau pentru a realiza cu acesta 

un schimb mult mai eficient. De aici putem înțelege că evenimentele pe care le vom parcurge ne 

vorbesc despre înțelegere practică, despre ceea ce durează în timp sau despre susținerea unui 

comportament deși nu va exista în mod concret un factor care să îl susțină. 

În această decadă, pe lângă acea relație interesantă dintre Marte și Junon, se va consuma în 

ultima zi și revenirea la mersul direct a planetei Neptun. De asemenea, Soarele va parcurgem 

ultimul sector al zodiei Scorpion încercând să aducă la lumină toate lucrurile care au fost depozitate 

până acum într-o schemă greșită și care au făcut parte dintr-un program negativ ce viza subminarea 

autorității sau îmbolnăvire. 

Dacă luăm în calcul și faptul că în această a doua decadă corelațiile pozitive ne îndreaptă 

atenția către ceea ce s-a consumat în ultima decadă a lunii octombrie, atunci când Marte a avut de 

definitivat o relație proastă cu Uranus și când raporturile dintre oameni au fost destul de apăsătoare, 

schema aceasta astrală nu ne va oferi prea multă libertate. Totuși, relația negativa pe care Marte a 

dezvoltat-o cu Uranus nu trebuie confundată cu relația negativă pe care a avut-o cu Jupiter în prima 
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decadă a lunii octombrie, cea care devine acum un reper negativ. Dorința de dreptate este aceeași cu 

dorința de libertate chiar dacă libertatea unui individ putea să reprezinte mijlocul prin care acesta 

este recompensat. Pentru a nu ne pierde în detalii lipsite de importanță facem apel la segmentul 

martor, cel care ne îndreaptă atenția către finalul lunii iulie. Ceea ce s-a consumat pe finalul lunii 

iulie și care a vizată, ca eveniment astral, intrarea lui Uranus în mers retrograd, înclină mai curând 

balanța către libertate de expresie fără a distruge, ci poate cu mai mult curaj, inclusiv acela de care 

dă dovadă o persoană care își privește în fața propriei demoni. În felul acesta, se constată că a doua 

decadă a lunii noiembrie este mult mai dificilă, încărcată în evenimente sau în semnificație decât 

prima decadă a lunii noiembrie deși face trimitere la același pericol pe care un individ ar putea să îl 

întâlnească și care este legat de revolta inutilă. 

Chiar din prima zi a acestei decade Soarele se va afla într-o conjuncție cu Luna neagră, iar 

Marte într-un sextil cu Junon. Dacă relația bună pe care conjuncția Soare-Luna neagră o trimite 

către Chiron ar putea să salveze aparentele și să ne arate că suntem flexibili, independenți, puternici, 

relația bună dintre Marte și Junon ne vorbește despre o performanță ciudată, despre un vârf la care 

poate ajunge doar cel educat sau pregătită pentru acest lucru. Îndemnurile acestea astrale obosesc și 

arată că oamenii nu sunt originali atunci când vorbesc despre realizările lor sau își complică singuri 

existența atunci când se referă la evenimente sociale care îi depășesc, atât ca putere, cât și ca 

informații. 

Cu alte cuvinte, debutul acestei decade dorește să ne scoată din cadrul unei munci serioase, 

păcălindu-ne că le controlăm foarte bine și că nota aceasta originală pe care o arătăm este văzută și 

apreciată de toată lumea. Luna se află acum în prima sa zi de tranzit prin zodia Berbec și se poate 

constata o ușoară revoltă. Pentru că Marte se află în Vărsător și Luna în Berbec momentul acesta va 

fi marcat de impulsuri neobișnuite ce pot fi transformate în ceva bun doar de cei care lucrează cu 

energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. Cei care traversează acum 

tulburări de conștiință, care au îndoieli față de sensul existenței, față de profunzimile faptelor pe 

care le-au făcut arată că, de fapt, traversează tulburări ale sufletului ce sunt acum vizibile mai mult 

decât în decada anterioară. Teama de singurătate face parte din această suită de evenimente și cu 

toate că Luna împlinește un sextil cu Marte și un trigon cu Junon, desenând pe cer un triunghi minor 

cu Marte planetă focar, lucrurile bune, tocmai pentru că sunt compromise în aspectul lor original, 

șochează mai mult decât impresionează. Este adevărat, prin ecuația momentului se rezolvă mult mai 

ușor greutățile personale însă se poate constata un deficit în zonă a informațiilor, a soluțiilor, a 

răspunsurilor care vin pe cale juridică sau a celor care vin pe linia administrativă. 

Există o puternică determinare în ziua de 11 noiembrie și cei mai mulți dintre oameni se vor 

lăsa în voia acestor impulsuri fiind suficient de mulțumiți și de atenți la lucrurile mărunte ajungând 

în timp să creadă că acestea sunt mult mai importante decât ceea ce se consumă pe zona publică. 

Dacă Soarele nu ar fi fost acum într-o conjuncție cu Luna neagră atunci schema aceasta ar fi 

încurajat spre o performanță importantă pentru individ și tolerată de comunitate. Conjuncția aceasta 

a Soarelui cu Luna neagră răstălmăcește un adevăr și compromite binele prin sincronizare sau prin 

ridicol. Cu toate că rezultatul este bun s-ar putea ca oamenii să își tolereze mai puțin unii altora 

bucuriile și de aici să apară corelații care nu erau destul de solide sau mari semne de întrebare față 

de sinceritatea partenerilor de dialog. 

În contextul celei de-a doua decade 11 noiembrie aduce sarcini suplimentare pe care nu știm 

să le rezolvăm pentru că nu avem nici răbdare și nici luciditatea necesară pentru a le duce la 

îndeplinire. Este adevărat, Marte din Vărsător este foarte inventiv și capabil să găsească soluții 

acolo unde toată lumea s-a uitat și nu am văzut nimic, însă există în momentul de față un aspect 

greoi, apăsător, tendențios care răstălmăcește intenția individului și ar putea să îl compromită pe 

acesta ori să-l descurajeze lăsându-i impresia că nu a descoperit soluția miraculoasă, ci a avut-o tot 

timpul cu el și a așteptat momentul acesta pentru a o dezvălui. Soluția zilei de 11 noiembrie este 

accesată pe moment, deci o astfel de acuzație nu are nicio bază reală. 

 
„Arthur Schopenhauer (1788-1860) a prezentat o ereditate nevropatică foarte încărcată. 

Bunica sa avea o mătușă și un bunic nebuni. Tatăl său, surd din tinerețe, avea mania călătoriilor, 
era cuprins brusc de furie, angoase și s-a bănuit că ar fi vrut să se sinucidă. Soția lui 
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Schopenhauer era mizantroapă, bizară până la obsesii și se spune că era de moravuri ușoare... 
Fratele filozofului, Frederich, a fost atins de imbecilitate. Filozoful însuși, în tinerețe, simțea că 
este posedat de un demon și timp de săptămâni nu vorbea cu nimeni, mergea pe stradă vorbind 
singur, cu voce tare și gesticula. Odată i-a fracturat o mână proprietarului său pentru că 1-a 
auzit sporovăind în anticamera apartamentului său. Altă dată s-a înfuriat și a refuzat să-și mai 
plătească datoriile atunci când i-au fost cerute. își semna numele cu litera „p", și-a ars barba în 
loc să se radă; își ascundea banii în călimară, iar hârtiile de valoare, în plapumă. Notițele le 
redacta în limbile greacă, latină sau sanscrită și le ascundea prin cărțile din bibliotecă pentru ca 
să nu i le fure cineva. Se considera victima unei vaste conspirații puse la cale de către profesorii 
de filosofie. Potrivnic fățiș al monogamiei, propovăduia tetragamia, căreia pe moment nu-i 
găsea decât un  singur inconvenient:  cum să te comporți cu patru soacre! în testamentul său, și-a 
lăsat întreaga avere soldaților și câinelui favorit.”[3] 

 
Venus trece în Capricorn în 12 noiembrie și Mercur în Săgetător, ceea ce va face ca sectorul 

acesta să fie marcat de impulsuri interioare, dominate de o revoltă lipsită de sens ori de atribuirea 

unor sarcini ce nu pot fi duse mai departe pentru că nu se anticipează corect obstacolele ce vor veni, 

în special pe finalul acestei luni. Dificultățile de moment sunt marcate de un spirit pătrunzător, de 

concentrarea valorilor și, concomitent cu aceasta, o inversare a priorităților cu scopul de a stabiliza 

o atitudine. Practic, este vorba acum de un rezultat concret, nici măcar de un răspuns și ceea ce are 

acum statutul de rezolvare ar trebui să fie analizat cu o mai mare atenție pentru că nu este decât o 

simplă informare. 

Atât prin faptul că Luna se va afla în noaptea de 11 spre 12 noiembrie de opoziția cu Jupiter 

dar și pentru că Luna va trece prin careul cu Pluton și apoi prin conjuncția cu Uranus, aceste 

schimbări de vibrație ce vin din trecerea planetelor Venus și Mercur în zodiile următoare arată că 

dificultățile parcurse în perioada de formare se agravează acum și nu ne permit să punem în aplicare 

nimic. Totuși, pentru că vorbim de împlinirea unui trigon perfect între Soare și Chiron, în timp ce 

Soarele se desprinde cu fiecare zi de conjuncția cu Luna neagră nu putem vorbi de absența 

soluțiilor, ci de neputința omului de a le vedea ori de a le pune în practică ideile progresiste, sunt 

mult mai prezente acum decât în altă perioada anului și cineva va avea sufletul deschis, cine va 

putea să privească realizările personale cu obiectivitate, va putea să facă uz de forță, nu în mod 

abuziv, ci cu tact, cu diplomație, pentru a împărtăși celorlalți din realizările personale și a declanșa 

un salt în grup. 

Apoi, trecerea lui Venus în Capricorn arată că sentimentele devin restrictive, mult mai 

controlate, mai puțin libere, în timp ce trecerea lui Mercur în Săgetător aduce expresivitate ideilor și 
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o înclinație către mobilitate, călătorii, deplasări importante pentru educație sau evoluție însă și o 

înclinație către a teatraliza, a denatura sensul real al unor emoții pentru a le face mult mai utile 

propriei persoane. Dacă în cazul oamenilor evoluați lucrurile acestea devin ajutoare pentru 

flexibilitate și evoluție, oamenii comuni se blochează, vor să spună, dar nu pot, simt profund însă nu 

găsesc termenul necesar pentru a sintetiza.  

Apoi, Venus trece din Săgetător în Capricorn și arată, de asemenea, că intrăm într-o 

perioadă de sinteză, preocupându-ne mai mult să integram experiențele pe care le-am avut până 

acum decât să le retrăim în ideea că asta înseamnă fericire. De partea cealaltă, schimbarea de zodie 

pe care o face Mercur arată că se discută despre devotament însă se practică un fanatism disimulat. 

Deocamdată nu ne putem sustrage ideilor fizice sau obsesiilor pe care le-am abordat în prima parte 

a lunii și deci orice formă de vină care trebuie acum să primească girul structurilor conspirative, a 

gândurilor ascunse, să primească acceptul acestora sau să vină doar din acea zonă. Chiar dacă 

Mercur trece în Săgetător nu putem vorbi deocamdată de libertate, ci mai curând de planuri pentru 

eliberarea de o sarcină profesională, de o penitență, de constrângere atât ideologică, dar și 

administrativă. 

Cel care lucrează cu energia sau este implicat într-un proces de evoluție accelerată se va 

folosi de această direcție astrală pentru a renunța la obiceiuri mai vechi. Pentru aceștia sinteza 

momentului, cea care se bazează pe tranzitul lui Mercur prin zodia Scorpion, deci pe ceea ce au 

experimentat cu precădere de la începutul lunii până acum, arată desprinderea de un inventar 

negativ marcată de defecte de caracter sau de orgolii. 

 
„Intervalul orar al intestinului  gros (5:00 - 7:00) 

Intestinul gros este depozitul unei mari părți din reziduurile existente în organism. Aceste 
reziduuri trebuie eliminate în termen de 20-24 de ore. Dacă timpul de eliminare se prelungește, 
ele se constituie ca o importantă sursă de impurificare. Cel mai simplu mod prin care ajutați 
intestinul gros să funcționeze la cotele normale, este ca în acest interval să beți un pahar de apă 
călduță sau de ceai din plante. Clisma este de asemenea o metodă extrem de utilă. Ea trebuie 
practicată cu ceai de mușețel, ori de câte ori ajunați o zi întreagă. Problemele intestinului gros 
țin, în general, de atașament. Atașamentul de o idee, de un obiect sau de o persoană poate 
constitui, o cauză a îmbolnăvirii a intestinului gros.” [12] 

 

În 13 noiembrie vorbim de bunătate. Cunoaștere devine acum accesibilă prin elemente 

practice și cu toate că Luna se va afla într-o relație proastă cu Marte, această tensiune devine 

constructivă pentru că se ridică o problemă pe care individul o poate rezolva cu resursele pe care le 

are în momentul acesta, fără a mai fi nevoie să facă trimitere la schimburi de experiență sau la 

conturi din bancă. Tot ceea ce se consumă cu precădere în 13 noiembrie se rezolvă pe moment, se 

împlinește cu energia de bază, se rezolvă cu ideile cele mai accesibile. 

De parte cealaltă, acest tandem interesant care se realizează între aspectele pozitive la care 

participă Luna și aspectele negative arată și teama de acțiune. Unii se vor retrage în cochilie, ori vor 

invoca evenimente ciudate, chiar conflicte penibile sau poate că și-a pierdut timpul indicându-se un 

schimb de experiență lipsită de conținut. Relația aceasta bună dintre Lună și Venus este cât se poate 

de restrictivă și îi încurajează pe oameni să-și caute bucuria prin muncă, prin retragere, prin relaxare 

sau prin acumulare. De dragul acestui bine confortabil mulți vor renunța la evadări din cotidian, se 

vor adâncit și mai mult în sarcinile profesionale ori în ceea ce și-au propus să facă. Dar Marte din 

Vărsător, pentru că este foarte activ, îi îndeamnă pe aceștia să nu-și respecte promisiunile. De aici și 

multe compromisuri sau o agitație care se va desfășura cu precădere în interior, în minte, în familie 

în același departament sau în cadrul aceleiași națiuni, dacă ne referim la fenomenul social. 

Trebui să fim mult mai atenți asupra evenimentelor personale pentru a nu le banaliza. Dacă 

le va analiză sau la va amesteca printre observațiile indecente ale prezentului, încercând să 

modificăm sensul real și să considere că, de fapt, nu se referă la un cadru mai larg, ci strict la ceea 

ce vedem, la ceea ce înțelegem acum, vom vedea că activitățile comune nu ne duc la niciun rezultat 

bun. 

Un mare pericol ce ar putea veni spre noi în ziua de 13 noiembrie este acela de a uita lecții 

importante. La modul comun uitarea se limitează la câteva informații pe care am încercat să le 
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memorăm și pe care nu ni le amintim în momentul de față. Nu ne amintim numele unor persoane, 

date importante sau un paragraf dintr-un text deși ne-am propus să-l ține minte. La un nivel superior 

uităm esența unor evenimente, lecții de viață importante și tocmai pentru că efectul acestei uitări 

este destul de corosiv, observațiile acum pot deveni ciudate și prin conținutul lor nu putem ajunge la 

niciun rezultat bun. Binele se va instala numai acolo unde dăm dovadă de calm, de înțelegere sau de 

rezerva. Cu alte cuvinte, 13 noiembrie devine o zi bună doar în cazul celor care nu renunță la bunul 

simț pentru avantaje de moment nici măcar pentru starea de confort. 

 
„Nicolae Ciupercă  
(1856. Rășinari - 1937. Sibiu) 

Maior. Participă ca voluntar la Războiul de Independență, 1877-1878, cu Regimentul 2 
linie, contribuind la capitularea lui Osman Pasa la 28 noiembrie 1877. liste decorat cu medaliile 
Trecerea Dunării și Apărătorii Independența. Rănit la Vidin, este decorat cu Medalia 
Comemorativă de Campanie, avansat plutonier, iar în 1879 plutonier-major. Urmărit de 
autoritățile austro-ungare la întoarcerea in sat. este obligat să se înroleze în armata austriacă cu 
gradul de sublocotenent. În noiembrie 1918, în vârstă de 62 de ani, s-a pus la dispoziția 
Consiliului Național Roman Sibiu fiind ales delegat la Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918. Activează ca ofițer de intendență în cadrul resortului militar al Consiliului 
Dirigent de la Sibiu până în 1920, când iese la pensie cu gradul de maior. La 9 mai 1927 este 
decorat cu Medalia jubiliară de veteran de război. Medalia comemorativă al 50-lea an al 
Independenței României.”[8] 
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Din primele zile ale acestei decade am dedus că și de această dată ne aflăm într-o perioadă 

încărcată. Prin Luna plină care se împlinește în 14 noiembrie lucrurile acestea se transformă în 

evenimente. Opoziția Soarelui cu Luna este singurul aspect important care se va consuma în această 

zi. Vom avea de parcurs și o conjuncție între Mercur și Junon pe zodia Săgetător ceea ce arată că 

explozia temperamentală de-acum, preocupările pe care le au oamenii față de avere, față de bani, 

față de tot ceea ce înseamnă acumulări suplimentare, economie sau depuneri, trebuie neapărat să 

aibă un viitor. 

În primul rând, viitorul acesta începe să se contureze prin deschidere către colaborările 

obișnuite. Practic, acesta va fi debutul construcției impresionante și indiciul clar că ne aflăm, nu 

doar într-o perioadă foarte grea, ci și într-un interval în care ne putem exprima liber. Conjuncția lui 

Mercur cu Junon insistă mult pe această libertate de expresie și dacă luăm în calcul că Marte din 

Vărsător trimite unghiuri pozitive către cele două planete aflate în conjuncție înțelegem că, pe lângă 

exprimarea liberă, vom fi și inspirați, vom fi adevărate antene ce vor atrage informații neobișnuite 

ce se vor dovedi de un real folos pe viitor. Asta se întâmplă cu precădere pentru că Luna plină ce se 

împlinește în 14 noiembrie este mediată de asteroidul Chiron ce împlinește un trigon cu Soarele și 

un sextil cu Luna. Medierea Lunii pline este un element delicat, provocator, încărcat de respect față 

de tradiție și față de rezultatele muncii. Având zona reflexă, deci soluția, în a treia decadă a zodiei 

Rac, această mediere interesantă dorește să ridice o interdicție față de folosirea unui drept sau să 

ofere mai multă libertate în a gestiona un fond. Nu contează dacă fondul îi aparține individului, în 

mod sigur va avea dreptul să se folosească de rezultatele muncii sale fără să trebuiască să plătească 

tribut. 

Dar Luna plină din Scorpion nu este un element ce poate fi trecut cu vederea sau unul care 

să se exprime pozitiv doar pentru că există un corp ceresc ce poate remedia această relație. Pentru 

că Luna se află în exaltare modificările sociale se fac în raport cu un ideal care este atât de special și 

atât de proaspăt încât ar putea să atragă atenția grupurilor noi și, tocmai pentru că este un element 

nou, să nu opună acestuia o rezistență notabilă. Este adevărat, schema aceasta ar putea să vorbească 

și despre împlinirea unor aspirații mai vechi, însă ele vin din alte reprezentări astrale, nu doar din 

Luna plină. Combinațiile acestea, pentru că beneficiază și de o conjuncție între Mercur și Junon, 

arată că oamenii sunt pe aceeași lungime de undă și ideea de obstacol seamănă cumva cu ceea ce 

știm că nu putem realiza pe zona publică sau nu a sosit încă timpul pentru ca anumite demersuri să 

se finalizeze. Se poate vorbi aici despre elemente solide, despre o schemă interesantă prin care 

idealul fragil al unui tânăr să poată fi pus în aplicare și întreaga comunitate să se bucure de aceste 

rezultate. Poate fi, în egală măsură, și momentul în care să se facă o mare descoperire, cineva să 

aibă o idee extraordinară, să existe și contextul necesar pentru ca aceasta să fie recepționată și 

implementată. Din această cauză 14 noiembrie este o zi de intuiție, de rafinament și progres, deci un 

interval în care putem folosi elementele de evoluție ca pe instrumente accesibile deși poate până 

acum nu le-am folosit în felul acesta. Din fericire, opoziția Lunii cu Luna neagră sau impactul Lunii 

negre asupra Lunii pline nu va fi de această dată atât de negativ ori nu va fi atât de vizibil tocmai 

pentru că se realizează o mediere a Lunii pline, dar se și intervine în acest context cu mesaje clare, 

legate de inspirație sau independență, de exprimare libera ori pe un nivel superior. Luna neagră se 

află în acest context în minoritate și nu poate decât să capteze atenția celor care în mod frecvent au 

preocupări specifice domeniului acesteia. Cei care se preocupă de conspirații, care au obsesia 

banilor, sexualității, care nu au fost niciodată sinceri sau care își trăiesc viața prin vicii sau 

obscenități se vor simți puternici prin aceste defecte de caracter sau obiceiuri proaste. Ceilalți vor fi 

puternici prin faptele bune sau prin modul cum găsesc soluțiile la problemele prezente și le pun în 

aplicare. 

 
„Nume celebre precum Kurt Tucholsky. Charlie Chaplin sau Alfred Hitchcock nu sunt o raritate in 
registrele de evidentă ale localităților din jurul Lacului Léman. Personalitățile din lumea artei, 
științei și politicii -„crema societății“ - preferă Vevey (aici a murit Charlie Chaplin) și Montreux. 
Cantoanele din jurul lacului (Geneva, Vaud și Valais) prezintă două avantaje majore: paradisul 
fiscal elvețian și peisajele magnifice. Cu greu sc poate rezista farmecului Alpilor și pitoreștilor 
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regiuni înconjurătoare. motiv pentru care numărul mare de vizitatori este perceput ca o povară 
de populația localnică. Regiunile de pe țărm devin inaccesibile pentru localnici, deoarece sunt 
cumpărate de bogătași, precum șeicii petrolului. Nu numai aceste tranzacții neliniștesc guvernul 
canionului Geneva. Geneva s-a integrat în Confederația Elvețiană de abia în 1815 și nu se simte 
foarte sigură de poziția sa în această comunitate. Numeroși locuitori ai cantonului cu un mare 
potențial financiar cântăresc posibilitatea unirii Genevei cu Vaud intr-un singur mare canton, a 
cărui poziție ar ti mult mai puternică. Lacul Léman este cel mai mare lac al Alpilor: suprafața sa 
măsoară 582 km iar volumul de apă este de 89 km’. Diferența de nivel dintre lac și lanțurile 
muntoase înconjurătoare este uriașă. Lacul este situat la altitudinea de 372 de metri, iar la numai 
70 de kilometri distanță se ridică cel mai înalt vârf al Alpilor, Mont Blanc. Râuri și izvoare sc 
varsă din toate direcțiile in Lacul Léman. Cel mai mare dintre acestea, Rhônul. se varsă în lac și 
apții se formează din nou și curge mai departe. Aici bat vânturi puternice, au loc furtuni 
frecvente, iar marinarii se tem cel mai mult de vântul uscat și rece de nord-est, numit Bise. Partea 
centrală a lacului Léman nu îngheață iama. ceea ce îl face navigabil tot timpul anului. 

In trecut, pe primul Ioc sc afla transportul de lemn și alte mărfuri, iar în prezent 
predomină navigația. Localitățile limitrofe continuă însă să transporte pe această cale mărfuri 
către orașele de pe țărm: Geneva și Lausannc. La începutul secolului XX, pe Lacul Leman 
navigau ambarcațiuni cu pânze, activitate posibilă datorită vânturilor propice. în prezent, cele 
opt vase cu aburi aflate încă în folosință se bucură de o mare popularitate.”[4] 

 
15 noiembrie poate fi o zi de sinteza. Mercur este de asemenea activ pe cerul astral al acestui 

moment, dar și Luna devine foarte importantă prin faptul că va trece pe zodia Gemeni și va avea de 

împlinit o relație proastă cu Axa Dragonului sau va primi opoziții din partea lui Junon și din partea 

lui Mercur. În a doua sa zi de tranzit prin zodia Gemeni va primi opoziție și din partea lui Saturn, 

însă acum, în 15 noiembrie, primește opoziții doar din partea aștrilor aflați pe începutul zodiei 

Săgetător. 

Trăsăturile personale, cele care nu au beneficiat de o susținere importantă în zilele anterioare 

aferente acestei decade, ne duc acum într-o zonă de conflict. Din fericire, lucrurile acestea sunt 

cunoscute pentru că Luna a mai trecut prin genul acesta de relație și în lunile anterioare și cunoaște 

care este problema principală ce vine din careul pe care îl trimite către Axa Dragonului și către 

Neptun, însă ceea ce este nou vine din poziția pe care Mercur o trimite Lunii și prin care se 

construiește o cruce cosmica pe semne mobile, semn de instabilitate și provocare mentală. 

Din această construcție înțelegem că se face o investigare a elementelor inferioare, pe de o 

parte, pentru a fi ascunse, iar, de partea cealaltă, pentru a fi transformate în altceva ori pur și simplu 

depășite. Fie că dorim, fie că nu dorim, 15 noiembrie este o zi de efort în care, printr-o mică eroare 

de gândire sau pe baza unei concluzii eronate la care am ajuns în zilele anterioare prin înțelegerea 
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corectă a conflictelor, să ne opunem propriului destin, să plângem de dorul unei persoane foarte 

dragi, să considerăm că nu merităm să accedem la o funcție importantă, că nu vom obține niciodată 

privilegii în societate sau că lumea în care ne-am născut este plină de răutate. Gândurile acestea de 

dezamăgire, durere sau neputința vor amplifica în interior o tensiune ce nu va putea fi înlăturată 

decât cu suport exterior. Faptul că ne preocupăm acum de lucruri de genul acesta arată că suntem în 

etapa în care putem realiza o comunicare pe un nivel superior, putem fi creativi, deschiși la minte 

optimiști și victorioși. Nu ne este permis însă să credem în minciuni, în adevăruri parțiale sau în 

gânduri de răzbunare. Oamenii care vor să meargă mai departe cu aceste gânduri de răzbunare își 

vor construi planul de atac și se vor lăsa devorați de această răutate fără a mai avea timpul necesar 

să își vadă aceste proiecte negative împlinite. 

Un alt element important care este specific ecuației astrale aferent zilei de 15 noiembrie vine 

din modul în care vor fi implementate anumite soluții. Pentru că lucrurile sunt clare, decisive sau 

sunt încadrate într-o schemă ce nu poate acționa decât foarte rapid, direct și în forță, soluția 

momentului s-ar putea să vină prin îndepărtarea problemei, poate chiar la modul dur, brusc, agresiv 

ca și cum am trece printr-o operație în care se amputează o parte a corpului. Dacă ordinul, comanda, 

schema de lucru vine din suflet atunci complicațiile se vor localiza la nivelul vieții spirituale. Dacă 

ambițiile sunt legate de această lume, de achiziția unor bunuri ce țin strict de planul social sau de 

gradul de satisfacție atunci problemele se vor localiza în sfera profesională sau în acele relații care 

și-așa erau apuse de mult timp. Per ansamblu, 15 noiembrie este o zi care ne învață multe lucruri 

despre noi înșine, însă 

s-ar putea ca unele 

metode să nu fie cele 

mai fericite ori să nu 

reprezinte cele mai 

bune alegeri. Pentru că 

ziua este dominată de 

sextilului lui Mercur 

cu Marte este 

important să avem 

încredere că dacă am 

pornit la drum cu 

intenții bune rezultatul 

va fi unul bun. Dacă 

pornim cu intenții 

bune lucrurile se 

modifică pe parcurs, 

schimbarea vine cu 

precădere din neîncrederea pe care la un moment dat cel care acționează îl are față de proiectul în 

care se implică. Nu trebuie să depunem mult efort pentru a ne menține pe linia stabilită, pentru a 

respecta succesiunea etapelor demersului în cauză. Dacă facem modificări pe parcurs, finalitatea va 

avea calitatea pe care a avut-o modificarea intermediară. 

 
“Plante simțitoare. Suntem înclinați să credem că, lipsite de sistem nervos, plantele nu simt. Ele 
nu reacționează în nici un fel dacă le smulgem din pământ, dacă le ciupim frunzele ori le tăiem 
florile. Aparent, așa se întâmplă. în realitate însă, plantele au o formă de sensibilitate specifică, 
cel mai adesea ascunsă ochiului nostru, de un tip cu totul deosebit de acela al sensibilității 
animale. Se știe azi, pe baza unor experiențe simple, care se fac și în școală, că plantele 
reacționează la substanțe chimice, la lumină, la atracția pământului, la curentul electric și că 
aceste mișcări lente poartă numele de tropisme. 
Însă, în câteva cazuri, sensibilitatea plantelor se manifestă neașteptat: fie într-o formă imediată, 
violentă și vizibilă, cu totul contrar imaginii pe care ne-am făcut-o despre lumea vegetală, fie 
într-un chip ciudat, care amintește mult de sensibilitatea animală și atât de tainic, încât avem 
nevoie de o aparatură specială pentru a înregistra „spaima" sau „durerea" florii respective. 
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Mimosa pudica este popularizată în orice manual și tratat de biologie și răsfățată în toate 
grădinile botanice unde constituie un principal punct de atracție. Neam de-al salcâmului, cu 
fructe compuse așezate în două rânduri de-a lungul pețiolului și balonașe delicate de flori roz-
violete, mimoza sau sensitiva - cum i se mai spune - formează în Brazilia păduri întregi. 
Principala ei particularitate este sensibilitatea. E îndeajuns să atingem frunza și ea se strânge 
numaidecât, revenindu-și la normal după o bună bucată de timp.  
Capacitatea ei de reacție exterioară se datorește unui mecanism activ de apărare. La subțioara 
fiecărei frunze și fiecărei frunzulițe se găsesc mici umflături elastice, pline cu apă, numite 
pulvinule. Acestea reacționează prompt la cea mai mică excitație. Călătorii povestesc că trecând 
prin tufișurile de mimoze, numai zgomotul pașilor de cai le face să se strângă ca speriate. De 
asemenea, zvâcnirea unei raze de soare sau umbra unui nor produce în frunzișul lor o vie 
frământare. Cu atât mai mult, o atingere ușoară provoacă o adevărată reacție în lanț. Fragilul 
țesut al pulvinului se strânge cu putere, împingând rapid o bună parte a apei în jos, prin vasele 
tulpinii. Umflătura se înmoaie iar frunzulițele, lipsite de suportul ce le ținea întinse, ca și din 
cauza propriei greutăți, cad și se strâng dintr-o dată, acoperindu-se cu fețele. Excitația este 
transmisă cu o mare viteză de la frunză la frunză, astfel că, în câteva clipe, toată tufa verde și 
suculentă ia aspectul unei tufe ofilite, inhibând apetitul animalului și determinându-l să se 
îndepărteze. După circa 30 de minute - timp în care primejdia a trecut - apa este repompată în 
vase, mărgelușele motrice se umflă, iar frunzele își recapătă înfățișarea lor obișnuită. 
O probă de un excepțional interes științific a fost furnizată în 1966 de un aparat folosit pentru 
prinderea hoților și de un polițist din New York cu studii științifice. Aparatul este vestitul 
„detector de minciuni". Acesta sesizează cei mai fini curenți bioelectrici care trădează neliniștea 
nervoasă bine stăpânită a unui infractor interogat sau pus în fața unor dovezi. Polițistul savant 
este Cleve Backster ale cărui experiențe au primit unanime confirmări și Prestigioase premii 
științifice. 
Eroina lui Backster a fost planta Dracaena massangeana ale cărei frunze au fost în contact cu un 
detector de minciuni. Experimentatorul și-a propus să ardă o frunză a acestei plante. In clipa 
când a făcut gestul să scoată bricheta, planta a reacționat ca și cum i-ar fi „ghicit" gândurile. 
„Spaima" plantei a fost înregistrată clar de detector. 
Trei exemplare de Philodendron cordatum au reacționat la fel de prompt și când au fost opăriți în 
preajma lor câțiva creveți, când a trecut o capră pe lângă ele sau o mașină care emitea gaze 
poluante. 
Deosebit de impresionantă a fost următoarea experiență: prin fața unui exemplar de Dracaena, 
conectat la detector, a trecut în șir un grup de studenți. Unul dintre aceștia trebuia să distrugă 
planta în mod violent, conform unui plan stabilit în prealabil. Planta nu a reacționat decât în 
momentul când s-a apropiat de ea studentul care urma s-o distrugă. 
Generalizând în 1973 numeroasele sale experiențe, confirmate în întreaga lume, Backster aprecia 
că fiecare celulă, fie animală, fie vegetală, e capabilă de percepții simple, independente de 
prezența sistemului nervos. 
Ipoteza lui Backster a fost confirmată în 1974, când Eldon Bird demonstrează în fața camerelor 
de televiziune și a zeci de milioane de telespectatori că planta este sensibilă la amenințările 
noastre și la alți factori de stres. Apropierea de plantă a unui păianjen declanșează o reacție la fel 
de vie ca și amputarea unei frunze. Conectând un cactus la un poligraf prin intermediul acelor de 
punctură, Ken Hashimoto a obținut o „conversație" cu plantele prin transformarea reacției lor de 
răspuns electric în sunet, fenomen reprodus, în 1980 și la noi în țară de un grup de distinși 
cercetători (Marioara Godeanu, Dumitru Constantin, Serafima Savu, V Boghean, V. Isvoranu) de 
la Institutul de Științe Biologice din București. 
Ceva mai mult, cercetătorii indieni, sovietici, americani și francezi au probat că plantele pot avea 
„memorie", reținând in formații și manifestându-se la repetarea lor printr-o reacție similară 
oarecum cu reflexele condiționate. De pildă, unui filodendron i s-a aplicat un impuls electric, de 
fiecare dată când alături se afla o rocă. Rezultatul era un răspuns din partea plantei. După un 
timp, planta a început să emită acest răspuns imediat ce era plasată lângă acea rocă, fără a mai 
fi stimulată electric. 
La fel de edificatoare sunt experiențele cu ciocul-berzei (Gevanium) care reacționează net 
deosebit față de o persoană „delicată" și de alta „agresivă". Și experiențele cercetătorului bulgar 
Athanas Smilov, din 1970, constând din disecarea unei broaște în fața plantelor au obținut 
confirmări spectaculoase. 
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Bioritmurile circadiene (oscilațiile metabolismului în cursul unei zile), alternarea perioadelor de 
activitate și repaus, „surmenajul", narcotizarea și hipnotizarea plantelor sunt fenomene 
obiective, care demonstrează rudimentul unei vieți psihice, deci posibilitatea de „comunicare" a 
plantei cu lumea vie. 
„Plantele se integrează complet în lumea lor - scria cercetătorul român Dumitru Constantin - 
uzând de toate atributele unei ființe dotate cu un sistem nervos e-voluat. Percep sunetul, lumina, 
frigul, căldura și chiar durerea. Plantele nu gândesc, dar pot fi influențate de gândurile noastre." 

Un interesant film, Dincolo de tăcerea plantelor, realizat în 1981 de dr. Marioara 
Godeanu, ing. E. Alexandrescu și medicul Eugenia Grosu și prezentat la televiziune, ne-a adus 
pasionante dovezi ale sensibilității plantelor și ne-a amintit cât de multe taine își așteaptă în 
viitor dezlegarea.”[2] 

 
În 16 noiembrie ne întâlnim cu secretul unui succes. Luna se află acum în a doua sa zi de 

tranzit prin zodia Gemeni și are de împlinit două unghiuri pozitive și două negative. Opoziția pe 

care trebuie să o împlinească cu Saturn arată că anumite lucruri cu care ne-am familiarizat de la 

începutul acestei decade până acum vor întârzia. Întârzierea în sine reprezintă un mare beneficiu 

pentru că oferă astfel ocazia altor situații să o ia înainte, să se facă remarcate și prin intermediul 

acestora să obținem informații suplimentare ori să reparăm ceea ce nu am putut repara în perioada 

anterioară. Apoi, relația proastă pe care Luna o are cu Chiron ne îndeamnă acum să punem la 

îndoială o recomandare făcută de cineva cu cele mai bune intenții sau poate chiar un diagnostic ori 

o idee care, pe vremuri, fuziona foarte bine însă de la un punct încoace nu mai era de actualitate. 

Faptul că ridicăm aceste semne de întrebare și față de soluțiile medicale, spirituale sau existențiale 

ce vin din partea lui Chiron oferă ocazia altor idei, altor soluții să ne atragă atenția. Practic, aceasta 

este marea realizare a zilei de 16 noiembrie și prin intermediul acesteia se activează, mai mult decât 

în celelalte zile ale acestei decade, punctul echilibrului, acela care ne îndreaptă atenția către finalul 

lunii iulie, atunci când Uranus a intrat în mers retrograd, deplasare care se menține și în momentul 

de față. 

Acest reper al echilibrului ne îndemna pe vremea aceea să fim înțelepți, să descoperim în jur 

legături misterioase cu oameni speciali, să vedem că nu suntem singuri, dar mai ales să constatăm 

că avem acces liber la informații și nu trebuie să dramatizam dacă nu am obținut tot ceea ce ne-am 

propus până la momentul acela. Ceea ce se întâmplă în momentul de față nu reprezintă o reeditare a 

ceea ce am traversat pe finalul lunii iulie, ci o rememorare a schemei pe care am aplicat-o și prin 

intermediul căreia am gustat din câteva clipe de fericire sau ne-am liniștit după un demers lung și 

apăsător ce a ținut de la începutul anului. 
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Pentru că este un proces destul de abstract și solicită mentalul individului nu doar cu 

rememorarea precisă a ceea ce s-a întâmplat atunci, dar și cu identificarea stărilor sufletești, a 

planurilor de viitor pe care le aveam atunci, a stadiului în care ne aflăm pe finalul lunii iulie, schema 

care se consuma în 16 noiembrie nu va putea fi accesibilă tuturor. La modul comun, această le 

retrezește oamenilor dorința de reușită, de pionierat, de a fi în fruntea unui grup, de a da vina pe 

cineva din preajmă pentru toate întârzierile sau pentru ceea ce face în așa fel încât să nu reușească 

să-și suplimenteze puterile deși apar modificări în programul proiectelor aflate în derulare în așa fel 

încât să permită și altora să se desfășoare în paralel cu cele programate. 

 
„Singurul animal sălbatic din lume domesticit pentru vânătoarea de antilope este 

leopardul și aceasta exclusiv în India.” [6] 
„Cel mai rapid animal din lume pe distanțe până la 1000 m este antilopa americană 

(Antilocapra americană) care trăiește numai În S.U.A. S-a calculat că pe aceste distanțe ea poate 
atinge o viteză de 55 km/h.” [6] 

 

Faptul că Luna va trece în domiciliu, adică în zodia Rac nu înseamnă că lucrurile se rezolve 

de la sine, nu înseamnă că ele se domolesc ori că devin complicate doar într-un cadru restrâns. Pe 

zodia Capricorn avem acum două planete, Venus și Pluton, și aici ne putem aștepta să se rupă un 

echilibru. Este adevărat, faptul că Luna se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului și 

mediază tendința Nodurilor prin Capul Dragonului arată că toată această presiune pe relații, pe 

patrimoniu sau pe ambiții sociale sunt constructive. 

Un element absolut esențial al acestei zile vine din faptul că întâlnim un adversar. De fiecare 

dată când Luna trece prin opoziția cu Venus sentimentele devin confuze. De această dată când se 

atinge opoziția perfectă cu Venus deja Luna se află în fereastra opoziției cu Pluton, aspect care se va 

împlinii în 18 noiembrie. Teama că o greșeală, oricât de mică, ar putea să ducă la un derapaj social 

va domina întregul spectru al percepțiilor pe care îl vom avea în ziua de 17 noiembrie. 

Unii oameni care sunt mai temători, care se îngrijorează repede atunci când nu reușesc să 

privească foarte departe în viitor, se vor teme astăzi să privească un adversar în față și vor considera 

că dacă evită un conflict deschis atunci au rezolvat de la sine o problemă fără să spună nimic. Este 

posibil ca în anumite situații și doar în cazul persoanelor nonviolente, trigonul dintre Lună și 

Neptun să se manifeste în această manieră. Celelalte persoane sau evenimente sociale au nevoie de 

conflict deschis, au nevoie de un schimb de replici, nu neapărat dur și nu neapărat pentru a desființa 

părerea celuilalt. Pentru că Luna mediază acum tendința Nodurilor, conflictul poate fi transformat în 

altceva, poate fi soluția la o problemă mai veche sau un instrument prin care vom cunoaște mai bine 

puterile unui adversar. 

Atunci când se discută despre drepturile oamenilor, despre privilegiile pe care aceștia le 

merită sau despre bunurile pe care le-au obținut prin munca proprie sau le-au moștenit, 

problematica zilei de 17 noiembrie se complică prin modificarea mijloacelor de lucru. Ziua devine, 

astfel, dinamică prin schimbare și aceasta va fi zona în care oamenii nu vor reuși să aibă control nici 

asupra faptelor lor și nici asupra a ceea ce spun. 

Un alt element important aferent zilei de 17 noiembrie, dar care nu se adresează doar 

momentului de față și se extinde și asupra zilelor din jur, se adresează cu precădere sentimentului de 

repatriere. Faptul că Luna trece acum prin domiciliu, înseamnă mult pentru cei care vor să se 

întoarcă la o stare mai veche. Pentru că Luna mediază acum tendința nodurilor și există și această 

provocare de a rezona public prin opoziția pe care Luna o realizează cu ceea ce se întâmplă în zodia 

Capricorn, lucrurile acestea se pot produce într-o mare taină. O persoană care nutrește o astfel de 

dorință va dori să se integreze în noua locație, se va putea întoarce la obiceiuri mai vechi cu 

conștiința de acum. Este adevărat nu va putea să repare pe zona publică așa cum și-ar dori pentru că 

nu acesta este scopul, ci de a se împăca într-un chip miraculos cu sine și de a învăța mai multe 

despre viață. Practic, această problemă devine o împlinire existențială pe care o vom vedea în toată 

splendoarea sa abia spre finalul anului. Rezultatele cele mai interesante și cele mai spectaculoase 

vor fi obținute în grup pentru că a media tendința nodurilor pe mai multe tronsoane existențiale 
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înseamnă a întâlni un deziderat de grup sau a face posibil să strălucească destinul unui popor sau 

stabilizarea acestuia într-o nouă albie. 

 
MĂRTURISIREA DE CREDINȚĂ. Ioan 6, 67-69, care relatează mărturisirea de credință a 

lui Petru, prezintă paralela ioaneică la tradiția sinoptică (cf. Mc 8, 27-30). După discursul despre 
pâinea vieții, evanghelistul menționează că mulți ucenici, nemaicrezând în Iisus, dădeau înapoi și 
încetau să-l mai urmeze. Acesta este momentul în care se adresează Iisus celor Doisprezece: „Nu 
vreți și voi să vă duceți?". Iar Petru îi răspunde: „Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești 
Sfântul lui Dumnezeu". Reacția lui Iisus la această mărturisire este mai neutră decât în sinoptice, 
unde Petru este lăudat (Mt 16, 17), apoi calificat drept satană (Mc 8, 33). Dacă în Ioan 6, 67-69, 
figura lui Petru are un anume relief, întrucât vorbește în numele celor Doisprezece, el nu 
dobândește însă nici o precumpănire asupra acestora.[1] 

 

Nu este puțin lucru să trecem prin careul pe care Mercur îl are de împlinit la Axa 

Dragonului. Momentul acesta face trimitere la o transformare sau la ambiția pe care dorim să ducem 

o mai departe deși semnalele sociale nu sunt încurajatoare în sensul acesta. Din fericire, cu toate că 

Mercur are acum o relație proastă cu Axa Dragonului și Neptun, Venus mediază tendința Nodurilor 

și tot ceea ce este liniștit, temperat sau coordonat după un program de lucru stabilit din timp, tot 

ceea ce se situează în afara unei ambiții obsesive, devine un element care liniștește și protejează. 

Asta înseamnă că reușim să ne amintim o parte din evenimentele care s-au consumat pe finalul lunii 

octombrie și să extragem de-acolo ceea ce a fost mai frumos și constructiv. Există însă o mare 

nesiguranța ce vine din relația proastă pe care Luna o împlinește în continuare cu Uranus. 

Constatăm că deja Uranus, prin retrogradarea sa, a intrat din nou în fereastra careului cu Pluton însă 

problemele pe care le invocă în această perioadă nu sunt foarte mari, nu sunt atât de periculoase 

cum au fost cele din anii anteriori. Apare, astfel, în situația prezentă un caracter dur, vizibil la 

oameni de fiecare dată când o planetă va intervenii asupra acestui unghi, construind o configurație 

sau întărind, printr-o conjuncție cu una dintre cele două protagoniste, relația aceasta proastă. În 

momentul de față Luna, prin opoziția pe care o împlinește cu Pluton și careul cu Uranus, 

construiește un careu în T pe semne cardinale expresie a maturității și a distrugerii, lucrurile acestea 

se pot stabiliza ca o presiune, ca o durere ce vede în jur numai confirmări ale desfășurării sale. 

Nemulțumirea de acum poate fi un profesor bun dacă vom conștientiza riscul la care ne expunem și 

dacă alegem să distrugem doar ceea ce nu ne mai folosește, nu neapărat ceea ce le este util 

celorlalți. Tocmai de aceea 18 noiembrie are atât de multă nevoie de corelații pozitive, adică de 

experiența de viață pe care am traversat-o pe finalul lunii octombrie. 

A pune problema acum într-un mod aparte ca și cum munca pe care am realizat-o până acum 

nu mai corespunde standardelor, trebuie să ne îndrepte către finalitate fără să primim ajutor sau 

dacă-l primim nu vom fi în stare să-l vedem. Cei care reușesc să obțină rezultate imediate s-au 

metamorfozat și s-au transformat și asta pentru că structura lor a luptat împotriva superficialității, s-

a bazat mai mult meritele proprii și nu a ținut cont de recomandările false. 

Totuși, nu este puțin lucru să trecem prin careul pe care Mercur îl are la Axa Dragonului. 

Această relație vorbește despre o îndoiala teribilă a ceea care zdruncina atât de mult încât deciziile 

momentului omul ar putea să anuleze complet realizări pe care le-a obținut cu mare efort. Este 

nevoie, așadar, în momentul de față, de credința. Ceea ce este îndrăzneț, ceea ce hrănește structura 

prin putere și profunzime devine un element care anulează, nu mesajul propriu, nu misiunea pe care 

o are un individ, nu proiectele pe care acesta dorește să le ducă la bun sfârșit, ci însăși îndoiala. 

Crearea unei negații pe negația existentă deja arată că nemulțumirea poate fi un profesor bun și din 

conjuncturile zilei de 18 noiembrie putem învăța suficient de multe pentru a face față conjuncturi 

lor dure, intransigentă sau periculoase ce sunt programate a se consuma în perioada următoare. 

18 noiembrie este însă o zi încercată și pentru cei care lucrează cu energia ori care sunt 

implicați într-un proces de cercetare spirituală. Au acces la cunoaștere însă dacă nu au avut până 

acum ocazia să cunoască durerea, să înțeleagă și să-și dezvolte un mecanism de apărare sau de 

argumentare pentru au tolera și a trece dincolo de mesajul de ieri, momentul acesta ar putea să îi 

zdruncine foarte mult. Cel care simte durerea acum va face un pas înapoi și va îmbrățișa o iluzie 

plăcută sau superficialitatea. Din nou, doar cel pregătit va putea să treacă dincolo de această mare 
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încercare. Pe lângă acestea, vom avea ocazia în 18 noiembrie să vedem în ce mod ne putem folosi 

forța personală, cum trebuie să facem apel la tăria de caracter în așa fel încât să obținem un succes 

important pentru destinul propriu, dar fără a distruge destinele celorlalți în mod direct prin lovituri 

sau în mod indirect prin îndoieli caustice lansate în jur. 

 
Îngerul cu o carte în mână 

de Nichita Stănescu 
 
Trecea un înger, 
Pe un scaun negru așezat. 
Trecea prin aer, liniștit 
Și mândru. 
 
Eu îl priveam de la fereastră, cum 
Prin ziduri trece ca prin fum. 
 
Primește-mi un cuvânt, strigai, 
Tu, îngere, împins din rai 
De-un vânt stârnit, de-o apăsare 
A vreunui gând cu mult mai mare. 
 
Dar îngerul tăcea, trecea 
Pe-un scaun negru stând, citind 
O carte veche, strălucind 
În legătura-i de argint, și grea. 
 
Trecu prin blocul nou din piață. 
Trecu prin chioșcul alămiu 
Al stațiunii de benzină, 
Abstras, divin. 
 
Primește-mi, îngere, strigai, 
Paharul care-l beau, cu vin. 
Pâinea primește-mi-o și sărea... 
Mi-apasă-n coastă înserarea. 
 
Dar îngerul tăcea, trecea 
Prin soba din odaia mea. 
Pe un scaun negru sta, citind 
O carte grea cu solzi de-argint. 
 
Când fu în dreptul meu, strigai - 
O, îngere venit din rai, 
Mă lasă să m-atârn și eu 
De scaunul tău, de brațul tău. 
 
Abia putui de un picior 
De scaun, să m-agăț din zbor. 
 
Astfel prin aer și prin ziduri 
Cu îngerul zburam și eu, 
La fel cum flutură în vânt 
Mătasa unui steag înfrânt! 
 
Și mă răneam de-acoperișe, 
De ramurile verzi, piezișe, 
 
Și mă izbeam de stâlpii lungi, 
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De cabluri și de sârme și de dungi... 
 
Mă desprinsei de sus căzând 
În piața înserată, liniștită. 
O, el se-ndepărta zburând, 
Prin aer și prin ziduri străbătând 
Cu cartea-n mâini, citind cu patimă 
Necontenită. 
 
O, el se-ndepărta și eu 
Tot mai vroiam să-l văd, prin seară. 
... Dar el s-a dus alunecând, 
Împins în rai ca de un vânt, 
Sau, poate, de-apăsarea unui gând 
Cu mult mai mare. 

 

Cu fiecare zi, Soarele se aproprie din ce în ce mai mult de zodia Săgetător. De această dată, 

din zodia Scorpion, împlinește ultimul aspect cu Luna înainte ca aceasta să treacă în zodia Leu. 19 

noiembrie este o zi frumoasă, încărcată de lecții importante sau de mesaje care trec dincolo de 

aparente și care fac trimitere la acumulări bune pe care le-am comportat nu în ultima perioadă, ci 

de-a lungul vieții. Venus va media acum într-un mod frumos și eficient, într-un chip prosper și 

minunat Axa Dragonului, oferind soluții la tulburările de conștiință care au devenit foarte vizibile în 

18 noiembrie. 

Deși lucrurile acestea sunt în mare parte pozitive, din ziua anterioară ne mai rămâne o 

ușoară instabilitate. Ea va fi vizibilă cu precădere în seara zilei de 19 noiembrie când Luna se va 

opune planetei Marte aducând din nou problema anulării unui ideal însă de această dată pe alte 

motive. Desigur, combinația aceasta dintre greutate și ajutor nu trebuie să ne bulverseze, ci să ne 

arate că trăsăturile vieții se bazează mult pe o transformare. Acolo unde am avut de-a face cu o 

transformare importantă, acolo unde am înmulțit faptele bune nu doar pentru un avantaj personal cât 

mai ales pentru a armoniza, pentru a ajuta dezinteresat, am avut de-a face cu o transformare 

pozitivă. Această transformare o vedem acum implementată și asupra instrumentelor de lucru, ca și 

cum acestea au prins viață și ne îndeamnă, prin mecanismele în care se implică, să simțim altfel, să 

iubim armonia și să fim convinși că sacrificiile pe care le-am făcut până acum sunt pentru 

reconstrucție, sunt expresia unui bine stabilizat deja care s-a înmulțit, nu o expresie a hazardului. 

Binele pe care l-am făcut nu a fost o întâmplare, iar acest lucru ne ajută să înțelegem mult mai bine 

rolul pe care-l avem în această viață și să nu considerăm că dacă ni se opune rezistență, dacă suntem 

acuzați de ceva ori dacă o persoană din jur greșește la un moment dat, ridică tonul sau ne 

pedepsește, toată situația care se creează este expresia unei forțe negative. Ceea ce vedem acum ca 

fiind rău este o întâmplare, iar ceea ce vedem ca fiind bine este o expresie a unei atitudini mature. În 

felul acesta vom primi binele pe care ni-l dăruiește Venus din relația sa bună cu Axa Dragonului. 

Totuși, faptul că Luna se află acum în zodia Leu și are de împlinit o opoziție cu planeta 

Marte arată că momentul de față face trimitere și la orgolii. Pentru că în a doua parte a zilei această 

opoziție dintre Lună și Marte este mediată de Mercur, despre care știm că are acum o relație proastă 

cu Axa Dragonului și cu Neptun, cuvântul care exprimă nemulțumirea s-ar putea să depășească o 

anumită limită a respectului sau a bunului simț. De dragul performanței oamenii vor încălca 

anumite reguli, vor sfida prietenia sau înțelegerea, vor încălca o promisiune considerând că viitorul 

va șterge cu buretele această eroare și nu-i va acuza pe oameni de derapajele prezentului. Judecând 

după faptul că prima decadă a lunii octombrie are asupra momentului de față un impact negativ 

relația proastă pe care Marte și Jupiter au avut-o atunci, modul în care am gustat din nedreptate sau 

din abuzuri, arată că momentul de față nu este o întâmplare și nici într-un caz expresia unui impuls 

de moment, ci îndeplinirea unui plan de răzbunare. Acel plan de răzbunare a fost stabilit în prima 

decadă a lunii octombrie. Aici se impune un avertisment ce ne spune să nu lăsăm sentimentele să se 

intensifice prea mult, să renunțăm la revoltă sau la ură pentru că dintr-o poziție care apare pe axa 

Leu-Vărsător un conflict niciodată nu se va finaliza frumos. Rănile care vin de pe această axă, la fel 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

55 33 99   

cum sunt și rănile care vin de pe axa Taur-Scorpion sunt adânci și cu greu vor fi vindecate. Deci 

este puțin probabil ca momentul de față să poată fi acoperit de istorie. 

 
„Intervalul orar ce coordonează acumularea  energiei (21:00 - 23:00) 

Bateriile organismului se reîncarcă. Se recomandă să practicați meditația, rugăciunea, o 
interiorizare sau un procedeu alternativ de revitalizare. Celor sensibili la frig li se recomandă să 
se apropie acum de o sursă de căldură, sau să se îmbrace mai bine, pentru că arderile interne se 
situează la plafonul minim. Dacă o activitate intelectuală sau fizică vă dinamizează și vă 
reîncarcă, este bine să o practicați chiar dacă „vocea interioară a omului civilizat“ vă spune să vă 
culcați pentru că mâine veți avea o zi grea. Dacă adormiți cu satisfacția unei realizări, oricât de 
mică ar fi ea, vă veți trezi mult mai odihnit decât în cazul în care vă culcați la timpul standard 
(orele 22:00) cu gândul că nu ați realizat ceea ce v-ar fi plăcut să faceți. Prin somn nu se înțelege 
în mod obligatoriu și odihnă. Dacă mintea este agitată, sau dacă mergeți la culcare cu stomacul 
plin, atunci veți adormi în stare activă, iar așa-zisa odihnă nu este decât o relaxare fizică. Ar fi de 
preferat ca spre finalul acestui interval să mergeți la culcare, pentru că oricât de utilă ar fi 
preocuparea pe care o aveți, nesomnul din timpul nopții are consecințele lui nefaste.” [12] 

 
În ultima zi a celei de a doua decadă a lunii noiembrie Neptun va reveni la mersul direct. 

Are această deplasare de pe 13 iunie timp în care a reușit să ne tulbure conștiința atât de mult încât 

să ne fie suficient pentru o viață întreagă. Gravitatea acestui mers retrograd a fost cu atât mai 

important cu cât a coincis cu o conjuncție lungă și obositoare cu Coada Dragonului. Nimic din ceea 

ce am gândit sau am reevaluat nu a fost o expresie a hazardului, ci rezultatul unui plan gândit și 

construit cu bune intenții. S-ar putea ca bunele intenții din trecut să ne apar acum ca fiind erori de 

judecată sau de alegere, dar nu este cazul acum să se amplifice această culpă, pentru că nu acesta 

este motivul revizuirii, ci să le privim pe acestea ca pe niște elemente negative ce trebuie 

neutralizate. În momentul de față avem toată susținerea necesară. Venus nu doar că mediază 

tendința Nodurilor și oamenii au o anume înțelepciune, sunt mai liniștiți, mai atenți, mai selectiv și 

mai puternici, în faptele bune, acest astru trimite și un unghi pozitiv către Neptun transformând ziua 

de 20 noiembrie într-una reprezentativă la capitolul surprize plăcute. 

Faptul că Neptun se implică acum într-un asemenea episod astral arată că suntem în 

continuare conectați la păcatele tinereții lor, la erorile trecutului și există în continuare riscul 

realizării unor acțiuni prin lipsă de modestie sau chiar prin răutate. Avem nevoie să fim buni în 

această zi, să selectăm evenimentele corecte ale acestei perioade, să transformăm tot ceea ce este 

rău în ceea ce credem acum că este bun pentru a nu lăsa minciuna să se prolifereze. Diminuarea 

neliniștii are un rol absolut esențial în toată această construcție astrală și avem ocazia în 20 

noiembrie să vedem că se poate evolua și prin iertare, ba chiar mai mult, în momentul de față să 

credem că dacă iertăm nu va fi nevoie să mai facem și altceva. 

Lucrul acesta minunat care vine prin iertare este susținut astrală de o sumă de configurații ce 

activează într-o direcție a binelui. Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia Leu, va reuși să 

medieze opoziția pe care Jupiter și Uranus lansează. Maturitatea, adică Saturn, regulile precise 
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adoptate cu scopul de a obține o performanță face această performanță să vorbească despre individ 

în termeni gălăgioși, deci să nu mai reprezinte acum un ajutor. Luna din Leu adică emoțiile calde 

exprimate liber ne ajută să combatem o justiție abuzivă și să trecem cu vederea derapajele 

comportamentale ale celor care nu s-au maturizat încă. În felul acesta, vedem cum anume putem 

ierta și de ce trebuie să facem lucrul acesta. 

Dar pentru că o parte importantă a zilei de 20 noiembrie este dominată de trecerea Soarelui 

pe ultimul grad al zodiei Scorpion această bucurie a medierii, a iertării ar putea să fie coruptă de 

gânduri marcate de mândrie care au puterea acum să bruscheze sentimentele frumoase, dar prea 

firave ce se fac acum remarcate. Neliniștea este elementul care arată că se poate trece de pe iertare 

pe linia de pe argument în favoarea armoniei pe argument în favoarea despărțirii. Justiția abuzivă la 

care se apelează acum este susținută de neliniște și dacă diminuam aceste sentimente acest impuls, 

această reacție lucrurile se pot așeza relativ ușor în zona sincerității și a respectului. 

Așadar, remedierea de acum se pare ca are conotații mult mai ample și mai puternice decât 

pare la prima vedere și revenirea lui Neptun la mersul direct nu este un simplu și banal eveniment 

astral de care vom uita începând cu decada următoare. Ceea ce se iartă acum devine un liant pentru 

relații puternice, iar ceea ce se distruge acum a devenit un argument de care cu greu vom putea trece 

în cazul în care vom înțelege pe deplin că reacția de acum a fost o greșeală. Această mânie proastă 

împotriva relațiilor armonioase și tot timpul ne va îndemna să ne orientăm către alte tipuri de relații, 

că despre cele pe care le-am rupt acum știm deja totul. Apoi, schema aceasta poate vorbi și despre 

un pact pe care îl facem tacit, fără prea multe cuvinte sau în absența totală a dialogului interior, cu o 

formă de energie. Dacă facem un pact cu energia bună acest pas important ne va apropia de oameni 

puternici și din relația cu ei vom reuși să ne împlinim atât social, cât și spiritual. Pactul cu energiile 

răului înseamnă însingurare. 

 
„Maria Lătărețu nume la naștere Maria Borcan  
(7.11.1911, Bălcești, Gorj – 23.09.1972, Botoșani) 

Cântăreață de muzică populară. S-a angajat la 12 ani în taraful lui Ionică Gâlcă din 
Novaci. În 1937 Constantin Brăiloiu o aduce la București, pentru înregistrările Arhivei de folclor 
a Societății Compozitorilor Români. În 1949 devine solista primei noastre orchestre de muzică 
populară de stat, întemeiată pe lângă Institutul de Folclor, care avea să devină mai apoi 
orchestra Barbu Lăutarul. A dat concerte în Rusia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, 
Bulgaria, Egipt și Siria. Au rămas celebre: „Au pornit olteni la coasă“, „Cireșule,  frunză rară“, 
„Curge Gilortul la vale“, „Jos în vale la izvoare“, „Vă las cântecele mele“. Lăzăreanu, Barbu 
(5.10.1881, Botoșani – 19.01.1957, București) Istoric literar, publicist. Exmatriculată din liceu 
pentru activitate de stânga. Autodidact. A fost salvată în timpul deportării evreilor de regina-
mamă. A colaborat la principalele periodice ale mișcării muncitorești (România muncitoare, 
Socialismul), iar apoi la presa ilegală a PCR. Împreună cu I.C. Frimu a pus bazele unei 
universități muncitorești. A scris versuri și numeroase articole și studii despre literatura română 
clasică și despre folclor. Dintre acestea, cele mai importante au fost adunate în volumul Glose și 
comentarii de istoriografie literară (1958). Membru titular al Academiei Române (1948).”[8] 

 

Așa după cum se poate constata, cea de-a doua decadă a lunii noiembrie aduce revolta într-

un alt registru comportamental punând accentul pe valori sociale, pe schimb de experiență, dar și pe 

o sinteză ce ar putea să depășească în însemnătate sau trimitere perioada pe care o analizăm aici 

adică să fie practic o concluzie la care ajungem analizând toată viața. Cine are de gând să folosească 

energia acestei decade pentru a se răzbuna sau pentru a-i convinge pe ceilalți că disconfortul pe 

care-l trăiește este real își va bloca evoluția și va pierde această șansă specială ce vine din faptul că 

Neptun răscolește trecutul personal adică se află într-o conjuncție accentuată cu Coada Dragonului. 

Aceste persoane vor pierde din vedere că oamenii superiori nu sunt în mod obligatoriu și buni, deci 

dacă ei vor fi în această decadă puternici nu înseamnă că sunt și buni. 
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Decada a III-a (21 – 30 noiembrie) 
Putem mai mult. Segmentare. Suplimentarea unui efort. 

Energie multă, gânduri puține. Avertizare publică. Oportunitate 
folositoare. 

DECADA NR. 33  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   28 1-10 octombrie 

Corelația negativă 14 11-20 mai 

Zona martor 24 21-31 august 

 

Se discută mult despre un element benefic. Se dorește înlocuirea inspirației cu o metodă 

precisă, ce a dat rezultate în trecut. Neputința este valorificata prin alte instrumente. Se discută 

despre o problemă de fond. Imaginația este zdruncinată. Ne implicăm în acțiuni sociale fără un 

rezultat imediat. Agresarea un factor normal. Se construiește o punte între răul trecutului și 

binele viitorului. Informații corecte. Deschidere către un plan al informațiilor. Inhibă o durere. 

Suntem nemulțumiți de o colaborare. Din nou se pune problema deschiderii față de aspirațiile 

celorlalți. Complexele de inferioritate sunt raportate la o metodă de purificare. Călătorim în 

trecut. Viața poate fi așezată pe noi baze. Metoda de lucru este judecată după rezultate. Intuiția 

poate fi istovitoare. Comunicarea lucrează pe baza altor recomandări. Melancolie. Simplitatea nu 

ne ajută să ne alegem viitorii colaboratori. Zâmbetele sunt false. Pierdem din vedere că 

împlinirea unui deziderat nu se bazează pe dorința, ci pe muncă și disciplină. Aspirații împlinite 

fără a distruge nimic. Bucuria este judecată după părerile celorlalți. Inteligență practică. 

Noblețe. Demnitate. Ridicarea unei interdicții. Nesiguranță. Complicații parteneriale pe motive 

ireale. Se inventează o problemă. Secretele sunt compromițătoare. Minciuni periculoase. Ideea de 

dreptate tulbură conștiința. Avem nevoie să ne desprindem de o falsă cunoaștere. Oamenii sunt 

judecați după ceea ce nu pot obține. Nevoie de educație. Se pornește într-o călătorie. Evadare din 

spațiul îngust al vieții personale. Resort. Se modifică substanțial condițiile unei colaborări. 

Desprinderea de o colaborare face loc unor colaborări noi. Posibilitatea de a ne depăși propria 

condiție. Progres prin cunoaștere, comunicare, educație. Respect față de ceea ce este obținut prin 

muncă. Reproducerea unui model pozitiv. Independența este evaluată corect. Visăm la o viața mai 

bună. Se modifică baza unei colaborări. Există o durere însă evenimentele sociale ne îndeamnă să 

o ascundem. Încredere într-o metodă nouă de lucru. Se dorește cumpărarea unui bine. Minciuna 

este ascunsă cu mare atenție. Se modifică regimul de lucru al unei colaborări. Ușoară revigorare. 

Se evidențiază cel care este purtătorul unui mesaj aparte. Se risipește un bun personal. Mare 

concentrare de forțe pe un ideal prea îndrăzneț. Se fac planuri de viitor. O emoție critică o 

colaborare. Ritmul de lucru se schimbă. Nu tot ce vine din exterior este bun. Focul lăuntric este 

încercată. Amestecăm binele cu răul pentru că există prea multă voință. Se diminuează puterea de 

influență. Deschiderile sunt puse la încercare. Se menține o colaborare proastă.  

 

Ultima decadă a lunii noiembrie ne arată că puterile personale pot crește acolo unde există 

susținere, acolo unde au fost îndeplinite anumite condiții. Este adevărat lucrurile acesta se pot 

precipita sau pot intra pe un făgaș negativ dacă se cedează în fața unei tentații și demersurile 

îndrăznețe sunt sedimentate ori se constată la un moment dat că individul nu mai dispune de energia 

pe care credea că o are. Epuizarea resurselor devine una dintre cele mai importante probleme ale 

celei de-a treia decade a lunii noiembrie. 

Una din elementele importante aferente acestei decade vine să sublinieze faptul că relația 

proastă pe care Jupiter o are de împlinit cu Pluton în acest moment lansează un avertisment public. 

Este adevărat, pentru faptul că Saturn se află într-o relație bună cu Jupiter s-ar putea ca această 

oportunitate să fie folositoare și avertismentul să nu se refere neapărat la ceva rău. Totuși, dacă 

judecăm după faptul că în 29 noiembrie Junon se va afla într-o relație foarte proastă cu Axa 
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Dragonului, această avertizare ori, de partea cealaltă, oportunitatea ce derivă din această relație 

astrală, cere multă energie, mult efort, o schemă pe care trebuie să o cunoaștem foarte bine înainte 

de a o implementa. 

De aici înțelegem că planeta Pluton va deveni vedeta acestei decade și pentru că în acest 

moment corelațiile pozitive ne îndreaptă către începutul lunii octombrie, atunci când Pluton și Luna 

neagră s-au aflat într-o relație bună, șansa și norocul acestui moment vin neapărat prin depășirea 

unei încercări ori prin înțelegerea corectă a unei tentații. Corelațiile negative nu pot fi înțelese acum 

prin evenimente majore, ci poate printr-o conexiune mult mai complexă, printr-o voință folosită cu 

scopul de a consolida momentul prezent. Mijlocul lunii mai reprezintă punctul negativ, reperul cel 

mai periculos pe care ar putea să nu-l folosească cineva în demersurile proprii. 

Dacă din corelații de pozitive și negative nu înțelegem foarte clar ce rol vom juca în această 

decadă, punctul de echilibrul indică finalul lunii august ca fiind reprezentativ pentru ceea ce avem 

de parcurs în momentul de față. Pe finalul lunii august, în ultima decadă a sa, Marte a fost vedetă 

împlinind o conjuncție cu Saturn și două unghiuri negative, unul cu Neptun și celălalt cu Axa 

Dragonului. Privind această schemă astrală, toate celelalte observații vor fi văzute mai clar ori le 

vom vedea răsturnate. În această ultima decadă a lunii noiembrie învățăm numai din greșeli și orice 

faptă bună nu poate fi solidă decât dacă are în spate depășirea unei mari încercări. 

În 21 noiembrie Soarele va intra în zodia Săgetător. Acest eveniment astral se va consuma 

spre seară. Până în momentul acesta adică toată ziua de 21 noiembrie, Soarele se va afla pe ultimul 

grad al zodiei Scorpion și tot din această postură va avea de împlinit și faza de Ultimul Pătrar. La 

puțin timp de la împlinirea acestei faze Luna va trece în zodia Fecioară și ne va bulversa relațiile, ne 

va tulbura armonia familiei prin opinii contrare, prin scheme bune pe care vrem să le implementăm 

într-un context nepotrivit. 

Momentul acesta al zilei de 21 noiembrie scoate în evidență un element benefic, acela care 

nu a fost văzut în celelalte două decade ale acestei luni și care va fi văzut cu mare greutate și în 

momentul de față: iminența împlinirii unei mari realizări. Faptul că Soarele se află acum pe ultimul 

grad al zodiei Scorpion arată că o mare parte din energie susține preocupări menite să ascundă 

această șansă specială. Imediat ce Soarele va intra în zodia Săgetător vom înțelege mult mai bine și 

ne va fi mult mai clar că suntem ființe privilegiate ori mesajul pe care-l avem în grijă să îl 

transmitem posterității în următoarele 30 de zile ni se pare mult mai important decât ceea ce am 

dorit sa transmitem de la începutul anului și până acum. 

Desigur pentru că avem de traversat acum o atitudine concentrată, una care nu face cinste 

individului și care s-ar putea să fie și foarte apăsătoare, unul din mesajele speciale ale momentului 

scoate în evidență și faptul că un factor normal va fi agresat. Dacă judecăm faptul că Mercur se va 

afla într-o conjuncție cu Saturn atunci schema aceasta de gândire, dorința aceasta de răzbunare, 

retrospectiva epuizantă este bine argumentată, deși poate brusca la modul foarte ușor comunicarea 

și tot foarte ușor să-l poată păcăli pe individ că victoria pe care a obținut-o la începutul lunii 

octombrie poate fi reeditată și în momentul de față. 

Cei care sunt înțelepți ori care au la bază o educație solidă, nu doar un volum de cunoștințe, 

își vor aminti că la începutul lunii octombrie Marte s-a aflat într-o relație foarte proastă cu Jupiter. 

La momentul acela dreptatea putea avea conotații abuzive sau făcea trimitere la noțiuni mult prea 

abstracte pentru a fi înțelese. A reedita momentul acela înseamnă a câștiga un drept total inutil deci 

a consuma o mare parte de energie fără niciun rezultat. Cei care sunt foarte îndrăzneți ori persoanele 

care lucrează cu energia și din folosirea ei au obținut și efecte speciale vor vedea această contracție 

ca pe o punte construită între bine și rău, între faptele trecutului și aspirațiile viitorului. Mesajele 

trecutului nu merg foarte departe în timp, ci cel mai târziu în mijlocul lunii mai. În momentul acela 

am simțit că putem aborda elemente ample ale societății cu mult curaj și nimic din ceea ce 

constatam pe moment nu ar fi putut să ne întoarcă din drum, ci, poate, cel mult să identificăm un 

element pe care îl mai văzusem și în primele luni ale anului ca fiind agresiv sau care avea deja 

conturat statutul de forță caustică. Libertatea pe care am simțit-o până în mijlocul lunii mai nu ne 

folosește acum tocmai de aceea această punte între rău și bine, între faptele trecutului și aspirațiile 

viitorului este o altă formă de iluzie. 
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Dacă luăm în calcul că, spre finalul acestei zile, când Luna se va afla deja în zodia Fecioară, 

ea se apropie de Capul Dragonului, dar împlinește în spațiul zilei de 22 noiembrie conjuncția cu 

acesta, inițiind un ciclu draconitic, înțelegem că ne aflăm pe final de demers evolutiv, în pragul unei 

sinteze interesantă și aceasta ne poate vorbi despre faptele rele pe care le-am făcut cu insistență sau 

cu reavoință în ultimele patru săptămâni. Cel care are curajul acum să respire ușurat, să privească în 

față adversarul și să se gândească la faptul că doar atât au putut face, dovedește că sarcinile pe care 

le va primi începând cu 22 noiembrie vor putea fi duse la îndeplinire cu demnitate. 

 
„Probabil că nu există pe pământ nicio altă întindere de apă despre care să circule tot atâtea 
mituri și legende ca despre Loch Ness, lacul situai in regiunea de podiș a Scoției. 
Primele legende despre monstrul din Loch Ness au luat naștere acum 1500 de ani. in 565, Sfântul 
Columban, un călugăr irlandez, a plecat spre Munții Scoției pentru a răspândi cuvântul lui 
Dumnezeu printre păgânii care locuiau acolo. Când a sosit pe malul Lacului Loch Ness. a zărit un 
grup de localnici care tocmai așezau în mormânt trupul unui bărbat. Călugărul a întrebat în ce 
împrejurări a murit bărbatul, iar oamenii au răspuns. îndurerați, că nefericitul fusese ucis de 
monstrul care locuia în lac. Așa stând lucrurile, lui Columban i-a venit ideea strălucită cum să 
convertească întregul sat Iară predici. Le-a cerul oamenilor să ¡1 conducă până la lac. in scurt 
timp. din apele învolburate și-a făcut apariția bestia înfricoșătoare. Columban și-a ridicat 
mâinile, strigând: „Piei din ochii mei, creatură a iadului!”, în aceeași clipă, monstrul s-a 
scufundat din nou în adâncuri. Din acea zi, în Scoția a înflorit credința în Dumnezeu și. totodată, 
în monstru. 
In 1827, Sir Walter Scott scria in jurnalul său despre o partidă de vânătoare a cărei țintă era „o 
uriașă vacă de mare”, in 1880, scafandrul Duncan McDonalds declara că un monstru uriaș ar fi 
înotat in direcția sa. însă, Ncssic își datorează faima soților Spicer, care, în iulie 1933, au zărit în 
apele lacului o creatură de aproape 9 metri lungime, asemănătoare unui dinozaur. Deși oamenii 
de știință au ndiculizat această poveste, presa mondială a scris nenumărate articole despre 
descoperirea senzațională. Cu toate acestea, o fotografie credibilă a monstrului nu există nici 
până în ziua de astăzi. 
Mergând de-a lungul coastei vestice a Scoției, pe drumul paralel Canalului Caledonici, la un ocol 
de vreo 10 kilometri, călătorul se va regăsi pe malul lacului care își datorează rcnumclc celui mai 
faimos monstru din lume. Nessie. Pentru Scoția, peisajul din junii lacului este destul de monoton, 
de aceea legenda vie despre existența celebrei bestii este o adevărată mană cetească pentru 
responsabilii cu turismul din regiune. Vizitând Loch Ness, nu poți scăpa de influența monstrului, 
in orășelul Drumnadruchit se găsește Centrul Oficial de Expoziții dedicat Monstrului din Loch 
Ness. unde organizatorii încearcă din răsputeri să convingă turiștii că Nessie există, recurgând 
la prezentări de filme și la diverse exponate. I)c credința în existența monstrului depinde 
bunăstarea întregii regiuni. 

Din păcate, din Castelul Urquhart, ccl imn marc castel din Scoția, situai pe malul vestic al 
lacului, nu au mai rămas decât ruinele. Poate că,  dacă situația ar fi arătat altfel, castelul i-ar fi 
atras și pe turiștii care nu cred în existența monstrului din Ixxrh Ness. Orășelul Bcauly se poate 
mândri cu o tradiție demni de respect. Numele său se trage de la vorbele rostite cândva in 
franceză de Maria Stuart: „Quel beau lieu” („Ce loc frumos”). Dacă fosta regină a Scoției ar fi 
zărit Inverness-ul contemporan puternic industrializat, ccl mai marc oraș din regiune, cu 
siguranță s-ar fi abținut de la asemenea complimente.”[4] 

 

Planeta Pluton în ziua de 22 noiembrie își intră pe deplin în drepturi. Luna, împlinind o 

relație foarte bună cu Venus și apoi cu Pluton, va transforma acest cuplu aflat acum într-o 

conjuncție acceptabilă pe un focar ce are puterea să medieze impactul pe care Neptun îl are asupra 

Axei Dragonului, dar și relația proastă a lui Neptun cu luna ce se va împlinii în dimineața acestei 

zile. Se va vorbi acum despre corectitudinea informațiilor, despre deschiderea către un nou plan al 

informațiilor, despre o durere care se pierde în negura timpului. Este posibil ca mulți să aibă atât de 

multe aspirații, să viseze la atât de multe realizări, să își propună să călătorească în atât de multe 

locuri încât toate acestea să rămână în stadiul de proiect. 
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Un alt element absolut minunat ce se consumă în ziua de 22 noiembrie este relația bună 

dintre Mercur și Jupiter, semn de progres, de înțelegere superioară sau de vârf de lance, de 

descoperire spectaculoasă, poate chiar a unor tehnici de purificare sau a unui nou mod de a 

comunica sau de a face dreptate. Pentru că Jupiter se află acum în zodia Balanță și primește o 

poziție dură din partea lui Uranus, dreptatea de acum s-ar putea să fie puțin cam terfelită. Puțini 

oameni vor avea puterea să vadă 

lucrurile acestea sau să le ia în 

considerare și să le încadreze 

corespunzător. Dacă ar fi să 

judecăm totul după rezultate 

atunci conjunctura zilei de 22 

noiembrie se va adresa cu 

precădere performerilor. Soarele 

se află acum în zodia Săgetător și 

alături de el îi găsim pe Junon, 

Mercur și pe Saturn. Toate acestea 

au un istoric aparte în această 

zodie și trecerea Soarelui pe acest 

semn reînvie dorința de progres 

sau chiar de performanță ce este 

deja stabilizată pe cele trei tipuri 

de energii. Asta înseamnă că dispar complexele de inferioritate ori sunt ascunse pentru a nu fi 

văzute în mod direct, iar asta și pentru a mai atenuam puțin din caracterul grav, dur sau prea 

încordat al ultimei perioade. Vedem acum pe cer opoziții interesante ce se construiesc pe axa 

Fecioară-Pești mediată de planetele din Capricorn, iar pe relația pozitivă dintre Taur și Fecioară să 

se așeze două tipuri de careuri venite din partea planetelor din Săgetător și din Balanță ceea ce va 

construi pe cer o superbă nicovală. Există multe condiționări și într-un echilibru absolut perfect, 

există și soluții pentru ca aceste provocări să nu distrugă și să ajute individul să treacă de nivelul 

următor. Cel care dispune de o forță aparte, care are deja la bază o energie teribilă, cel care are 

resurse substanțiale va vedea că ziua de 22 noiembrie este încărcată de un mare succes când am 

putea să pierdem din aroganță, din mândrie, din infatuare, dar să câștigăm calității durabile precum 

inteligența, spiritul practic, dorința de progres sau optimismul. 

Pentru că Soarele, abia intrata în zodia Săgetător, nu arată că lucrurile vor fi orientate doar 

către bine, el va avea de împlinit foarte curând un careu în T pe semne mobile împreună cu Axa 

Dragonului și cu Neptun ceea ce ne aduce aminte de încercările din vară, când Soarele se afla cu 

cele două elemente astrale în același tip de unghi, în aceeași dispunere însă din zodia 

complementară, Gemeni. De aici înțelegem că evenimentele zilei de 22 iunie ne pregătește pentru 

un alt plan al comunicării și cel care poate citi printre rânduri, persoanele care s-au dovedit până 

acum intuitive ori abilă în a lucra cu instrumente abstracte vor reuși să se pregătească așa cum se 

cuvine pentru ceea ce va atinge momentul de maximum în 29 noiembrie. 

 
„Hector Berlioz (1803-1869) povestește că într-o zi, dorind să compună o melodie și 

nevenindu-i inspirația, a fost cuprins de o spaimă groaznică: „cu o lovitură de picior și-a 
sfărâmat chitara și a luat pistolul cu intenția de a-și pune capăt zilelor". Această tentativă de 
sinucidere a repetat-o mai târziu. Se considera persecutat și nefericit, iar celor mai mici detalii le 
acorda o importanță enormă. Credea în viziunile lui Swedenborg (reformatorul spiritismului), 
care pretindea că știe limba demonilor. Berlioz a suferit, din câte se pare, până la sfârșitul vieții, 
de dureri intestinale, iar moartea i-a fost precedată de crize epileptiforme.”[3] 

 

În 23 noiembrie se scoate în evidență o problemă destul de complicată a vieții personale ce 

se va concentra atât prin relația bună a lui Chiron cu Luna neagră, dar și prin conjuncția lui Mercur 

cu Saturn. Dacă în primul caz problema se concentrează pe faptul că un partener de dialog, un 

opozant sau pur și simplu un factor care se situează de partea cealaltă a baricadei nu poate fi oprit, 

în al doilea caz ea se concentrează pe consens. Intuiția în această zi poate fi istovitoare, iar asta și 
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pentru că Luna are de împlinit un unghi negativ cu Chiron. Problematica vieții personale depășește 

astfel cadrul unei reguli, schema cunoscută sau opinia unei persoane dragi. Se poate vorbi însă în 

momentul acesta de disciplină și asta până în seara acestei zile, când Luna va avea de încheiat 

tranzitul său prin zodia Fecioară pentru a intra în Balanță. 

Ecuația astrală a zilei de 23 noiembrie le vorbește oamenilor despre scheme cunoscute ori 

despre aspirațiile pe care le preferă și de această dată se deplasează spre un viitor mult îndepărtat. 

Teama va fi un element omniprezent în demersurile acestui moment și dacă punem această frică pe 

corelațiile negative, cele care ne duc spre mijlocul lunii mai, vom înțelege că nici în primăvara 

acestui an, nici în momentul de față nu știm ce să facem cu libertate. Marte se află în continuare în 

plin tranzit prin zodia Vărsător și această formă de libertate pe care credem astăzi că o stăpânim 

devine o greutate legată de gât, un instrument cu care ne dăm singuri în cap și din folosirea căruia 

nimic bun nu poate ieși. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

avea impresia că-și pot controla astăzi pornirile, că își pot permite să fie siguri pe ei înșiși pentru că 

toată experiența pe care au acumulat-o de la începutul anului și până acum le întăresc puterea și îi 

ajută să treacă peste acest moment de confuzie. În realitate, momentul de față, prin realizări, nu 

vorbește decât despre o disciplină de lucru, cea care ne ajută să fim puțin mai eficienți decât ne-am 

obișnuit să fim prin momentul de față. Dacă Mercur în Săgetător face trimitere la educație atunci 

Venus din Capricorn neapărat atrage atenția asupra libertăților pe care, printr-o gândire 

dezordonată, am putea să ni le permitem și să rămânem complet dezveliți în fața adevăratelor 

probleme ale vieții ori fără rezerve. Planetele individuale, Venus și Mercur, se află acum în 

conjuncție cu doi malefici, cu Saturn pe Săgetător și cu Pluton în Capricorn. Pe acest fond, relația 

bună care se construiește între Luna neagră și Chiron arată o explorare a unor funcții la care nu vom 

ajunge niciodată sau pe care nu vom ști de fel cum să le folosim. Sinteza acestei zile atrage atenția 

asupra faptului că atât prin atitudini pozitive, dar și prin cele negative oamenii doresc acum să 

transforme un element banal într-unul foarte valoros. Nu se poate știi din această prezentare cu 

caracter general dacă este posibil așa ceva. Se știe însă că acolo unde comunicarea este puternică, 

acolo unde informațiile circulă libere atât pe orizontală și pe verticală, chiar dacă simplitatea nu ne 

ajuta să ne alegem viitorii colaboratori, ceea ce observăm în momentul de față ne va folosi pentru a 

păstra ceea ce deținem deja în momentul acesta. A nu permite îndemnurilor venite din exterior să ne 

ducă spre risipă înseamnă a dovedi putere sau o tărie de caracter. 

 
„Cele mai mici maimuțe aflate în captivitate cântăresc maximum o sută de grame și au fost 
capturate și aduse într-un parc național peruan. Se hrănesc cu sucuri, pe care le extrag din 
frunzele copacilor tropicali.” [6] 

„Cei mai mari ochi din lume în raport cu corpul îi are o maimuță care trăiește în Filipine: 
la o lungime de 15 cm are ochii de 1,5 ori mai mari decât ai omului. Este o acrobată desăvârșită, 
specialistă în salturi spectaculoase de 20 m și își poate întoarce capul în limitele unui unghi de 
180°.” [6] 

 

În 24 noiembrie lucrurile ar trebui să se simplifice atât de mult încât să fim încrezători că 

drumul care ni se deschide la picioare nu este foarte greu. Pe de o parte avem îndemnurile care ne 

vin din partea Lunii din Balanță, ca semn de libertate de expresie ori de desprindere de un atașament 

bolnăvicios, apoi participarea Lunii la desenarea unui triunghi minor ce are ca focar conjuncția lui 

Mercur cu Saturn. 

De aici tragem concluzia că suntem interesați de lucruri ascunse și impulsul personal, acela 

care ar trebui să se descurce foarte bine în zona intimă, transformă o decizie publică într-un mare 

eșec. Pentru individ, pentru dimensiunea personală momentul acesta ne aduce o deschidere către o 

mare idee. Diplomația nu este accesibilă și ideea în sine de dreptate încălzește inimile tuturor și îi 

ajută pe oameni să se poarte mai frumos, să-și aleagă cuvintele manierele, informația pe care vor să 

o transmită sau să se orienteze către studii ce ar putea să le diminueze din instabilitate ori din 

siguranță. Este adevărat, momentul acesta ajută ca toată această informație, toată această aspirație să 

fie orientată către spirit practic. Acolo unde există bucurie ea trebuie să fie legată de o informație 

concretă, de o realizare ori de o achiziție și, de partea cealaltă, dorința de dreptate are nevoie acum 
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să fie stabilizată sub forma unui act, sub forma unei promisiuni ori să facă în așa fel încât o 

problemă să dispară. 

Desigur, nu se poate vorbi despre noblețe atunci când Luna va trece prin zodia Balanță, însă 

sunt și excepții. Momentul acesta în care Luna trimite un unghi foarte bun către Marte din Vărsător 

și când toată această aspirație către mai bine, către independență sau către a împărții libertatea și 

succesul cu ceilalți este susținută de metodă, regulă, disciplină sau dorința de performanță prin efort 

personal se poate vorbi și despre rezultate nobile. În felul acesta, se va pune un mare accent pe o 

performanță tolerată de comunitate. Uranus, cel care nu permite dreptății să se manifeste după bunul 

plac, după o schemă veche ori după reguli nici măcar când acestea sunt legiferate, încurajează acum 

spre o nouă performanță, una care n-a mai fost văzută, dar care se bazează mult pe o metodă foarte 

cunoscută. Dacă această metodă este legată de o tehnică de învățare, răbdare, putere de muncă, 

respect față de oameni este mai puțin important. Rezultatul în sine va susține noblețea și prin 

practicarea acestei nobleți oamenii vor fi încărcate de demnitate și de valoare. Este foarte posibil ca 

multe din evenimentele zilei de 24 noiembrie să fie atât de importante și atât de valoroase pentru 

individ încât să fie încadrate la loc de cinste în istoria personală. 

Cei care sunt mai slabi din fire nu vor rămâne blocați pe nevoia unei metode noi. Aceștia vor 

dramatiza atât de mult propria condiție încât se vor transforma în protestatarii și dacă acest impuls 

nu le va trece până la finalul anului ar putea deveni protestatari de meserie. Chiar și aceștia sunt 

susținuți astral de elemente care urmăresc progresul individului și revelarea sa. Așa cum se poate 

constata, pericolul cel mai mare al acestui moment este abordarea unei reguli ce nu este înțeleasă. 

Uranus nu are acum o poziție foarte bună și nu trebuie interpretată doar după un unghi pozitiv pe 

care îl împlinește cu Saturn. Opoziția cu Jupiter chiar dacă pare de mai slabă intensitate decât 

trigonul cu Saturn nu trebuie trecută cu vederea pentru că se împlinește pe o axă pe care Uranus 

stăpânește și o mobilizează de câțiva ani buni, spre deosebire de relația pe semne de foc pe care 

Uranus o împlinește cu Saturn care este relativ recentă. Dacă se va pune problema unui ecou social 

mult mai ușor se va rezona cu un element negativ decât cu această dorință de progres, fie ea și 

neobișnuită ori generoasă în a promite un rezultat foarte bun. 

 
„Constantin Prezan  
(27.01.1861, Sterianul de Mijloc, com. Butimanu, plasa Snagov, distr. Ilfov, azi jud. Dâmbovița  
27.08.1943, București) 

Unul din cei șase mareșali ai armatei române din toate timpurile. Se înscrie la Școala de 
Infanterie și Cavalerie din București în 1877.  După absolvire urmează Școala Specială de 
Artilerie și Geniu din Fontainebleau, absolvită în 1886 ca ofițer de stat major brevetat. Următorii 
doi ani este profesor de fortificații la Școala de Cavalerie din București, fiind în același timp și 
comandant al Cetății București. A luat comanda Armatei IV Române (de Nord) în luptele din 
Transilvania (15 august–9 noiembrie 1916), fiind pe toată durata războiului șef al Marelui 
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Cartier General al Armatei și rival al generalului Averescu. În perioada 11–13 noiembrie 1916 a 
îndeplinit funcția de comandant al Armatei I. Fiind specialist în arma geniului, a coordonat 
planul campaniei din 1917, adică al faimoaselor bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz. După 
război ajunge în fruntea Marelui Stat Major al Armatei Române pentru doi ani (1918–1920). A 
fost ridicat la gradul de mareșal al României împreună cu Alexandru Averescu în 1930. Erou al 
Marelui Război de Reîntregire a României. Membru de onoare al Academiei Române (1923).”[8] 

 

În 25 noiembrie trebuie să se întâmple ceva rău pentru a ne convinge că avem nevoie să 

ridicăm nivelul de percepție, să ne raportăm la o valoare superioară ori la o schemă despre care am 

crezut în momentul de față că nu putem știi nimic. Acesta este un mare paradox al zilei de 25 

noiembrie, dar și al perioadei pentru că avem nevoie să ne desprindem de falsa cunoaștere, dar nu 

facem acest lucru decât prin înfruntarea ei. În felul acesta, suntem tentați să modificăm reperul de 

cunoaștere, modul de raportare sau schema pe care am folosit-o până acum pentru a înțelege ceea ce 

se întâmplă în jur. 

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Balanță și se va afla la un moment dat în 

conjuncție cu Jupiter. Faptul că se implică în careul în T pe semne cardinale cu planeta Pluton focar 

arată că un element individual, unul, de altfel, neplăcut, susținut astral de careul dintre Lună și 

Venus, se lipește de această problemă socială și are tendința de a ne păcăli că problema personală 

reprezintă de fapt ceea ce trebuie să soluționăm. Acest careu dintre Lună și Venus se va comporta 

ca un filtru, ca un element care se așază în fața problemei și ne deformează percepția. Unii vor 

încerca să se bazeze pe noroc, să urmărească semnale exterioare pe motiv că numai pe baza acestor 

semnale vor acționa în cunoștință de cauză și în direcția potrivită. Falsa cunoaștere reprezintă unul 

dintre cele mai importante edificii ce se consumă în această zi pentru că pe acest careu în T pe 

semne cardinale este pusă și abilitatea de a depăși un obstacol. Pentru că vorbim de semne 

cardinale, dar nu de orice fel de semne cardinale, ci de cele două implicate de ceva vreme într-o 

transformare socială (Berbec-Balanță gazdă a opoziției Uranus-Jupiter) vorbim și despre 

instabilitate sau despre tendința de a refuza un ajutor din aroganță, sfidare, stimă de sine exagerată. 

Refuzul unei susțineri în zona publică se poate transforma prin acest careu în T pe semne 

cardinale din parteneriate complicate în relație complicată cu sine. Tot ceea ce susține teama, grija 

față de puțin, față de sărăcie se va transforma în argument în favoarea unei vizualizări. Acesta este 

momentul când oamenii își fac rău singuri, când prin puterea care le-a mai rămas se declară pe sine 

învinși și vor să primească un titlu de glorie. Asta se întâmplă pentru că, pe de o parte, conjuncția 

lui Venus cu Pluton de pe zodia Capricorn aduce o invitație la modestie sau pune această condiție 

pentru a mai tempera din aroganță și sfidare cu care oamenii interacționează în această perioadă 

însă aceasta este o simplă invitație nu este un desfășurător, o schemă foarte clar trasată pe baza 

căreia să se poată intervenii asupra evenimentelor sociale prin acțiuni concrete. Este o simplă 

sugestie și cei care sunt de felul lor superficiali, care nu prea țin cont de recomandările celorlalți sau 

care nu pot să înțeleagă un element nou decât foarte greu și într-o perioadă mare de timp vor avea 

impresia că este suficientă această informație dacă invitația exterioară, dacă recomandarea aceasta 

se limitează doar la sugestia în cauză. De partea cealaltă, pentru că există o mare presiune pe relații, 

pe modul în care oamenii selectează anturajul, poate chiar pe baza titlurilor nobiliare sau pe baza 

disponibilității, pentru că există o mare presiune pe dragoste, pe sentimente sincere sau pe absența 

acestora mulți vor trăi această confuzie că, dacă sunt modești, le va fi suficient. Modestia este o 

condiție preliminară și nici într-un caz pentru a primi elogii titluri nobiliare sau pentru a intra în 

contact cu o formă de recompensă. Modestia trebuie să tempereze, să oprească un demers public nu 

să-l preschimbe pe acesta, nu să-l îmbrace pe acesta în alte haine pentru a păcăli că lucrurile s-au 

schimbat. 

 
„Bernardin de Saint Pierre (1737-1814). Nu o dată a spus că vedea dublu obiectele și că acestea se 
mișcau încontinuu sau că vedea lumini înaintea ochilor, când întâlnea oameni în grădinile 
publice sau pe stradă avea senzația că este înconjurat de dușmani și răuvoitori. își imagina că 
este persecutat și calomniat, ca și J.-J. Rousseau. A lipsit foarte puțin, după propriile sale 
mărturisiri, ca această boală mintală să nu-1 facă să-și piardă rațiunea. Biografii săi afirmă că, 
în ciuda tuturor acestor simptome, s-a vindecat. Unii afirmă că vindecarea a fost totuși 
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incompletă atunci când autorul lui Paul și Virginia scria că „puricii sunt negri și se așază de 
preferință pe obiectele de culoare albă pentru a fi prinși mai ușor". 
Bernardin de Saint Pierre și-a descris singur nevroza: „Ca și Oedip, vedeam în plină zi doi sori... 
și nu puteam traversa Sena cu barca fără să fiu cuprins de o frică de nestăpânit... Dacă treceam 
singur printr-o grădină publică, în care se afla un bazin cu apă, simțeam că mă cuprind spasme 
și groază. Erau momente când credeam că probabil am fost mușcat, fără s-o fi știut, de un câine 
turbat... îmi era imposibil să rămân într-un apartament plin de lume, mai ales dacă ușile erau 
închise. Nu puteam traversa o alee dintr-o grădină publică în care se aflau adunați oameni. 
îndată ce aceștia mă priveau, credeam că mă vorbesc de rău, deși poate că nici nu mă 
cunoșteau..." 

În momentul în care Bemardin de Saint Pierre a prezentat primele simptome ale delirului 
de persecuție, fratele său a fost atins de grandomanie. De altfel, toți frații și surorile sale aveau 
probleme de natură psihică. Fiul său, Paul, a fost internat în 1854 într-un ospiciu.”[3] 

 
Nu scăpăm de ambivalență. Trecerea Lunii pe zodia Scorpion înseamnă trasarea acesteia 

într-un context cel puțin la fel de ciudat ca altele care au avut confuzia drept element central. 

Mercur în 26 noiembrie va avea de împlinit atât un careu cu Chiron cât și un trigon cu Uranus. 

Trigonul cu Uranus este din capul locului unul dintre cele mai frumoase aspecte ale acestei 

perioade. Pe fondul unei transformări sociale, în această perioadă în care schemele de gândire sunt 

puternic zdruncinate, invitându-i pe oameni la un proces de transformare despre care nu știu nimic 

ori pe care altădată, pe alte conjuncturi, am refuzat schema aceasta, se referă la întâlnirea cu 

informații noi pe care avem tendința de a le respinge. Informațiile sunt noi prin trigonul lui Mercur 

cu Uranus, iar respingerea lor va avea la bază simțuri vechi cele care sunt incapabile să se adapteze 

la stimuli prezenți. Această atitudine dură, puternică sau încărcată de semnificație va fi transpusă în 

mintea individului într-un mod pozitiv. El va crede că face tot ce poate pentru sine, pentru 

comunitate în timp ce în exterior lucrurile nu se mișcă într-o direcție pozitivă sau nu se mișcă deloc. 

Contextul acestui moment, plasat în ultima decadă a lunii noiembrie, dar și în contextul unui 

an complicat în care dihotomiile vor fi întâlnite la tot pasul vine acum să ne învețe lecția 

înțelepciunii prin selecție. Oamenii vor observa acum cu mai multă luciditate obstacolele și nu ar 

trebui să-i judecăm după ușurința cu care le neagă sau le ocolesc. Argumentul la care vor face apel 

va fi unul încărcat de naivitate ca și cum nu caută vindecarea, armonizarea și nici soluționarea 

problemelor sociale, ci doar spectaculosul. Perioada aceasta este marcată de o inversiune ciudată în 

care valorile esențiale par să fie coordonate după reperele ce altădată erau încadrate în sectorul 

destinat tulburărilor sociale, încurcărilor aplicate drumurilor existențiale. 
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Există o înțelepciune la care vom face apel în momentul de față și aceasta este dată de o 

componentă pur practică. Puterea personală este astfel un indicator teribil de precis care îl face pe 

individul excentric să se întoarcă înainte de a se consuma un eveniment tragic, înainte de a cădea de 

pe buza prăpastiei. Nimeni nu-i spune, nu există un stimul exterior care să îl avertizeze, nu 

formulează nimeni pericolul în modul în care ființa în ansamblul ei îl va simți la un moment dat. 

Nu-i spune nimeni nici măcar cum ar fi trebuit să reacționeze în momente de genul acesta, însă se 

pare că mecanismele de apărare în această perioadă sunt foarte active, foarte puternice și își vor 

îndeplini cu succes misiunea. Pe alte conjuncturi astrale, cu alte îndemnuri și cu alte personaje s-ar 

fi pus problema ca aceste evenimente noi să conțină, cel puțin în faza de început, o perioadă de 

acomodare cu care individul să se obișnuiască, așa cum era obișnuit, cu noile instrumente sau cu 

noile persoane. De această dată nu se pune problema acomodării pentru că lucrurile trebuie să se 

desfășoare rapid, precis, cu toate că individul va rămâne confuz la momentul acesta. 

Există un element absolut impresionant care intervine în ecuația astrală a acestui final de 

luna noiembrie și care va lucra în continuare pe această zonă a protecției individului și a evidențierii 

puterii personale într-un context în care toată lumea lasă impresia că lucrează împotriva binelui 

personal. Elementul de echilibru, martorul acestei decade, cel care ne îndreaptă atenția către finalul 

lunii august reprezintă acest reper. Pe finalul lunii august am văzut că Marte a fost o adevărată 

vedetă și fiind pe Săgetător, acolo unde se afla acum cele patru astre, Soarele, Junon, Saturn și 

Mercur și, de altfel, de unde ne vine și o parte din îndemnul la seriozitate muncă și performanță, ne 

lansează acum invitația de a învăța din greșelile proprii. Tocmai de aceea, nu se poate anticipa din 

această prezentare cu caracter general care este impulsul individual care ne va salva din această 

incoerență comportamentală. În mod sigur, se poate spune că va exista o legătură foarte puternică 

între ceea ce avem de îndeplinit acum și ceea ce am fost în stare să împlinim ca faptă, ca atitudine 

sau ca alegere pe finalul lunii august. 

 
“Neagu Djuvara  
(31.07.1914. București) 

Diplomat. Origine aromână. Nepot al lui Trandafir George Dj. în 1929 pleacă în Franța cu 
familia. A absolvit liceul la Nisa, Dreptul și Istoria la Paris. Doctor in Drept la Paris. A lucrat la 
Ministerul de Externe din București în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Membru al 
Cabinetului Antonescu. Membru al Comitetului Național Român din exil (al lui Vișoianu), a 
antrenat, în cadrul unei rețele franco-americano-române, oameni care erau parașutați în 
România. A participat la întemeierea Francofoniei (Africa, Niamey). Revenit în România după 
1989. Membru fondator al Societății Academice Române. Lucrări: „Civilisations et lois 
historiques”. „Essai d’étude comparée des civilisations”, 1975; „Les Pays roumains entre Orient et 
Occident. Les Principautés danubiennes au début du XXe siècle”, 1989; Bucarest–Paris–Niamey 
et retour, 2004.”[8] 

 

27 noiembrie devine, astfel, o zi de analiză. Evenimentele par acum răvășite pentru că nu 

urmăresc un ecou social, ci doar comanda interioară, cea care a avut în 26 noiembrie un rol 

covârșitor. Oamenii se preocupă acum să se salveze pe sine, să ducă mai departe impulsul personal 

să-l stabilizeze și să-l transforme într-un reper important. Cu alte cuvinte, momentul de față aduce o 

preocupare excesivă față de interesul personal și, pentru că Luna se află acum în zodia Scorpion, 

există și posibilitatea ca acest proces interior, această schemă de analiză să fie dusă mult prea 

departe sau sa ajungă la un moment dat să alimenteze cu dorința de răzbunare sau un gând egoist pe 

motiv că dacă aceasta este zona în care activăm înseamnă că ne este permis să facem și lucrul 

acesta. Nu, nu ne este permis să alimentăm aceste elemente negative decât dacă ne asumăm 

responsabilitatea de a suporta pe mai târziu consecințele acestor fapte. Faptul că se întâmplă lucrul 

acesta arată că în continuare componenta vis, cea pe care am cunoscut-o în zilele anterioare, este 

activă. A visa la o viața mai bună pe careul dintre Lună și Marte înseamnă a ne preocupa de 

satisfacerea unor frustrări, nu de rezolvarea lor. Celelalte unghiuri aferente zilei de 27 noiembrie 

sunt corecte, sunt bune și impulsionează o altă formă de visare, spre exemplu, cum este unghiul 

pozitiv dintre Lună și Neptun care ne îndeamnă să investigăm problemele existențiale și să nu le 

amestecăm cu problemele celorlalți doar pentru că seamănă, ci să încercăm prin interacțiune să 
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găsim împreună cu cei din jur soluții miraculoase. A vorbi despre miracolul pe tranzitul Lunii prin 

zodia Scorpion înseamnă a accepta că există în viețile celorlalți o picătură de mister așa cum există 

în propria viață. De fiecare dată când Luna trece prin acest semn oamenii sunt mult prea sigur pe 

ceea ce simt pe ceea ce gândesc și pe faptele pe care le fac, traversând o perioadă de hiperluciditate 

și aproape că devin captivi acestei realități considerând că ceea ce percepe este tot ceea ce este. 

Accepta că în viețile celorlalți există un mister, o forță care poate acționa la fel de puternic și de viu 

ca-n cazul lor înseamnă a dat dovadă de o profunzime reală și, în egală măsură, aceasta atitudine 

este și o dovadă a faptului că demersurile în care ne implicăm susțin armonia dintre oameni. Nu este 

un lucru obișnuit ca Luna din Scorpion să susțină armonia dintre oameni. Știm din analizele 

săptămânale pe care le facem aici, ca de fiecare dată într-o astfel de poziție, ne întâlnim cu o durere 

ce nu se poate explica decât prin ea însăși, prin informațiile pe care le deține. Momentul magic 

apare atunci când această durere se neagă pe sine pentru a descoperi și a trăi bucuriile celorlalți. 

Sextilul dintre Lună și Venus face trimitere la această evoluție prin depersonalizare, prin extinderea 

câmpului conștiinței prin acceptarea unor realități care se desfășoară în afara unui subiectivism 

bolnăvicios marcată de durere sau de lipsuri și care, într-un paradox teribil, se argumentează doar 

prin aceste elemente. Așadar, semnul de evoluție pe care ni-l lansează 27 noiembrie vine din visare. 

Persoanele care au fost educate încă din perioada de formare să-și nege imaginația, care nu au fost 

preocupate deloc de-a lungul vieții să vadă că totuși imaginația este un instrument de lucru și nu 

trebuie mutilată, vor reuși să viseze, dar nu la modul banal, nu simplist, adică vor putea să aspire 

către ceea ce le lipsește sau către ceea ce cred în momentul de față ca ar putea să atenueze senzația 

de durere. Senzația de durere de acum este simplistă, chiar dacă ea este foarte intensă și prin 

intensitate ne convinge că este reală. Dacă extindem câmpul conștiinței, dacă vedem că dincolo de 

limitele în care credem există o realitate frumoasă, durerea va dispărea. 

 
„Oamenii de știință impari vulcanii in vulcani explozivi (din care in momentul erupției izbucnesc 
gaze. cenușă și lavă) și in vulcani cu activitate liniștită (din care lava cu temperaturi de peste 
1000°C se scurge lent). 
Vulcanul sicilian face parte din a doua categoric. O parte din fragmentele de lavă regăsite 
datează de acum 300.(100 de ani și demonstrează că Etna se afla atunci sub nivelul mării. Astăzi, 
vulcanul măsoară la bază 60 40 de kilometri și se ridică până la o înălțime de 3.340de meln. 
Primii 2.900 de metri sunt formați din stânci masive iar ultimii 400 de metri sunt alcătuiți dintr-
o succesiune de cratere și ravene. Inițial, aici se aflau nenumărate centre vulcanice. Forma de 
astăzi a Finei a fost determinată de două centre vulcanice principale: Trifoglietto și mai reventul 
Gibello. Acesta din urmii a continuat să erupă in mod regulat, până in ziua de azi. Activitatea sa. 
care s-a intensificat in anul 2001. durează uneori câteva luni. Cea mai lungă erupție înregistrată 
in ultimii 300 de ani a durat din decembrie. 1991 până in martie. 1993. 

Agricultura înflorește in regiune. în ciuda permanentului pericol vulcanic. Cerealele, vița 
de vie și pomii fructiferi se cultivă până la o înălțime de 1.400 de metri. Turismul joacă un rol 
important, nu numai datorită Etnei. Calama, capitala regiunii, este situată la picioarele 
vulcanului. Ruinele grecești și romane pe care le adăpostește fac din oraș o atracție turistică cu 
nimic mai prejos decât Siracuza, situată mult mai la sud.”[4] 

 

Într-un contrast teribil cu ceea ce am trăit anterior, ziua de 28 noiembrie ne învață să 

apreciem metodele reale, cele care nu au fost folosite în 27 noiembrie sau care au reușit să 

supraviețuiască. Acum Luna se află într-o relație foarte bună cu Chiron și experiențele pe care le-am 

parcurs de la începutul acestei decade până acum se pare că devin de o importanță crucială. Acum 

avem nevoie de rezultate și, în aceste rezultate bune, de educație, de evoluție, de creativitate sau 

simț estetic. Luna se află în continuare în Scorpion urmând ca aproape de finalul acestei zile să 

treacă în Săgetător și să se alinieze noilor standarde. Deocamdată folosește metode noi prin 

energiile vechi. Asta înseamnă că se implică în decizii cu caracter social ce au în continuare un 

impact personal teribil. Primim semnale din zona publică pe linia pe care am alimentat-o, pe cea pe 

care au preferat-o oameni ca instrument de comunicare sau ca traseu prin intermediul căruia să 

facem schimb de valori și informații, pe motiv că există o dependență, există o boală, o afecțiune, 

un atașament puternic sau o idee eronată la care trebuie să renunțăm. 
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Pentru că vorbim de zodia Scorpion și, evident, și de corelația dintre Lună și Luna neagră, se 

poate vorbi și despre o atitudine categorică. Este posibil ca persoanele superficiale, cele care s-au 

evidențiat prin modul în care s-au lăudat cu limitele lor în zilele anterioare să ridice tonul, să-și 

impună obtuzitatea minții, să creadă că sunt victime dacă nu sunt acceptate sau, dacă nu sunt 

ascultate, atunci această forță agresivă să-i pedepsească pe ceilalți păcălindu-i că au lucrat frumos și 

pe o linie pozitivă. Forța aceasta agresivă nu are însă o greutate atât de mare. Deci cade victimă 

doar personajul care a 

acționat printr-un noroc 

teribil în zilele anterioare, 

nu ca expresie a voinței 

sale. Poate a făcut o faptă 

bună că așa i s-a spus, că 

a fost docil, că a avut un 

moment de rătăcire și 

binele s-a putut impune. 

Acest personaj în 

momentul de față se 

întoarce la vibrația mai 

veche, la energiile 

aroganței, ale mâniei sau 

ale atașamentului. Ceilalți 

resimt această întâlnire cu 

energiile vechi, cu 

răutatea sau duritatea 

acestor îndemnuri ca o 

ușoară revigorare. În 

momentul de față nu este 

clar că a alege binele este 

o necesitate, nu un moft. 

De asemenea, momentul de față poate face trimitere și la capricii. Aceste capricii vor veni 

spre noi într-o schemă nouă, îmbrăcate în haine frumoase ușor strălucitoare și se vor impune cu atât 

mai mult cu cât ne vom apropia de finalul zilei. Pentru că toată ziua Luna se va afla în Perioada fără 

direcție, trecerea sa în Săgetător va arăta că facem parte dintr-un cerc privilegiat. Aceasta este o idee 

falsă, pentru că nu cercul privilegiat ne-a protejat, ci alegerile personale. De aici tragem concluzia 

că o parte din confuziile zilelor anterioare vor deveni puternice în Perioada fără direcție, atunci când 

nu există o forță exterioară care să ne spună unde să punem piciorul cu fiecare pas. Asta înseamnă 

că libertatea în momentul de față poate fi prost înțeleasă ori utilizat într-un mod abuziv ca și cum ea 

este expresia unor forțe exterioare și voința individului își poate diminua acum intensitatea acțiunii 

sale, se poate ascunde sau poate dispărea. Păcăleala aceasta nu trebuie lăsată să se instaleze, adică 

nu este indicat să-i acordăm acestea o prea multă credibilitate pentru că prin această atitudine 

evenimentele sociale vor fi încărcate de un mare risc. Vom vedea că finalul lunii noiembrie ne 

solicită foarte mult și nu avem nevoie de rătăciri de genul acesta, nici măcar atunci când nu există 

un pericol foarte clar conturat în jur care să ne trezească. Dar, noi pentru că studiem astrologia știm 

că 28 noiembrie este ultima zi din actualul ciclu lunar, deci ultima schemă de acțiune este cea de 

negare a voinței personale, această atitudine ciudată, pasivă, antisocială nu este altceva decât 

expresia unor intenții pe care l-am avut adânc implementate în minte, suflet sau amestecate printre 

alte gânduri de-a lungul ultimelor patru săptămâni. 

 
„Dacă această domnie de șapte ani a lui Cuza a fost atât de înțeleaptă și de benefică cum am spus, 
vă veți întreba „dar de ce a fost răsturnat?", „de ce a fost adus un domn străin?". Aici trebuie să 
dau câteva explicații. Mai întâi, exista totuși în țară o partidă care găsea că reformele lui Cuza 
veneau prea repede, că nu eram pregătiți să acceptăm toate aceste legi în stil occidental; apoi 
unii mari proprietari s-au temut că va merge mai departe cu împărțirea pământurilor către 
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țărani; pe urmă, viața privată a principelui Cuza era criticată. Dar, mai cu seamă, de multe zeci 
de ani intrase în mentalitatea acestor șefi politici pe care i-am avut în veacul trecut, că țara 
noastră nu va căpăta un statut de țară cu adevărat liberă, independentă și de stil occidental 
decât în ziua când va avea un rege sau un principe dintr-o dinastie străină, pentru a înceta 
luptele dintre diversele familii mari de la noi, între Ghica sau Bibescu, Cantacuzino sau 
Mavrocordat. Și dorința de a avea un principe străin era unul din punctele care apărea nelipsit 
în doleanțele pe care ai noștri le prezentau marilor puteri ca să explice care erau năzuințele 
poporului român. 
Cuza se angajase să nu stea în scaun decât șapte ani și să favorizeze alegerea unui domn străin. 
Se împlineau acum șapte ani, iar Cuza nu făcuse aparent nici un gest, nici un pas către găsirea și 
alegerea unui domn străin. Acesta a fost argumentul major pentru care oameni poli-tici din 
tabere diferite au făcut un fel de coaliție, lucru care a mirat pe toată lumea. 

S-au apropiat conservatorii cei mai de dreapta (pentru a vorbi în termeni moderni) de 
liberalii cei mai de stânga (frații Brătianu și C. A. Rosetti) și li s-a spus, în mod peiorativ, 
„monstruoasa coaliție". Adevărul este că această coaliție a fost realizată de masoni. S-a creat 
chiar o lojă masonică specială pentru răsturnarea lui Cuza, în care au intrat și conservatori și 
liberali, și s-a pregătit o lovitură de stat cu complicitatea comandanților unor unități militare, în 
noaptea de 11/23 februarie 1866, au pătruns în palat un grup de ofițeri cu pistolul în mână și l-au 
silit pe principele Cuza să-și semneze abdicarea. Cuza s-a purtat extrem de elegant, a iscălit, a 
plecat a doua zi spre Austria și niciodată n-a făcut vreo plângere sau vreo încercare de revenire, 
repetând mereu că și el dorise venirea unui principe străin. A murit în exil, relativ tânăr, în 
1873.”[5] 

 

Noi suntem construiți din gânduri. De acest lucru vom fi conștienți cu precădere în ziua de 

29 noiembrie, atunci când Luna se va afla în conjuncție cu Soarele, inițiindu-se un nou ciclu lunar, 

prin care ni se vor fi impuse noi standarde, unele dintre ele încărcate de o gravitate cu totul aparte 

despre care vom avea impresia că atârnă toată însemnătatea anului în curs. Acum, când Soarele se 

află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, dar și cu Junon, cel care se suprapune peste Luna 

nouă, iar Venus va fi într-o relație proastă cu Uranus și într-o relație bună cu Chiron, semn că ne 

aflăm într-un nod existențial, într-un moment de cumpănă al propriei vieți în care trebuie să luăm o 

decizie foarte importantă ori pur și simplu ne vedem luați de val într-o direcție despre care încă nu 

știm prea multe. Momentul de față seamănă cu anumite întâmplări pe care le-am parcurs de-a lungul 

acestui an însă, dacă ne gândim foarte bine, dacă facem o raportare strictă și concretă la elementele 

cu care credem că seamănă, vom vedea că de fapt tot ceea ce trăim în momentul de față, tot ceea ce 

parcurgem ca eveniment concret este unic. 

Momentul acesta al zilei de 29 noiembrie are tendința de a nega până și corelațiile specifice 

acestei decade. Nici binele din ceruri și nici martorul nu par să mai aibă vreo putere de influență 

asupra acestui moment. Experiențele pe care le-am parcurs în ultimele zile și care au fost dominate 

la un moment dat de un factor particular, cel care nu se încadrează în această schemă generală, care 

nu poate fi anticipat printr-o raportare, conform schemei de acum, au avut un cuvânt important de 

spus și, pentru că acum ocupă o poziție foarte importantă în acest mecanism, ne putem gândi că 

acesta a fost elementul care s-a interpus și care nu ne-a permis să devenim victime ale propriului 

mod de a gândi, ale propriei existențe false, crude, absurde în care am ajuns să credem. Cu alte 

cuvinte, momentul acesta ne învață că, dacă suntem în totalitate construiți din gânduri atunci la fel 

cum ne-am construit ceea ce suntem ne putem construi altfel pentru a deveni altfel, pentru a deveni 

mai buni, mai puternici sau mai mari. Această schemă astrală a zilei de 29 noiembrie face trimitere 

la emoții construite pe baza unor eșecuri, dar și la realizări învăluite în mister, despre care nu am 

înțeles totul sau pe care l-am considerat capricii ale unor evenimente sociale. Sectorul intim și 

sectorul public se îmbină într-un chip atât de armonios și de frumos încât defectele, impulsurile 

negative, dar și durerile se pot transforma în virtuți. Persoanele alese se vor minții acum că știu 

adevărul și dacă se vor lăsa până la finalul acestei zile în voia acestor îndemnuri vor declanșa un 

tăvălug, vor alimenta evenimente care, în cascadă, până la finalul acestui an, le vor expune unor 

evenimente nefericite, unor ghinioane, unor pierderi importante. Nimeni nu este de vină decât 

propria lor naivitate ori propriul lor orgolii  pentru că numai prin acestea își vor dramatiza viața, își 

vor nega talentul, capacitatea și puterea de transformare în bine a propriei vieți. 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

55 55 33   

Pentru că situația devine atât de complicată și atât de mobilă este clar că se va pune și 

problema rezistenței personale. Gândurile pe care le-am alimentat s-ar putea să se dovedească mult 

prea slabe, putrezite, incapabile să susțină un ideal atât de îndrăzneț. Acesta este momentul în care 

ne decidem să mergem pe un traseu al binelui care se autoregenerează sau al binelui care se 

autodevorează. Diferența dintre cele două este dată de suferință. Chiar dacă alegem să facem fapte 

bune dacă ne gândim că suferința este bună și trebuie să suferim pentru a ne purifica, în momentul 

de față alegem ca prin această suferință să ne autodevorăm. Deci alegerea binelui nu este o treabă 

foarte simplă, dar niciuna foarte complicată dacă avem în gândurile pe care le-am construit și câteva 

scântei de înțelepciune, de bun-simț, de armonie. Așa după cum este lesne de observat, se poate 

vorbi în momentul de față de o mobilizare a voinței. Cei care în ziua anterioară s-au lăsat în voia 

evenimentelor sociale considerând că dacă tot sunt duși de val nu mai trebuie să dea nici din mâni, 

nici din picioare, nu trebuie să se miște, că scopul final se va împlinii de la sine, vor avea în 

momentul de față un moment de dezorientare. Pentru a recupera timpul pierdut, chiar dacă vor alege 

binele, vor fi tentați să se asocieze și pe baza unor minciuni pe motiv că binele pe care le-am 

subliniat anterior le va acoperi acum urmele și erorile minciunii. Este de la sine înțeles că aceasta 

este o mare tentație și cine nu o va depăși prin sinceritate, onestitate și verticalitate va cădea în 

păcatul de a crede că minciuna pe care o creează acum este de fapt un bine pe care l-a primit din 

exterior, ce a fost recomandat sau care a venit asupra sa prin inspirație. Iată cât de ușor omul își 

poate face rău singur!    

 
„Trebuie să recunoaștem că există o problemă în legătură cu originile creștinismului, întrucât 
mulți erudiți fac referire la ea." Această declarație, cu care acum șaizeci de ani se deschidea 
cursul de „Istorie a religiilor" la College de France, rămâne actuală. Lucrările despre Iisus, 
despre Pavel, despre lumea în sânul căreia s-a dezvoltat creștinismul se înmulțesc, sub imboldul 
descoperirii a noi documente, al unei exegeze din ce în ce mai pătrunzătoare sau al formulării 
unor ipoteze uneori riscante.  
Povestea nu e nouă și se cunosc prea bine formulele, faimoase la timpul lor, care au încercat să 
dea seamă despre această poziție critică. Cea a lui Renan, bunăoară, - „Creștinismul este un 
esenianism care a izbândit pe deplin" - este o generalizare peste măsură a unei observații corecte: 
primul mesaj creștin stă sub semnul curentului apocaliptic iudaic. Butada lui Loisy rezuma și ea o 
evidență: „Iisus vestise împărăția și a apărut Biserica". Cu siguranță, însă ca urmare a unei 
prefaceri îndelungi, căreia cine-i cunoaște căile? Și încă: „Pavel este adevăratul întemeietor al 
creștinismului", s-a mai susținut. Cum se explică atunci cvasi-absența gândirii pauline timp de 
câteva decenii, începând din secolul I? Insuficienta înțelegere din partea celor care o cunoșteau? 
Lipsă - datorată hazardului - de documente sau mărturii pe care să se bizuie o dreaptă judecare a 
fenomenului? 

Nu este de mirare, în consecință, că istoricul Antichității nu vorbește decât cu prudență 
despre creștinism până în anul 180 al erei noastre, în măsura în care acesta abia pare să fi 
existat - și, în orice caz, să fi cântărit — în istoria de ansamblu a lumii greco-romane, de-a lungul 
a mai bine de un secol. Cele câteva mărturii ale autorilor romani (corespondența lui Pliniu cu 
Traian, textele unor Tacit sau Suetoniu), mereu invocate, ne informează mai cu seamă cu privire 
la atitudinea autorităților romane în momentul în care o comunitate creștină sau alta le ridică 
probleme. În prezent, majoritatea publicațiilor actuale care tratează „nașterea creștinismului" 
insistă pe drept cuvânt asupra îmbogățirii, în ultimii cincizeci de ani ai secolului XX, a 
documentației atât arheologice, cât și literare în domeniu. În principal, acestea vizează iudaismul 
- fie cel anterior, fie cel contemporan creștinismului - și gândirea gnostică, ulterioară scrierilor 
creștine care vor deveni canonice. În ceea ce-i privește pe istoricii lumii romane, aceștia ne-au 
îmbogățit considerabil cunoștințele despre mediul politico-religios în sânul căruia s-a dezvoltat 
gândirea creștină. [1] 

 

Ultima zi a lunii noiembrie devine astfel o zi de seducție. Dacă lăsăm în urmă contextul zilei 

de 29 noiembrie care ne-a mobilizat într-un timp foarte scurt o direcție foarte mare, foarte amplă și 

esențială atunci evenimentele care se vor consuma acum ne îndeamnă să acceptăm o provocare doar 

pentru că aceasta nu înțeapă, nu rănește sau nu sperie. Binele de acum poate fi simulat și de cei care 

au preferat o cale a râului sau a confuziei. Momentul de față vorbește și despre starea de sănătate 

dar și despre dorința de a lucra într-un alt loc, cu alte persoane sau la un alt departament. Ceea ce se 
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consumă pe finalul lunii noiembrie seamănă cumva cu un teatru social și pentru că și acesta ne 

solicită vom avea tendința de a crede că efortul pe care-l face pentru a menține o imagine falsă este 

munca pe care trebuie să o depunem pentru a ne construi o imagine socială. Relația de sextil dintre 

Venus și Luna neagră susțin această confuzie și pe baza ei am putea pierde din vedere că imaginea 

socială este un balon de săpun, nu unul umplut cu heliu, nu este nicio cochilie și nici faptele pe care 

trebuie să le dovedim pentru a ieși din cochilie. Imagine socială este acum consecința unor factori 

pe care îi menținem de mult timp, deci rezultatul unor fapte pe care le facem fără a urmări o anume 

recompensa. Ceea ce nu se încadrează în această schemă nu este imagine publică solidă și se va 

transforma chiar din luna decembrie în baloane de săpun, în elemente volatile care nu se pot 

menține. 

Pentru că Luna se află acum în Săgetător și are de împlinit o conjuncție cu Saturn se poate 

vorbi acum și despre performanță. Performanța de acum poate fi și ea simulată însă pentru că există 

Saturn în preajmă putem vorbi acum de rezultate care, pe lângă dure profunde și consistente, vor fi 

și excentrice, șocante sau neobișnuite, vor putea să se mențină în conștiința de grup, să se transpună 

în evenimente sociale ori pur și simplu să rămână ca realizări în sine mult timp de acum încolo. 

Un element absolut esențial care va veni spre noi pe finalul lunii noiembrie ține de lipsa 

încrederii în sine. Luna, care trece prin Săgetăto,r le vorbește oamenilor despre performanță însă, în 

egală măsură, știm din caracteristicile acestui semn că această performanță nu implică și încredere 

în sine. Săgetătorul este renumit în tot zodiacul prin ușurința cu care lucrează pe ambele direcții, 

prin tendința de a trece de la o  extremă la cealaltă, prin puterea prin care susține seriozitatea 

rezultatelor obținute prin efort propriu în paralel cu zâmbetele false care ascund durerile pe care nu 

și-le înțeleg sau nu vor în ruptul capului să le înfrunte. Asta înseamnă că o eventuală deviere de la 

obiectivele stabilite inițial, o eventuală rupere a unei înțelegeri sau abordare a frământărilor sociale 

dintr-o altă perspectivă va fi acum plăcută. Nu este cazul să considerăm că dacă este plăcut, este și 

bun sau de perspectivă. Luna neagră, prin faptul că atenuează acest simț al seriozității care se 

autoreglează, ne poate păcăli că tot ceea ce este plăcut este și bun. 

 
„Francisc Șirato,  
(15.08.1877, Craiova – 4.08.1953, București) 

Pictor. În 1898 pleacă în Germania, la Düsseldorf. Neavând suficiente resurse materiale, 
nu reușește să urmeze cursurile Academiei de Artă de acolo și, pentru a avea cu ce trăi, este 
nevoit să lucreze într-un atelier de gravură. În 1899 se întoarce în țară, iar în anul următor se 
înscrie la Școala de Arte Frumoase din București. Își câștigă existența lucrând afișe în diverse 
tipografii și, mai ales, desenând și litografiind icoane în culori. Expune pentru prima dată la 
Salonul Oficial  în 1907; pictura sa nu este remarcată, dar desenele nu pot trece neobservate. Ele 
apar cu regularitate în paginile revistei Furnica, multe fiind inspirate din răscoalele țărănești din 
1907. Înainte de Primul Război Mondial, între 1908 și 1914, expune în cadrul Tinerimii Artistice, 
numărându-se printre primii membri ai acestei asociații. În 1917 devine custode la Muzeul 
Național de Artă Populară, iar mai târziu, în 1932, este numit profesor la Academia de Arte 
Frumoase din București, remarcându-se ca un bun pedagog. În 1946, pictorului, căruia, cu mulți 
ani, în urmă i se acordaseră premii la manifestări artistice internaționale (Barcelona, Bruxelles, 
Paris, New York), i se decernează Premiul Național pentru Pictură.”[8] 

 

Așa după cum se poate constata ultima decadă a lunii noiembrie este puternică într-un mod 

greu de anticipat chiar și cu puțin timp înainte. Modul în care suntem expuși la anumite transformări 

sociale ne vorbește despre segmentare sau despre cum anume putem să facem mai mult pentru noi 

înșine. Una dintre cele mai ciudate și mai neobișnuite ipostaze ale acestei decade va veni, așa cum 

am văzut în ziua de 29 noiembrie, când toată această schemă generală pe care încercăm să o 

conturăm, se poate anula pentru a face loc unei forțe personale care a fost utilizată pentru crearea 

realității prezente. Dacă gândul ne-a creat ceea ce suntem, atunci avem ocazia în 29 noiembrie să 

folosim alte gânduri pentru a reconstrui alte realități, evident unele mult mai bune. Vor exista și 

oameni care nu sunt încă pregătiți să evolueze, care nu au suficient de multă voință sau sunt prea 

împrăștiați pentru a porni pe un traseu atât de serios și atât de puternic. Vor mai avea ocazia, așa 

cum se întâmplă de fiecare dată, să primească această dezlegare și să se încadreze și în lumea celor 
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drepți. Până atunci avem de participat la anumite evenimente sociale marcate de o puternică 

frământare, dominate de dorința de a face dreptate acolo unde nu era cazul sau de transformare a 

centrelor de putere cu scopul de a identifica noi resurse. Acest lucru va fi vizibil prin noile alianțe, 

prin noile înțelegeri care nu vor avea toată decada un caracter vizibil. 29 noiembrie este o zi 

puternică și ciudată chiar și pentru aceste centre de putere care activează pe baza unor planuri foarte 

bine conturate. 

Luna noiembrie devine, astfel, una reprezentativă la capitolul revoltă. Nu ne referim aici 

doar la sociale, la schema socială pe care conjunctura astrală ar putea s-o pună în aplicare pentru a 

coordona conștiința de grup, voința individului, ci ne referim la faptul că o parte din aceste 

extravaganțe ar putea să constituie explozia care aruncă dintr-o dată un volum mare de impurități 

pentru eliminarea cărora ar fi fost nevoie de un interval mare de timp. De acest lucru vom fi 

conștienți pe finalul acestei luni, când Marte va deveni planetă mediatoare în opoziția Uranus-

Jupiter. Mesajul acesta se va transpune și lunii decembrie însă aceasta se va transforma mai curând 

într-o expresie a puterii, pe care unii o vor folosi pentru a avea acces la o sinteză creatoare sau la o 

negație periculoasă. Momentul de față ne pune sa alegem, să înțelegem sensurile, să devenim 

puternici prin ceea ce vedem, nu slabi prin faptele la care participăm. Devenirea individului, 

progresul său, modul în care alege să se extindă, să se stabilizeze ori să se impună devine 

reprezentativ pentru ceea ce va însemna următorii ani. 
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DECEMBRIE 
Negație. Acces la sinteză. Energia crește. 

Putere. 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1266 – Bătălia de la Benevento; 

 1167 – Cruciații ocupă Cairo. 

 1636 – Se înființează Harvard; 

 1516 – Francisc I îl aduce la curte pe Leonardo da 

Vinci. Începe răspândirea remnașterii italiene în Franța. 

 

 

O CARTE 
 

PELERINAJ de Dorothy Richardson 
„Pelerinaj a fost opera vieţii lui Richardson în multe sensuri ate cuvântului. Cele 13 volume relatează 

experien¬ţele sale de viaţă, dintre anii 1891-1912, prin intermediul personajului său autobiografic/fictiv Miriam 
Henderson. Romanul începe cu Miriam, în vârstă de 17 ani, în ajunul plecării sale în Germania, unde va lucra 
ca institutoare; pierderile financiare ale familiei sale, aparţinând clasei mijlocii, la fel ca şi cele ale autoarei, 
obligând-o să caute de lucru. în volumele centrale ale cărţii o găsim pe Miriam la Londra, trăind cu o liră pe 
săptămână, o „Femeie nouă“, bucurându-se de libertăţile intelectuale şi personale din acest oraş la început de 
secol. în volumele ulterioare, Miriam părăseşte Londra, trăind în mediul rural, în timp ce îşi continuă călătoria 
şi „aventura" în căutarea propriei identităţi şi pentru a scrie despre ea. 

Când a început să scrie Pelerinaj, în 1913, la vârsta de 40 de ani, Richardson aînţeles că eroina 
romanului trebuie să rămână singură în naraţiunea sa. Conştiinţa lui Miriam este tot ce avem, deşi naraţiunea 
oscilează între persoana a treia şi întâi şi, în calitate de cititori, suntem complet absorbiţi de lumea pe care ea 
o atinge, simte, aude şi vede. Publicarea tuturor volumelor, de către Editura Dent, nu a convins-o pe 
Richardson că Pelerinaj este complet. Era, poate, un proiect care nu a mai putut fi finalizat. Aşa cum avea să 
scrie despre lucrare: „Să continui cercetarea, mai curând decât să descriu, este ceea ce mi s-a părut că 
trebuie să fac din primul minut"” (Laura Marcus, profesor de engleza - Universitatea Sussex) 
 

UN FILM 
 

THE HOST (2013) – Regia Andrew Niccol 
„Bazat pe romanul cu acelaşi nume al celebrei scriitoare Stephenie Meyer (Saga 
Amurg), Gazda prezintă  o poveste de dragoste incredibilă ce depăseste graniţele 
imaginaţiei omeneşti. Într-un viitor extrem de sumbru, Pământul este ocupat de o 
specie de extratereştri paraziţi, care pune stăpanire pe corpul uman, inhibând toate 
emoţiile, personalitatea şi conştiinţa victimei sale. Melanie Stryder (Saoirse Ronan) 
este una dintre ultimele supravieţuitoare care încă se luptă cu inamicii, riscându-şi 
viaţa pentru oamenii pe care îi iubeşte: Jared (Max Irons), Ian (Jake Abel), Jamie, 
fratele său (Chandler Canterbury) şi unchiul ei, Jeb (William Hurt).” 
(www.cinemagia.ro) 
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Decada I (1 – 10 decembrie) 
Semnul de progres este luat în seamă. Verticalitate. Se 
întrerupe un mesaj. Aprecierile au un nou motiv. Nu ne 

despărțim de un necaz. Ovații inutile. Trezire la realitate. 
Marginile nu pot fi văzute. „Departe” înseamnă “deasupra”. 

Salturi. 
DECADA NR. 34  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   21 21-31 iulie 

Corelația negativă 15 21-31 mai 

Zona martor 23 11-20 august 

 

Conflict de idei. Puterea personală este încercată prin accesul la o formă de distracție ce 

se va răzbuna pe viitor. Atitudine motivațională. Independență. Capacitate de expresie nouă. Prin 

independență se găsește soluția perfectă la un conflict social. Realitatea pare deformată. 

Raporturile sociale sunt puțin cam reci. Se merge doar pe interes. Se finalizează un proiect 

început recent. Multă îndrăzneală. Regretele sunt transformate în motivație pentru a însuși bunul 

cuiva. Ies la lumină personaje din umbră. Scara valorilor este din nou schimbată. Contracte 

interesante. Există un subterfugiu. Energiile superioare ne îndeamnă să depășim o limită. 

Frustrare cauzată de sentimente neîmpărtășite. Anumite relații sunt complicate. Înfruntarea unei 

realități. Faptele arată că inspirația este un semn de grație. Se modifică o trăsătură. Vitalitate. 

Agresivitatea poate fi sublimată într-o altfel de energie. Sentimentele sunt parcă răvășite. 

Limitările sunt depășite prin activități de grup. Echilibru. Apare o nouă putere de expresie. 

Evenimentele care nu se rezolvă rapid generează o tensiune. Pericol prin informație. Energii 

necontrolate. Puterea este testată în confruntare. Fuzionare deficitară a unui element. Metoda de 

lucru dă rezultate bune. Totul se bazează pe schimbare. Voință puternică. Informațiile sunt 

încadrate corect. Avem puterea să alimentăm un sentiment profund. Susținerile nu țin de cald. Se 

depășește un obstacol întreținută de umilință. Din teamă, se respectă dreptul cuiva. Nu putem fi 

slugă la doi stăpâni. Ambițiile se dovedesc inutile. Un element sensibil al vieții ne îndeamnă să 

preluăm controlul. Ne întâlnim cu ciudățenii. Infidelitate. Efortul nu este răsplătit. Nu suntem 

judecați după merite. Ne gândim la refuz sau la compromis. Revenirea la realitate creează o 

problemă legată de ascultare. Bună capacitate de expresie. Răspundem unei provocări. Iubirea ne 

îndeamnă la o transformare prin idee, noțiune, mișcare. Accidente cauzate de lăcomie. Lipsă de 

măsură. Gelozia provoacă ilaritate. Ideea înțeapă. Prosperitatea sau îmbunătățirea patrimoniului 

personal înseamnă acum a luat ceva de la altul. Comportamente bizare. Prelevarea spirituală ne 

îndeamnă la judecăți pripite. Se renunță la un tratament. Confortul de moment devine mult mai 

important. Lucrăm cu structuri negative. Obiceiurile vechi sunt pătrunse de mister. Brațele se 

deschidă și sufletul dăruiește iubire. Descoperim adevărata înfățișare a colaboratorilor. Se 

discută despre drepturi. Adversarii sunt înfruntați mult mai ușor. Conflict între generații.  

 

Luna decembrie încheie ciclul acestui an foarte încărcat printr-o negație. Această negație are 

ca scop atragerea atenției asupra unor elemente ce au fost pierdute din vedere de-a lungul acestui 

an. Este foarte posibil ca tot acest îndemn să însemne o invitație la sinteză sau la a spori puterea 

individului până la o limită superioară. Ne întoarcem, așadar, către putere și către veleitățile 

acesteia. Prima și ultima decadă a acestei luni vor fi încărcate de evenimente astrale în care, în 

prima dintre acestea, Marte este vedetă, iar în ultima decadă Uranus se va evidenția față de toate 

celelalte planete. Mijlocul lunii decembrie va fi marcat de un singur eveniment, trecerea lui Marte 

din Vărsător în Pești ceea ce anunță schimbarea priorităților și poate plasa cu precizie momentul în 

care puterea trece de la negație la evoluție, de la minus la plus. 
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Există multe elemente care s-ar putea încadra în denumirea sintetică de negație și toate 

acestea ar putea să încarce aspirații inutile mesajul care va veni spre noi chiar de la începutul acestei 

luni. Ba oamenii vor vorbi foarte tare, ba vor asculta pe la uși sau informații care nu-i privesc, ba se 

vor desprinde complet de toate acestea considerând că, pe deoparte, îi pedepsesc pe partenerii de 

dialog, iar de partea cealaltă își rezervă dreptul de a nu mai muncii cu atât de mult efort. Problema 

muncii va fi una diferită față de celelalte luni pentru că nu vom știi cum anume trebuie să lucrăm și 

pentru cine. Este foarte posibil ca minunile acestei luni să fie anunțate în preajma zilei de 7 

decembrie, când Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus și să se împlinească în ultima decadă 

acestei luni, când Uranus va avea de împlinit un unghi pozitiv cu Saturn, unul negativ cu Jupiter și, 

în 29 decembrie, să revină din mersul retrograd. Puterile au, așadar, o schemă de lucru și chiar dacă 

este vorba de Uranus și nu putem anticipa cu precizie totul, se poate vorbi în continuare de regulă, 

de precizie, de inspirație care nu este haotică și doar se raportează la o schemă de lucru superioară a 

tot ceea ce cunoaștem în momentul de față. 

Prima decadă a lunii decembrie încearcă să ne atrag atenția asupra unor probleme pe care 

până acum le-am încadrat sub denumirea generică de progres. Este nevoie acum de o atitudine 

clară, de verticalitate, de un motiv care să nu aducă neapărat la elogii sau la ridicarea nivelului, ci 

pur și simplu să ducă la o trezire la realitate. Marginile acestor demersuri sunt riscante și pentru a 

evita situațiile acestea ciudate sau periculoase va fi nevoie să facem salturi multe și dese peste 

probleme care nu merită deocamdată întreaga atenție. Prima decadă a lunii decembrie ne pune în 

temă referitor la anumite situații ce se vor finaliza în ultima decadă a acestei luni când Uranus își va 

reveni la mersul direct. Relațiile pozitive fac trimitere către finalul lunii iulie, atunci când Uranus a 

intrat în mers retrograd și ne păcălea că în următoarele cinci minute vom ajunge la destinație. Acum 

avem ocazia să ne gândim dacă mesajul ce a venit spre noi pe finalul lunii iulie referitor la 

recalibrarea sentimentelor sau la accesul liber la putere a fost luat în considerare sau s-a transformat 

într-un eveniment fericit. Deocamdată, investigăm, la fel cum se întâmplă și cu corelațiile negative, 

cele care ne trimit către finalul lunii mai, atunci când Luna neagră a intrat în Scorpion și am avut de 

împlinit o conjuncție cu Junon. Inamicii invizibili fac și ei parte din această inventariere a puterii și 

din această cauză experiențele de viață, cele care sunt puse acum pe seama lui Uranus retrograd, 

deci cele care ne îndeamnă să ne depășim limitele, nu se referă cu precădere la o forță în 

expansiune, ci la o forță în profunzime. Mijlocul lunii august, când Saturn și-a revenit din mersul 

retrograd, reprezintă un reper extraordinar pentru a ne echilibra și a gândi corect față de cei din jur. 

Ceea ce finalul pe lunii mai am considerat inamic invizibil în momentul de față, după mai multe 

experiențe pe care le-am parcurs de la momentul acela până acum, se transformă în înțelepciune de 

viață pentru că răutatea lor a fost dominată de slăbiciuni pe care nu și le-au putut controla. Cel puțin 

aceasta este direcția care ne va arăta că acestea sunt energiile care ne ajută să ne ridicăm nivelul 

pentru a nu ne distruge realizările pe care le-am comportat până acum. Desigur, vor exista și oameni 

care vor trata cu indiferență această observație pe motiv că de vreme ce și-au ales rolul de inamici 

nu contează care este motivul. Pentru un om înțelept întotdeauna contează motivul. 

În prima zi a lunii decembrie Chiron își va reveni la mersul direct, iar Soarele se va afla într-

o relație foarte proastă cu Neptun. Nu se poate face trimitere la această ecuație astrală decât 

incluzând în această schemă și Axa Dragonului. Ne întâlnim acum cu rezultatele unor conflicte mai 

vechi ce s-au manifestat la nivel de idee. Amprenta negativă a unor persoane, recomandările lor 

proaste și-au pus amprenta asupra modului nostru de a gândi și acum vedem că nu tot ceea ce ni s-a 

recomandat a fost bun. Excesele de putere, abuzurile de tot felul, fie făcute din plăcere față de rău, 

fie făcute din necunoaștere sau slăbiciune, se transformă acum într-o decizie administrativă. 

Performanțele ce vin din zodia Săgetător, semn tranzitat acum de Soare, Junon și Mercur ne 

îndeamnă în această primă zi a lunii decembrie să gustăm din neîncrederea. Ne încrederea poate 

deveni în 1 decembrie un resort și impulsul pe care îl deține ne poate ajuta să ieșim din umbră. 

Ieșirea din umbră reprezintă primul pas pe care am putea să-l facem în această lună 

decembrie. Elementele negative cu care ne vom întâlni sau cele pe care le vom transforma în 

negativitate fac referire și la o viață spirituală încercată sau incompletă, la ceea ce ne-am dori să 

avem, să atingem sau să facem, dar nu am reușit până acum pentru că am acordat atenție prostiilor, 

lucrurilor lipsite de valoare sau de profunzime. De aici înțelegem că impulsurile au și ele un rost și, 
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după ce Luna va intra în Capricorn și Chiron își va reveni la mersul direct, parcă ni se va lua un voal 

de pe ochi și motivațiile nu mai merg spre restricție, fluxul ideilor nu va mai fi oprit de obstacole 

închipuite, ci totul va curge de la sine. Avem ocazia prin acest proces să vedem ce putem schimba 

cu adevărat și ce se poate împlinii de la sine, deci suntem invitați să facem o distincție foarte clară 

între zona în care ne consumăm energia și cea pe care să urmărim ca un martor. 

Revenirea lui Chiron la mersul direct înseamnă și revenirea la o stare de expansiune, de 

împlinire, de observație sau de cunoaștere ce ar putea în momentul de față să ne bruscheze. S-ar 

putea ca de mâine 

încolo lucrurile acestea 

rele pe care le vedem 

să nu ne mai abuzeze 

în felul acesta, iar 

subiectivismul să nu ne 

mai oblige să ne 

redefinim elemente 

spirituale la care nu am 

ajuns. În momentul de 

față însă avem nevoie 

să fim puternici, să ne 

înfigem rădăcinile 

puternic în pământ și să 

confirmăm că suntem 

lucizi. Nu contează 

realitatea pe care o 

percepem, nu contează 

nimic din ceea ce ne 

sperie acum pentru că 

de mâine încolo 

lucrurile se vor așeza 

altfel. Luna va putea media din noaptea de 1 spre 2 decembrie tendința Nodurilor și schema aceasta 

care ne agasează prin duritatea sa primește o soluție realistă. Deocamdată drama afectivă, cea care 

este alimentată de teama că nu vom ajunge niciodată la destinație ne îndeamnă să cerem confirmări. 

Confirmările vor fi solicitate atât timp cât Soarele se va afla în careu cu Neptun, deci o mare parte 

din spațiul dedicat acestei decade, însă cu cât toleranța unghiului se mărește cu atât puterea și forța 

sa negativă scad în intensitate. Asta înseamnă că adevărata schimbare sau adevărata putere vine spre 

noi începând cu ziua următoare. Noi, pentru că studiem astrologia, știm însă că momentul de față va 

face totul pentru a fi crezut. Cine dorește să nu își dea singur în cap, să nu-și inventeze dușmani ca 

să aibă de lucru toată luna va trebui să nu creadă nimic din ceea ce vede, aude sau înțelege în 

momentul acesta. Totul face parte dintr-o schemă a iluziei care a fost pregătită încă din luna 

anterioară. 

 
„Sabin Manuilă  
(19.02.1894, Sâmbăteni, jud. Arad – 20.11.1964, New York) 

Medic, demograf și statistician. A absolvit Medicina la Budapesta. A făcut parte din 
Gărzile Naționale în 1919 (Marea Unire). Bursier Rockfeller, s-a specializat în SUA. Șef de secție 
la Institutul de Igienă și Sănătate Publică din București, director  al recensământului general al 
populației României (1930), director al Casei Naționale de Sănătate (1927–1930), secretar 
general al Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale din România (1936), director al 
Institutului de Demografie și Recensământ, conducător al Secției de statistică din cadrul 
Institutului Social Român, coordonator al recensământului din 1941, colaborator al lui Dimitrie 
Gusti la redactarea lucrării de mare anvergură Recensământul populației României (1930, în 9 
volume), director al Institutului Central de Statistică (1934–1947). A fost de două ori membru al 
Comisiei Națiunilor Unite pentru revizia nomenclaturii internaționale a maladiilor, 
vicepreședinte al Congresului Internațional pentru Studiul Populațiilor din Europa, Roma, 1933. 
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La New York s-a ocupat de organizarea emigrației românești alături de Vișoianu și a fost 
consilier al Institutului pentru Cercetarea Alimentară de pe lângă Universitatea Stanford. A 
participat la campaniile sociologice ale lui Dimitrie Gusti. A publicat „Anuarul statistic al 
României“. Prieten cu Anton Golopenția, care i-a urmat la conducerea Institutului Central de 
Statistică, a susținut reformele de stânga în România (linia Pătrășcanu), fiind lăsat să emigreze 
în 1948. Lucrări: „Evoluția demografică a orașelor și minorităților etnice din Transilvania”; 
„Populația României”; „Demografia rurală a României”; „Regional Development of the Jewish 
Population in Rumania”. Membru corespondent al Academiei Române (1938), exclus în 1948, 
repus în drepturi în 1990. Membru fondator al Academiei de Medicină din România.”[8] 

 

În noaptea de 1 spre 2 decembrie Luna va media tendința Nodurilor și va veni cu o soluție la 

problemele de conștiință pe care le traversăm în momentul acesta căutând să ne aducă la suprafață, 

într-o zonă a înțelegerii ușoare și să nu mai deformăm realitatea de frică. Asta se întâmplă pentru că 

Neptun se află în continuare pe Coada Dragonului și Luna, dacă realizează un unghi bun cu Axa 

Dragonului, neapărat trebuie să includă în această ecuație și planeta Neptun. 

Ziua de 2 decembrie nu este însă importantă doar pentru acest mesaj, ci și pentru faptul că 

Marte se va află acum într-o relație foarte bună cu Jupiter. Acesta, practic, este momentul când 

Marte va media opoziția lui Uranus cu Jupiter, încercând să aducă pace. Deocamdată nu se poate 

vorbi de pace pentru că această accentuare a axei relațiilor face trimitere la un trecut mult mai 

îndepărtat și tenebros decât înțelegem în momentul de față ori decât se spune. Adevăratul mediator 

va face acum o carieră teribilă prin spirit critic, va dori să spună că se sacrifice pentru binele 

celorlalți și va reuși să smulgă din tot acest context agresiv o undă de speranță, cea care va putea să 

fie explorată și de mediatori care nu au reușit în momentul de față să se ridice la nivelul profunzimii 

acestor ființe remarcabile. Este adevărat, rapoartele sociale ale zilei de 2 decembrie sunt puțin cam 

reci și asta pentru că nu se dă importanță detaliilor. Nici planetele de pe axa Berbec-Balanță și nici 

Marte din Vărsător nu acordă o atenție cuvenită detaliilor deși Capul Dragonului pe zodia Fecioară 

atrage atenția asupra acestui lucru spunând faptul că marile adevăruri se spun în glumă sau că Piatra 

filozofală se ascunde în noroi. 

Pentru că Marte accentuează printr-un eveniment nou opoziția dintre Uranus și Jupiter intră 

în ecuație și planeta Saturn din Săgetător care ne retrezește ideea de performanță însă acum cu alți 

oameni. Ies din umbră personaje speciale, se ridică nivelul de lucru și asta pentru că se dorește 

recuperarea unui deficit sau recuperarea timpului pierdut în ultima perioadă. Mercur va trece în 2 

decembrie în Capricorn și toată ziua se va afla pe ultimul grad al zodiei Săgetător, în special ca 

planetă neaspectată. Va fi greu ca inteligența practică să treacă dincolo de presiunea pe care sfera 

ideilor, filozofiile sau realizările neîmplinite și izolate într-o zonă a abstractului o pun pe percepția 

momentului. Mulți vor spune că această criză de idei din momentul de început al unui decembrie 

este cauzată de o criză financiară, iar criza financiară are la rândul ei altă cauză într-o altă criză. 

Totul trebuie să fie legat, iar asta pentru că Mercur de pe ultimul grad al zodiei Săgetător amplifică 

nu doar dorința de a găsi o soluție la o problemă foarte gravă, ci și neîncrederea în forțele proprii, 

deci nevoia de a ne lega de foarte multe dovezi, de foarte multe certitudini pentru că ne lipsește un 

probatoriu personal, unul care ar trebui să ne caracterizeze și care ar trebui să facă trimitere la 

problema în sine, nu la altele pentru a o defini pe aceasta. De aici înțelegem că lucrurile sunt 

încurcate, este adevărat puțin mai clar decât în prima zi a lunii decembrie însă tot încurcate. Pe 

finalul acestei zile Mercur va trece în Capricorn și îi va încuraja pe oameni să se preocupe de 

gândirea practică și mai ales să se gândească de mai multe ori înainte să vorbească ori sa acționeze. 

Va fi de bun augur toată această încurajare pentru că în ziua următoare Neptun se va afla într-o 

relație proastă cu Junon și relațiile pot și ele să intră într-o altfel de criză, una despre care momentul 

zilei de 2 decembrie nu vorbește. 

 
„Tudor Bugnariu  

(30.06.1909. Budapesta - 25.06.1988. București) Sociolog și publicist. Ginere al lui Lucian 
Blaga. Filosof, comunist din ilegalitate, prieten cu D.D. Roșea (tot filosof, traducătorul lui Hegel 
în franceză și el profesor la aceeași universitate). Este absolvent al Facultății de Litere și Filosofic 
din Cluj și asistent suplinitor la Catedra de limba și literatura română veche (1932-1933). 
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Datorită activității sale de stânga (redactor al publicației “Alte zări”, membru în Comitetul 
Antifascist al tineretului din Cluj etc.) este scos din învățământ. În 1940 a fost internat în lagărele 
de la Caracal și Someșeni, iar după 23 august 1944 devine primar al Clujului, în 1948 revine în 
învățământul universitar, la început asistent fără plată la Catedra de sociologie, apoi profesor, 
succesiv decan, prorector și adjunct al ministrului învățământului (1956). Pentru scurtă vreme, 
în 1948, a fost consilier cultural la Belgrad. Din 1957 trece la Catedra de filosofic a Universității 
din București. A publicat îndeosebi studii de marxism, materialism dialectic și istoric. Membru 
corespondent al Academiei Române (1955).”[8] 

 
3 decembrie este o zi de minciună. Acum Mercur se află la începutul zodiei Capricorn și 

minciunile acestea sunt elaborate. Există, cum bine știm din elementele de teorie astrologică, o 

similitudine foarte interesantă între trăsăturile zodiei Capricorn și cele ale zodiei Scorpion. În 

momentul de față aceste trăsături merg pe filiera negativă, deci minciuna va fi susținută atât de 

argumente logice, ușor de crezut, cele care vin din zodia Capricorn, cât și de o iluzie abuzivă, o 

răstălmăcire tendențioasă ce vine din trecerea Lunii negre prin zodia Scorpion. 

Aspectul dureros ce se consumă în ziua de 3 decembrie vine din împlinirea careului dintre 

Neptun și Junon ce are menirea de a complica acele relații care nu s-au maturizat. Am văzut și de-a 

lungul zilelor anterioare că această problemă nu este singulară și ea nu se manifestă doar în spațiul 

zilei de 3 decembrie. Momentul acesta vine în plus cu o frustrare cauzată de neîmplinirile zilelor 

anterioare, cele aplicate problemelor ce ar fi trebuit să se finalizeze simplu ușor ori prin aportul unor 

persoane care au promis că le rezolvă. Neseriozitatea umană, neseriozitate acestor persoane se 

transpune sub forma unor concluzii ciudate și acestea sunt frământate la interior și produc 

evenimente ciudate. Aceste evenimente ciudate vorbesc de frământări interne, schismă, 

reconfigurarea centrelor de putere pe baza unor îndemnuri ce țin de o forță negativă. Acolo unde 

membrii unui grup nu au putere de sinteză, acolo unde forța nu crește prin concluzie, sinteză sau 

sedimentare apare o separare, ca și cum dacă lucrul acesta nu se îndeplinește rostul grupului nu mai 

există. 

De partea cealaltă, relația bună dintre Marte și Saturn ar trebui să le vorbească oamenilor 

despre schimbare. Totuși, pentru că Saturn în Săgetător nu se poate adresa doar unui individ, ci se 

adresează grupului prin intermediul ideilor sau aspirațiilor, momentul acesta, marcat de relația 

proastă dintre Neptun și Junon, ne vorbește cu precădere despre teama de schimbare. Deci această 

relație bună dintre Marte și Saturn arată o inversare a valorilor, nu o transformare. Mulți se vor 

păcăli că acest sextil interesant înalță sentimentele oamenilor și îi duc spre un succes teribil. Acest 

lucru va veni doar dacă există demersuri care au fost creionate anterior și acum se folosește energia 

zilei de 3 decembrie doar pentru a duce demersul mai departe, nu pentru a-l împlini. Cine își pune 
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prea multă bază în evenimentele zilei de 3 decembrie va fi atât de dezamăgit încât va avea tendința 

să modifice trăsătura demersului în sine pentru a obține un succes imediat, considerând că ceea ce 

trăiește în momentul de față este definitoriu deoarece acest unghi dintre Marte și Saturn despre 

succes vorbește, o trăsătură reprezentativă asupra căreia nimeni nu trebuie să umble. Dacă umbla 

acolo va strica, își va distruge vitalitatea, va hrăni agresivitatea și energia prezentă va deveni sluga 

frustrării. Apoi când vine vorba de frustrare această relație negativă dintre Neptun și Junon va găsi 

în jur argumente din abundență, dar nu aceasta este ținta acestui moment. Nu avem nevoie să 

ajungem în punctul în care să privim în jur și să cerem explicații pentru suferințele pe carele trăim, 

ci nu trebuie să suferim. Avem toate prerogativele necesare să nu greșim în felul acesta, dar dacă 

totuși alegem subterfugiul, alegem să ne mințim sau să credem într-o minciună. Textul astral al zilei 

de 3 decembrie ne avertizează că va trebui să rămânem doar în zona greșelii nu să căutăm să o 

transformăm în ceva bun ori s-o explicăm și altora. Schema zilei de 3 decembrie vorbește despre 

succes, despre faptele celorlalți și pentru că iluzia este teribil de puternică în acest moment mulți 

vor avea impresia că aceste fapte se referă și la faptele lor, însă se înșală. 

 
„Avram Iancu  
(1824. Vidra de Sus, azi Avram Iancu. jud. Alba -9.09.1872. Baia de Criș) 

Jurist și erou militar. A absolvit Liceul Piarist la Cluj și Literele, apoi Dreptul la 
Universitatea din Cluj (învățământ in limba maghiară). A lucrat la înalta Cane de Justiție a 
Transilvaniei, cu sediul la Târgu Mureș, care avea 30 de români și 170 de maghiari. Cu prilejul 
revoluției de la 1848 s-a remarcat luptând pentru drepturile cetățenești ale românilor din 
Transilvania. A condus delegația românilor din Munții Apuseni la citirea proclamației de pe 
Câmpia Libertății de la Blaj, alături de Papiu Ilarian. S-a pus în fruntea unei armate de 
strânsură (6 000 de oameni) și, aliat cu austriecii, a reușit eliberarea părții de nord-vest a 
Transilvaniei de sub stăpânirea coroana maghiare, fapt care a durat din iunie până în octombrie 
1848, când generalul Iosif Bem a restabilit ordinea anterioară. A fost sprijinit programatic de 
Nicolae Bălcescu din Țara Românească. După înfrângerea revoluției, in 1850 și 1851 s-a dus în 
audiență la împăratul Franzjoseph, la Viena, cerând autonomia românilor din Transilvania. A 
fost supranumit „regele munților" și i s-au făcut funeralii naționale.”[8] 

 

Trecerea Lunii în zodia Vărsător în seara zilei de 3 decembrie asigură un climat potrivit 

pentru toată această schimbare. Deci avem toate prerogativele necesare să ridicăm acest nivel, să 

privim foarte departe, să ne adunăm sentimentele într-un singur loc și să nu ne mai dramatizam 

propria condiție. Pentru ca acest lucru să se împlinească avem nevoie să realizăm un schimb eficient 

de informații sau de sentimente cu cei din jur, întâi cu cei pe care-i iubim apoi și cu cei față de care 

nu avem o atitudine corectă. Prin realizarea acestui balans se obține echilibrul relațional și numai în 

modul acesta se poate armoniza criza în relații pe care o traversăm de câteva luni. 

Pentru că puterea acum se exprimă într-un mod nou și pentru că valorile astrale ale acestui 

moment se concentrează pe o configurație numită vapor, criza aceasta relațională se va menține cam 

în aceeași sferă văzută și abordată în primele zile ale acestei luni. Pentru că Luna se află în Vărsător 

acum foarte ușor reușim să ne îndreptăm atenția către un plan abstract. Visăm prea ușor și credem 

că prin intermediul visului reușim să ne echilibrăm și zona afectivă. Nu, nu vom reuși să echilibrăm 

zona afectivă prin intermediul visului însă reușim să vedem ce se află dincolo de zona concretului, 

cea care a fost atât de puternic agresată în primele zile ale lui decembrie și în ultima decadă a lunii 

anterioare. Momentul de echilibru al acestei decade, cel care ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii 

august ne reamintește că faptele momentului se reglează prin respect. Nu ne referim aici doar la 

respectul dintre persoane, ci ne referim și la respectul pe care îl are individul față de el însuși. 

Vitalitatea demonstrată în ziua anterioară, abuzul de energie sau de putere, de forță, de certitudine 

sau de încredere din 3 decembrie se transformă în 4 decembrie în recunoaștere. Este de la sine 

înțeles că nu toată lumea va reuși să facă lucrul acesta mai ales cei care nu sunt preocupați de 

cunoaștere și nici de domeniul ezoteric. Nu este important dacă sunt preocupați sau nu, invitația este 

lansată pentru toată lumea și pentru că acum în zodia Capricorn avem planetele individuale Mercur 

și Venus, există și prerogativele necesare pentru ca toate aceste ținte să fie îndeplinite. 
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O singură problemă planează asupra noastră în 4 decembrie: ne temem de instabilitate. 

Planetele individuale Mercur și Venus din zodia Capricorn nu acceptă instabilitatea ori, dacă o 

abordează, până și aceasta trebuie să fie cunoscută, adică să fie desfășurată într-un spațiu închis, 

într-o zonă accesibilă sau măcar foarte cunoscută de persoana în cauză. Cine abordează această 

instabilitate într-un mod controlat va vedea că va primi răspuns la orice întrebare, cu toate că 

răspunsul la o întrebare nu este acum ceea ce caută cu adevărat. Oamenii în 4 decembrie caută 

răspunsuri la întrebările care au fost formulate până acum. Dacă primesc răspunsuri la întrebările de 

acum nu înseamnă altceva decât că se evită marile soluții. În felul acesta, ne dăm seama că putem 

înțelege de ce se invită un răspuns, de ce nu se ajungem la soluție când există un consens în direcția 

aceasta. Înțelegem, astfel, mult mai ușor atât informațiile celorlalți, cât și nivelul pe care aceste 

persoane le au. Dacă persoana în cauză dispune și de rezerve suplimentare atunci va putea pe baza 

acestei înțelegeri să-și depășească propria condiție și, folosindu-se de atracția către abstract, ce vine 

din pozițiile Lunii și a lui Marte pe zodia Vărsător, va reuși să-și împlinească de unul singur visele. 

Desigur, așteptările momentului sunt altele. Dar dacă lucrurile se răstoarnă și din aproape în 

aproape individul reușește să își ia singur ceea ce ar putea obține mult mai ușor de la alții ar trebui 

să facă asta și să nu judece. Pentru toate aceste lucruri există o explicație chiar dacă ea deocamdată 

nu este clară. Este însă clar că puterea nu trebuie să devină un instrument prin care un om care 

înțelege mai mult decât ceilalți ar putea abuza de ei. 

 
„Valea Aosta a fost descoperita de romani în căutarea unui punct de trecere prin Alpi. Expediția 
lor în nord nu a fost deloc ușoară: au trebuit să facă fală ostilități localnicilor, avalanșelor și 
atacurilor animalelor sălbatice. Datorită artei construim podurilor, romanii au reușit să supună 
valea greu accesibilă, al cărei centru principal era. încă de pe atunci. Augusta Praetoria cea 
puternic întărită. Aosta de astăzi. 
Din anul 1031, valea a aparținui Casei de Savoia. Regatul Savoici de mai târziu a reprezentat. în 
secolul XIX, începutul statului național italian. locuitorii văii. deși aparțineau cercului culturii 
franceze, nu s-au simțit puternic legați de Franța și au rămas mai degrabă loiali Casei de Savoia. 
Au existat și motive: francezii au pus în pericol, in repetate rânduri, populația locală. La sfârșitul 
secolului XVIII trupele revoluționare au pustiit valea, ceea ce a determinat o decădere economică 
și o emigrare in masă care au durat câteva decenii, in 1800, in Aosta a poposit armata lui 
Napoleon. care număra 40.000 de oameni și care încerca să ii surprindă pe Habsburgi prin 
nordul Italiei. Antipatia față de armatele franceze a făcut ca, in anii '30 ai secolului XIX, acestea 
să fie întâmpinate cu focuri de armă din tumul Bard, situat la gura estică a văii. 
Perioada fascismului italian a generat o schimbare de atitudine: după înlocuirea numelor 
franceze ale localităților cu nume italiene, și după interzicerea folosirii limbii franceze, 
majoritatea locuitorilor din acest ținut de basm s-au declarat in favoarea unificării cu Franța, 
chiar și după căderea regimului lui Mussolini. Nu s-a ajuns însă până acolo, deoarece, in 1948, 
statul italian a acordat Văii Aosta o autonomie largă și statutul de regiune independentă. 
Valea Aosta este situată în nord-vestul Italici, in apropiere de granița cu Elveția și Franța, și se 
întinde la picioarele celor mai ¡nalte vârfuri ale Alpilor: Mont Blanc, care o domină de la 
înălțimea de peste 4.000 do metri. Monte Roșa, Gran Paradiso și Matterhorn (Muntele Cervino). 
Valea Aosta are 80 de kilometri lungime și 40 de kilometri lățime, iar altitudinea sa medie 
măsoară 2.106 metri. Valea in sine este un coridor puțin adânc săpat între cele mai înalte vârfuri 
muntoase de un ghețar cu lungimea de 100 de kilometri, la sfârșitul Pleistocenului. Prin vale 
curge tumultosul râu Dora Baltea, care izvorăște din vest, de la poalele masivului Mont Blanc. 
Afluenții săi nordici și sudici au săpat in stâncă văi adânci și înguste, care conduc spre cele mai 
înalte piscuri din Europa. 

Începând cu romanii, conducătorii acestei regiuni au ridicat pe coastele Văii Aosta castele 
fortificate, pentru a se apăra de dușmani. în prezent, după construirea tunelului Mont Blanc, care 
unește Franța și Italia, majoritatea acestor monumente se găsesc pe marginea celor mai 
frecventate drumuri. Merită să te abați însă de la drumurile principale ca să poți admira 
peisajele fermecătoare. Vechiul drum roman, datând din secolul I î.Ch., trece de la vest spre est. 
străbătând ținutul presărat cu poduri fascinante, cu sate și orașe medievale, cu ruinele fostelor 
forturi și cu palate impunătoare. Orașul Aosta, situat pe un platou înconjurat de munți, prezintă 
o combinație interesantă de arhitectură antică romană și de construcții medievale.”[4] 
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În 5 decembrie Luna se află în zodia Vărsător însă de această dată va trebui să treacă printr-

o conjuncție cu Marte și să activeze un punct al configurației numită vapor. De această dată 

energiile necontrolate au un rost, o explicație ori sunt abordate din distracție. Distracția zilei de 5 

decembrie ar putea să ne coste foarte mult pentru că, trecând prin Vărsător, Luna va trebui, în mod 

obligatoriu, să se afle într-o relație negativă cu Luna neagră din Scorpion. De această dată careul 

dintre Lună și Luna neagră este ultimul aspect al zilei de 5 decembrie deci am putea înțelege că 

toate celelalte aspecte care se împlinesc înainte se vor regăsi în acest an sau această relație proastă a 

Lunii cu Luna neagră va avea ultimul cuvânt într-o schema astrală care este în cea mai mare parte 

bună. Practic, rătăcirile de acum nu vor deveni pentru urmași exemple la capitolul libertate, ci la 

capitolul prostie. 

În afara acestei componente riscante, unghiurile care se îmbină în schema acestei zile le 

vorbesc oamenilor despre curaj, putere, pericol evaluat corect sau evenimente neprevăzute care pot 

să încline balanța într-o direcție favorabilă. Așa cum am văzut, din cauza Lunii negre s-ar putea ca 

lucrurile acestea să nu se finalizeze corect, însă este mai puțin important pentru momentul de 

început adică pentru prima parte a zilei de 5 decembrie când evenimentele vor exploda, lucrurile vor 

fi prezentate la un nou nivel prin entuziasm, prin bucurie sau prin dorință de socializare. 

Mulți vor avea impresia că dacă evenimentele nu se finalizează rapid atunci ele sunt supuse 

unui mare risc și de aici se poate amplifica o tensiune degeaba, fără rost și fără finalitate. Prea multă 

energie pentru o singură zi ar putea să strice toată această dorință de echilibrare prin apel la abstract. 

De altfel, persoanele înzestrate care înțeleg viața, care au suficient de multă experiență la activ încât 

să înțeleagă că păcatele tinereții lor nu pot fi făcute la bătrânețe decât de oameni nebuni, ipostaza 

aceasta ar putea să aducă o bucurie și un entuziasm și nimic mai mult. Pentru acești oameni maturi 

conjuncția Lunii cu Marte înseamnă o putere suplimentară pentru a media tot acest sector relațional 

dominată de criză. Pentru acești oameni Luna neagră nu poate interveni deoarece au grijă ca 

elemente de comportament ale colaboratorilor sau ale partenerilor de dialog să fie încadrate 

corespunzător în așa fel încât metoda de lucru să nu fie afectată și rezultatele să fie bune. 

În egală măsură, 5 decembrie este și o zi de surpriză, iar această surpriză ar putea să fie puțin 

plăcută pentru cel care o traversează însă foarte interesantă pentru cei care citesc povestea vieții 

celui care este surprins. Această surpriză se bazează pe schimbare, pe o revoluție sau pe o rătăcire. 
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Aici poate interveni pe neașteptate elementul negativ al Lunii negre și surpriza în sine să șocheze 

prin ceea ce individul în sine crede că reprezintă și apoi conținutul ei să fie unul compromițător. Nu 

faptul că o persoană pe care nu am mai văzut-o de mult apare în centrul atenției trebuie să fie 

definitorie pentru momentul acesta, ci dacă ne face sau nu plăcere să o avem în cercul de prieteni. 

Bucuria întâlnirii se risipește imediat și în urma ei va rămâne o altă cazuistic[. Persoana aceea s-ar 

putea să fie până la urmă un mare ghinion pentru cel care nu reușește să treacă dincolo de bucuria 

surprizei. Aceasta este însă o altă problemă pe care o vom analiza la momentul oportun. Acest 

moment oportun poate veni în ultima decadă a lunii decembrie sau în anul următor. Mulți oameni 

vor deveni vulnerabili în fața acestui factor dacă schimbă prioritățile. Dacă își lasă minte acasă și 

pornesc aiurea pe stradă atunci ar putea să devină victimele unor surprize de care să nu mai scape 

toată viața. 

 
ISTORISIREA CINEI. Ucenicul pe care îl iubea Iisus apare în povestirea Cinei (În 13, 21-

26). În acest text paralel celui din sinoptice, redactorul relatează un detaliu necunoscut acestora. 
După ce Iisus a prevestit că va fi vândut, Petru îi face semn ucenicului preaiubit, care se află 
alături de Iisus, să-l întrebe cine ar putea fi trădătorul. Iisus îi dă un răspuns care permite 
identificarea acestuia, în vreme ce în sinoptice, el se adresează tuturor. În această povestire, 
Petru rămâne reprezentantul și purtătorul de cuvânt al ucenicilor, dar are nevoie de mijlocirea 
ucenicului preaiubit, care ocupă mai mult loc în inima și afecțiunea învățătorului.[1] 

 

Trecerea Lunii în zodia Pești se referă acum la o schemă a puterii. Avem voință foarte 

puternică nu pentru că Luna în Pești ar primi un astfel de avantaj, dimpotrivă Luna în Pești 

diminuează voința și îi sperie pe oameni cu diversitatea. Momentul acesta amplifică voința pentru 

că diversitatea cu care intrăm în contact prin trecerea Lunii pe acest semn conține dovezi de putere, 

motive pentru care un om să se simtă privilegiat ori superior celorlalți. Este adevărat, această 

atitudine de superioritate este puțin cam abuzivă pe trecerea Lunii prin Coada Dragonului pentru că 

selecția evenimentelor din trecut pentru care un individ ar putea să se vadă pe sine în felul acesta nu 

sunt dintre cele mai fericite. Totuși, în perioada aceasta conjuncția Lunii cu Coada Dragonului 

înseamnă și conjuncția Lunii cu Neptun deci există un factor de autoreglare, există o voce a 

conștiinței, o voce concretă cu rol protector, o persoană dragă, un personaj care dorește să se 

sacrifice pentru binele celorlalți prin care se anulează o condiționare și selecția aceasta negativă să 

nu se realizeze împotriva individului, ci pentru consolidarea încrederii în sine. Doar momentul 

acesta face referire la faptul că nu contează cum ajungem să avem încredere în forțele proprii. 

Important este să gustam acum din deliciile sale. Prin această încredere în sine vom descoperi 

puterea de a alimenta un sentiment profund și prin acest sentiment profund anticipăm cu precizie la 

un eveniment nefericit și să-l depășim. Teama nu-și are rostul pe conjuncția Lunii cu Coada 

Dragonului din momentul acesta. Avem o protecție și aceasta va veni și sub formă de cuvânt pentru 

că Mercur din Capricorn va media și el tendința Nodurilor prin Coada Dragonului amintindu-ne de 

experiențe puternice când am protejat pe alții sau am fost protejați și toată această rememorare să 

devină un scut, o forță care ne ține drumul drept. 

La fel ca și în zilele anterioare îndemnul de acum ne reamintește că în orice moment am 

putea să fim expuși unor factori corozivi. De aceea, încrederea în sine se va așeza în această zi pe 

același piedestal cu competiția. Ființele inferioare, oamenii care nu au avut până acum ocazia să 

privească dincolo de aparențe vor vedea în competiție tendința de a regla conturi cu adversarii. Nu 

aceasta este direcția importantă a zilei de 6 decembrie și nu de reglare de conturi trebuie să ne 

ocupăm. Deci dacă suntem încurajați să facem lucrul acesta trebuie să observăm imediat că motorul 

acestei încurajări este o energie inferioară și trebuie să o abandonăm. Cine nu abandonează reînvie 

conflictul relațional, susținut în special de opoziția lui Uranus cu Jupiter de pe axa Berbec-Balanță. 

Astfel, din dorința de a regla un cont cu un adversar dăm de un alt obstacol, dăm de umilință și 

ajungem să-i încălcăm și alte drepturi și, pe viitor, adversarul va dori să demareze același tip de 

acțiune pe care-l facem acum pentru a-și recupera dreptul ce îi este în momentul de față încălcat. 

Deci energiile negative vor declanșa o serie de evenimente în cascadă marcate de condiționare și de 

ură. Știm că Luna din Pești poate susține acest sentiment mult timp tocmai pentru că prin 
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expansiune, prin viziunea de ansamblu pe care individul o obține foarte ușor reușește fără prea mare 

efort să extragă din jur dovezi, argumente care să susțină aceasta atitudine. 

Dar Luna din Pești are și veleități pozitive, le încălzește oamenilor inima și îi învață să ierte, 

le reamintește de smerenie adică de acea atitudine profundă pe care o are un om superior. Nu 

reglarea de conturi este reprezentativă pentru ziua de 6 decembrie, ci cine v-a reușit să se țină 

departe de această atitudine va depăși un obstacol și nu se va simți o persoană umilită de probleme, 

ci privilegiată că are ocazia să vadă și acest aspect al vieții fără să se distrugă pe sine. 

 
„Intervalul orar al plămânilor (3:00 - 5:00) 
Marii maeștri ai Orientului recomandau întreruperea somnului la ora 4:00, chiar în mijlocul 
acestui interval. Ei se trezeau la această oră și practicau exerciții de ritmare a respirației, 
obținând rezultate remarcabile. La fel și alpiniștii care consideră că startul între orele 3 și 5 
dimineața este foarte util pentru un progres important. Fumătorii își amintesc foarte bine de 
aceste ore, în care se accentuează tusea, proces prin care plămânii elimină toxinele. 

Dacă puteți, este bine să urmați exemplul maeștrilor orientali. Problemele cu plămânii 
sunt în analogie cu refuzul de a trăi fie în general, fie o anumită experiență de viață. Practicați 
altruismul dacă vreți ca plămânii dumneavoastră să fie sănătoși.” [12] 

 
7 decembrie se referă la lucru. Curajul de a spune adevărul în față va deveni reprezentativ 

pentru ceea ce va însemna sextilul lui Marte cu Uranus. De această dată ambele planete se află în 

domiciliul celeilalte, deci se află în recepție mutuală. Această înțelegere specială va oferi practic o 

informație aparte, unică, specială, referitor la soluționarea ce ar putea să vină spre noi în a treia 

decadă a lunii decembrie. Evenimentele au acum o aromă specială și pentru că această recepție 

mutuală aduce o flexibilitate și o comunicare care nu poate fi îngrădită de niciun fel, nici măcar de 

prejudecățile individului. Asta înseamnă că trecerea planetei Venus pe ultimul grad al zodiei 

Capricorn nu are acum conotații atât de periculoase și de negative cum le are Luna de pe un ultimul 

grad al Balanței tranzitat în această zi. Schema aceasta se referă cu precădere la rezolvarea unor 

ciudățenii pe care le-am parcurs atât în prima parte a lunii decembrie cât și în ultima decadă a lunii 

anterioare. Avem acum posibilitatea de a lucra la nivel superior, de a ajuta pe cineva aflat într-o 

situație delicată sau de a face în așa fel încât conflictele susținute de careul dintre Uranus și Pluton, 

cele care în ultimii ani au distrus o mare parte din relațiile dintre grupuri s-au dintre popoare, să nu 

se mai întâmple. Se poate vorbi în 7 decembrie despre infidelitate, despre posibilitatea de a depăși 
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cu zâmbetul pe buze o problemă penibilă însă, așa cum se deduce, nu înseamnă că lucrurile acestea 

ne protejează de constrângere, de efort, de eșec. Imediat ce planeta Venus va intra în zodia Vărsător, 

Marte va fi ajutat de emoții puternice, de sentimentul de libertate cel care ne face la un moment dat 

să nu mai vedem aceste ciudățenii pentru care să investim o mare cantitate de energie în a le 

rezolva. Este posibil ca aceasta să fie una din soluțiile momentului: să nu vedem problema, să o 

depășim și ea să se dizolve de la sine. 

Indiferent de zona în care activăm se poate constata acum că viața are un parfum aparte. 

Avem ocazia să dăm curs unor oportunități cu totul aparte și acestea să nu se refere doar la viața 

socială ci și la familie sau la o zonă cunoscută, una intimă una pe care nu am reușit să o băgăm în 

seamă în ultima perioadă. Desigur, momentul acesta nu se referă doar la repararea unor greșeli ale 

trecutului, ci și la stabilirea unor noi priorități pentru viitor. Confortul prezentului poate deveni o 

rampă de lansare pentru ceea ce urmează a se consuma în această lună sau în anul următor. Schema 

aceasta urmărește repararea unui neajuns abordat pe zona publică față de destinul personal, din 

teamă sau din neputința de a controla agitația cu scopul de a găsi cel mai bun canal prin care 

emoțiile prezentului să se desfășoare. Atingerea adevărului este acum lovită de grație și dacă ne 

referim la domeniul științific, acela patronat în mare parte de poziția lui Marte în Vărsător trebuie 

neapărat să subliniem că acesta este momentul când se pot face descoperiri, invenții speciale cele 

care ar putea să modifice nivelul de trai ori să anuleze procese de lucru abuzive sau păguboase. Tot 

ceea ce se descoperă, momentul acesta va fi folosit în scop benefic pentru omenire și asta pentru că 

a existat o intenție clar formulată anterior. Mercur din Capricorn va media acum tendința nodurilor 

și va aduce optimismului o notă ponderată. Această atitudine este foarte potrivită pentru un 

cercetător entuziasmat de rezultatele muncii sale pentru că îl face responsabil la acele direcții ale 

descoperirii sale ce ar putea fi folosite împotriva umanității sau explorate pe direcția aceasta. 

Luna se va afla acum în special în a doua parte a zilei într-o relație foarte bună cu Chiron și 

una la fel de bună cu luna neagră, iar de aici se poate deduce că de la începutul lunii, de când Luna 

ai intrat pe zodia Capricorn, și până în momentul de față, s-au adunat suficient de multe experiențe 

încât până și cel mai aiurit sau superficial, până și cel mai împrăștiat să poată lua acum o decizie 

dincolo de prejudecăți sau de limitările sale. Există și oameni care se vor situa în afara acestor 

condiționări pentru că iubesc prea mult refuzul și aceștia își vor petrece ziua de 7 decembrie în 

compromis. Le va veni greu să revină la realitate și aceștia vor fi adevăratele victime ale lunii 

decembrie. 

 
“Mihail Jora  
(2.08.1891, Roman – 10.05.1971, București) 

Compozitor și dirijor. A fost printre primii compozitori care au întrezărit virtuțile artistice 
ale baletului. Și-a făcut studiile la Leipzig și la Paris. A fost profesor de compoziție la 
Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu din București. Creația sa cuprinde balete (printre 
care “Curtea Veche”, „La piață”, „Când strugurii se coc” și „Întoarcerea din adâncuri”), suita 
simfonică „Priveliști moldovenești”, poemul simfonic „Poveste indică”, „Burlesc pentru orchestră”, 
Simfonia în do, „Balada pentru bariton și orchestră”, piesa „Mărire ție, patria mea”, lucrări de 
muzică de cameră (printre care Cvartetul pentru coarde) ș.a. A scris, pe versuri ale marilor poeți 
români, numeroase lieduri. Membru titular al Academiei Române (1955). Uniunea Națională a 
Criticilor de Muzică organizează anual la București Concursul Național de Interpretare Muzicală 
Mihail Jora.”[8] 

 

8 decembrie este o zi de muncă. Luna se află acum în zodia Berbec și va avea de împlinit o 

relație foarte bună cu Venus abia intrată pe zodia Vărsător. De asemenea, tot în 8 decembrie se va 

împlinii și trigonului Mercur cu Capul Dragonului ipostază prin care planeta Mercur va media 

tendința Nodurilor prin Coada Dragonului și va aduce soluții practice la probleme care ar fi putut fi 

rezolvate și prin alte mijloace însă cele de acum ar putea să ofere soluțiile cele mai rapide. Aceste 

soluții se referă la modul cum folosim energia fizică, cum ne organizăm programul de lucru, cum ne 

administrăm bunurile adică face referire la disciplină și la regulă. Reversul medaliei, lipsa de 

măsură sau deficitul energetic, duce în momentul de față la boală și această boală care își arată 

primele simptome în ziua de 8 decembrie face referire la grup, la familie sau la națiunea din care 
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face parte individul. Pare să fie astfel o trăsătură de generație și poate fi vindecată prin tehnici 

neconvenționale, prin izolare, prin post, prin abținere, schemă care să favorizeze revitalizarea unei 

zone profunde. De aici înțelegem că elementele care au fost ascunse privirii curioșilor, ceea ce până 

acum s-a desfășurat într-un registru al libertății și al ne îngrădirii i-a vorbit individului despre 

greșeli permise. Acesta, căzând victimă Lunii negre din Scorpion, a avut impresia că tot ceea ce nu 

este oprit îi este și permis. Asta înseamnă că lipsa de măsură este cauza bolii sau dizarmonie, iar 

gelozia devine chipul sinistru, supradimensionat al libertății pe care și-a permis-o doar pentru că nu 

a existat o îngrădire directă. 

Ziua de 8 decembrie arată că numai cine nu muncește nu greșește, iar greșeala de acum face 

trimitere și la aceste erori de gândire asupra cărora nimeni nu s-a oprit până acum să le iubească, să 

le încadreze în fluide luminoase sau în schemele evolutive, privindu-le la nivel de grup, nu la nivel 

de individ. În felul acesta, omul care reușește să treacă dincolo de aparențe și care consideră că nu 

doar el s-a despărțit de familie, ci tot arborele său genealogic s-a desprins de ceea ce am avut în 

viața sa, apare ca un nebun. 8 decembrie este și ziua nebunilor înțelepți care se desprind de lăcomie 

și de tot ceea ce ar putea să le aducă aminte de aceasta. 

Elementul spectaculos ce vine din faptul că Mercur mediază tendința nodurilor alimentează 

practic tot ceea ce este frumos în dimensiune personală. Nu înseamnă că dacă am indicat aceste 

elemente ciudate ele vor fi reprezentative pentru decembrie. Pentru decembrie reprezentativ este 

impulsul de a corecta, iar acesta ar putea să ducă, așa cum am indicat și în zilele anterioare, la 

descoperiri spectaculoase. Asta înseamnă că momentul de față ar putea sa aducă atât prin 

descoperire, dar și prin inovație o administrare corectă a unor bunuri ce nu a fost folosită tot anul 

pentru că nu am știut, nu am avut manualul de utilizare ori nu ne-a dus capul. 

Un alt element absolut spectaculos ce vine din această combinație dată de accentuarea zodiei 

Berbec cu Vărsător ne atrage atenția asupra simplității. Vom fi atât de hotărâți în a apela la 

simplitate încât renunțând la ceea ce ni se pare a fi o alianța și am putea să renunțăm și la măsura cu 

care evaluăm lucrurile acestea. Unii se vor simții da-ți la o parte dintr-un proiect dintr-un demers, 

alungați de pe moșie sau privații de obiectul iubirii. Dacă le rămâne încrederea în sine nu le trebuie 

altceva. Destinul acum arată că realizarea cea mai mare este încrederea în sine. Puterile în care 

credem acum dacă nu se exprimă printr-o convingere liniștită atunci au toate șansele ca până la 

finalul lunii decembrie să devină distructive. 

 
„Constantin Motaș  
(8.06.1891, Vaslui – 15.01.1980, București) 

Biolog, ecolog și hidrobiolog. Rudă cu Ștefan Zeletin (n. Motăș). A studiat la Facultatea de  
Stiințe din Iași, Secția științe naturale, unde a fost elevul lui Paul Bujor, Ion Borcea, Ion 
Simionescu, Mihai David, Al. Popovici, Petre Bogdan ș.a. A făcut studii de specializare la 
Institutul de Zoologie al Universității din Basel (Elveția) și la Universitatea din Grenoble 
(Franța), unde absolvă, în 1926, piscicultură și hidrobiologie aplicată. În 1928 își ia doctoratul la 
Universitatea din Grenoble. Întors în țară, devine profesor agregat de zoologie aplicată și 
entomologie (1932) și, din 1937, profesor titular la Catedra de zoologie descriptivă a Facultății de 
Științe din Iași. Concomitent, între 1930 și 1936, a fost conferențiar și apoi profesor de zoologie 
aplicată și entomologie la Facultatea de Agronomie a Universității din Iași, unde a ținut primul 
curs de hidrobiologie și piscicultură din România. A funcționat la Iași timp de 25 de ani, până în 
1940, când s-a transferat la Catedra de zoologie a Facultății de Științe Naturale a Universității 
din București, unde a lucrat până când a fost arestat (ca adept al lui Titel Petrescu, 1949–1956). 
Între 1936 și 1940 a condus Muzeul de Istorie Naturală din Iași și Stațiunea Zoologică Marină de 
la Agigea, contribuind din plin la organizarea și dezvoltarea acestor instituții științifice. 
Împreună cu S. Karaman și P.A. Chappuis a pus bazele unei noi științe, freatobiologia. Numele 
său apare în toate monografiile de istorie publicate în țară. Prorector al Universității din 
București. Director al Muzeului de Istorie Naturală din Iași. Director al Stațiunii Zoologice de la 
Agigea. Director al Stațiunii Zoologice Sinaia. Director al Muzeului de Istorie Naturală Gr. 
Antipa. Director al Institutului de Speologie Emil Racoviță. Președinte al Comisiei Monumentelor 
Naturii din Moldova. Redactor-șef al Analelor Universității Al.I. Cuza. Redactor-șef al Revistei 
Vasile Adamachi. A fost preocupat de problema apelor interioare și, mai ales, a celor montane. A 
militat pentru punerea în valoare a apelor de munte pe baza limnologiei moderne și a cunoașterii 
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factorilor biotici și abiotici favorizanți pentru repopularea lor. Membru al Uniunii Internaționale 
de Limnologie Teoretică și Aplicată (1928), membru al Societății de Zoologie din Franța (1966), 
membru al Muzeului de Istorie Naturală din Franța (1972), membru al secțiunii de pescuit a 
Organizației Mondiale FAO. Membru al Academiei Române (1948).”[8] 
 

9 decembrie ne aduce revolta împotriva unui factor cunoscut. Este adevărat că această 

atitudine agresivă ar putea să ne vorbească despre redobândirea prosperității, să ne luăm înapoi 

bunurile sau energia pe care le-am rătăcit peste tot sau pe la toate persoanele cu care am 

interacționat. În continuare Marte este puternic din zodia Vărsător pentru că are acum o calitate 

specială aceea de a media 

pozițiile care se consumă pe 

axa Berbec-Balanță. Acum 

apare și Luna în această 

ecuație care va trebui să 

treacă printr-o conjuncție cu 

Uranus și implicit opoziție cu 

Jupiter.  

Acum Marte va avea 

de împlinit un careu cu Luna 

neagră și nu va ști care 

problemă este mai 

importantă, pe ce direcție să 

o ia, dacă să meargă mai 

departe cu această mediere 

sau o să se ocupe acum de 

problemele zilei. Ceea ce este 

clar și definitoriu pentru 

momentul zilei de 9 

decembrie arată că fapta va 

lupta împotriva a ceea ce este 

inferior. Rămâne la 

latitudinea fiecăruia să 

identifice forțele interioare, 

persoanele situate pe o altă treapta a vieții împotriva cărora să se construiască adevărate descinderi. 

De asemenea, un alt element care ar putea să fie trecut cu vederea, dar care este foarte 

important pentru ziua de 9 decembrie vine din faptul că preocuparea aceasta pentru soluții de 

moment sau pentru a menține soluția la o problemă mai veche arată că acum lucrăm cu structuri 

negative. Mulți ar putea să vadă și tradiția ca făcând parte dintr-o structură negativă însă de această 

dată este nevinovată și trebuie să i se respecte dreptul de a arhiva acumulările personale pentru a 

cultiva un sentiment frumos și peren. Oamenii nu sunt încă suficient de flexibil încât să își ia din 

memoria universului toate aceste lucruri bune. Avem nevoie în stadiul acesta de evoluția conștiinței 

să depozităm binele aici, în această lume. De aceste depozite benefice se ocupă relația bună dintre 

Soare și Jupiter, cea care atrage în mrejele sale și planeta Saturn. Arhivarul benefic, titlurile pe care 

le-am obținut, rezultatele pe care le putem oferi celorlalți cu titlu de experiență de viață sunt acum 

adevărate repere care nu pot media în mod direct crizele relaționale ce sunt accentuate de ceva timp 

de axa Berbec-Balanță. Nu putem să înțelegem prin acest arhivar cum să găsim armonie între 

valorile personale și ale celorlalți, dar în momentul în care devenim liberi, în momentul în care 

întinde mâna și ne luăm aceste informații adică folosim energia lui Marte din Vărsător, vom vedea 

cât de utile sunt. 

Totuși, opoziția Lunii cu Jupiter nu este singurul aspect negativ al acestei zile. Luna va 

trebui să activeze, prin conjuncția cu Uranus, careul în T pe semne cardinale cu Pluton focar. 

Plutește în aer o amenințare, suntem pasibili să pierdem un drept, un privilegiu și nu ne putem opri 

din a iubi libertatea sau din a o condiționa, din a nu ne preocupa de anumite responsabilități 
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considerând că acesta este exemplul de libertate cel mai înalt la care avem acces. Faptul că nu ne 

putem mobiliza în a fi responsabili ne creează un sentiment de teamă și în momentul acesta nu știm, 

până la sfârșitul lunii decembrie, dacă sentimentul acesta se va transforma în eveniment. Simptomul 

de acum cere tratament pe finalul lunii decembrie sau elementul pe care putem să-l aruncăm, bunul 

pe care îl ascundem după dulap, într-un sertar rătăcit în ideea că poate vreodată ne va trebui va 

deveni absolut necesar pe finalul lunii decembrie. Așadar, momentul zilei de 9 decembrie vine spre 

noi nu doar cu încercări sau cu tulburări ale factoriilor de decizie ci și cu resentimente, cu intrigi 

speciale sau chiar cu viziunea clară a unui viitor ce se va întâmpla. Scopul pentru care mi se 

întâmpla lucrul acesta nu este de a ne speria de ceea ce anticipăm. Există un rost pentru care forțele 

subtile, cele care au în protecția lor civilizația acestei planete, permit genul acesta de anticipație. 

Anticipăm ceea ce urmează a se întâmple pentru că avea încredere că viața noastră conține și o 

sămânță de predestinare dar și pentru că prin puterea gândului personal avem cum să le modificăm 

pe toate acestea. Iată până unde se poate merge cu libertatea! 

 
Epistola către Galateni e cea care ne oferă cele mai multe informații, nu întotdeauna ușor 

de interpretat. Mai întâi, convertirea lui Pavel la Damasc: „Dar când a binevoit Dumnezeu, Care 
m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru 
mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri..." (Gal 15-16). (în altă parte, Pavel exprimă această 
revelație în termenii unei viziuni: „Iar la urma tuturor [...] mi S-a arătat și mie..."; „N-am văzut 
eu pe Iisus, Domnul nostru?".) Dincolo de rezerva asupra unui eveniment la fel de intim pe cât de 
decisiv, este de remarcat că Pavel își împinge debutul misiunii la chiar momentul în care i-a fost 
dăruită revelația. El continuă: „îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge, nici nu m-am 
suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia și m-am întors iarăși la 
Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa și am rămas la el 
cincisprezece zile. Iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului". 
La circa douăzeci de ani după întâmplări, această aducere-aminte are ceva înduioșător: din ceea 
ce a presupus singurătatea pe care Pavel o alesese de teamă că s-ar fi putut să nu fie acceptat de 
cei pe care îi urmărise cu „râvna" sa, el face acum un argument pentru galateni, spre a-și 
sublinia totala independență față de autoritățile ierusalimitene. „După aceea am venit în 
ținuturile Siriei și ale Ciliciei." Siria este, fără îndoială, Antiohia, unde a fost vestită Evanghelia 
pentru prima oară, unor greci, după cum afirmă Faptele Apostolilor. Cât privește Cilicia, trebuie 
să fie vorba despre Tars, unde Pavel rămâne preț de trei ani, fără să avem vreo lămurire asupra 
a ceea ce a întreprins acolo.[1] 

 

În ultima zi a acestei decade lucrurile se clarifică. Revenim la normalitate și, din această 

cauză, îndemnurile care sunt grupate pe corelații pozitive sau negative ori pe zona martor, nu va mai 

ține cont de directivele acestea generale, ci face apel la o experiență personală cu scopul de a 

consolida o învățătură de viață. Saturn din Săgetător consolidează acum pentru progres, pentru 

evoluție sau pentru a anula un conflict între generații. Se poate vorbi acum și despre dragoste de 

oameni, puterea de a depăși o condiționare majoră ce vine de pe arborele genealogic ori ca o 

trăsătură de neam. Cei care sunt puternici vor reuși să treacă dincolo de aceste condiționări privind 

evoluția personală la modul global și având încredere că evoluția personală să producă unde de 

transformare și asupra neamului. De aici înțelegem că binele cel mai mare pe care-l putem face în 

momentul acesta este să transmitem impulsuri de vindecare, de transformare sau de evoluție către 

cei din jurul nostru. Luna, o bună bucată de vreme, se va afla în zodia Berbec însă în a doua parte a 

zilei va trece în Taur și se va certa cu Venus, încercând să atragă atenția acesteia că poate ar trebui 

să schimbe puțin atitudinea pentru că prea multă libertate abordată în detrimentul resurselor 

personale sau sănătății nu e bună. 

Nu se știe însă dacă această ceartă pe care Luna din Taur acum a alimentat-o cu Venus din 

Vărsător este un element bun sau dacă nu cumva faptul că Venus din Vărsător insistă dincolo de 

limitele cunoscute cu această libertate. Știm însă că din nou se poate vorbi pe conjuncția Soarelui cu 

Saturn de o încredere în sine și această încredere în sine ce vine din Săgetător, pentru că face 

referire la libertate și la neîngrădire, seamănă cumva cu libertatea absolută pe care o visează Venus 

din Vărsător. Sentimente confuze sunt ascunse ori ignorate complet cu scopul de a descoperi un 

izvor al puterii. Practic, conjuncția Soarelui cu Saturn de pe zodia Săgetător susține aceasta ambiția 
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a lui Venus din Vărsător și le aduce oamenilor puterea de a respecta valorile trecutului în mod 

simplu, fără să se simtă constrânși s-au obligați să facă lucrul acesta. 

De asemenea, este ușor de dedus că nu oricine poate lucra cu informații de genul acesta. 

Evenimentele sociale vor fi bulversante, lipsa banilor, a economiilor sau lipsa puterii, scăderea 

puterii de rezistență în fața unor boli sau în fața faptul lor de stres nu susțin nevoia aceasta de 

independență, ci doar nevoia de progres. Tocmai de aceea analiza pe care Luna din Taur o face 

resurselor proprii trage un semnal de 

alarmă libertății fără obiect, susținută 

de Venus din Vărsător, și întreține 

într-un mod direct, prin formulări sau 

prin atitudini performante, tot ce ține 

de conjuncția Soarelui cu Saturn. 

Dacă sacrificăm ceva nu facem doar 

pentru că dorim să ne simțim bine, ci 

pentru că destinul ne va recompensa 

sau chiar reușita în sine devine o 

recompensă. 

De aici înțelegem că ultima zi 

a primei decade a lunii decembrie 

face referire la cunoaștere. Poate, 

mulți dintre cei care sunt pasionați de 

ezoterism, și-au pus această întrebare 

referitoare la ce însemnă cunoaștere. 

Au ocazia în 10 decembrie să vadă 

cât de încurcate sunt firele pe care 

trebuie să le desprindă, cât de ciudat 

este acest proces de evoluție atunci 

când individul dorește să ducă cu el în planul superior tot ceea ce a deținut pe un plan inferior. 

Evoluția ia în seamă și simplificarea, iar această simplificare, pentru că se situează în afara zonei 

cunoscute, ne poate solicita atât de mult încât unii să aibă impresia că înnebunesc, că rămân fără 

bani fără prieteni fără avere, că totul se scufundă în jurul lor. Este adevărat, această percepție poate 

fi cât se poate de adevărată. Lumea aceasta sinistră care nu i-a permis evoluția de la sine, trebuie să 

rămână în urmă de aceea nu are pe cine să jelească. 

 
„Florin Ciorăscu  

(3.07.1914. Bârlad - 4.03.1977. București) Fizician. A absolvit Facultatea de Fizică a 
Universității Al. I. Cuza din Iași (1936) și Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic 
din Iași (1938). Între 1950 și 1957 conduce Laboratorul de electricitate din cadrul Institutului de 
Fizică din București. Este numit apoi director adjunct științific al Institutului de Fizică Atomică 
din București (1957-1970). În 1963 devine profesor titular la Catedra de electricitate a Facultății 
de Fizică din București, iar în 1969 este ales șef de catedră. în paralel cu activitatea didactică, 
deține funcția de director al Institutului de Fizică din București (1970-1976), apoi de director 
general ai Institutului Central de Fizică (1976-1977). A efectuat cercetări privind descărcările 
electrice de înaltă frecvență în gaze, spectrul energetic al ionilor și proprietățile electrice ale unor 
pături subțiri de plumb și staniu. De asemenea, a adus o contribuție importantă la proiectarea și 
realizarea generatorului electrostatic cu bandă și a efectuat studii privind utilizarea în 
defectoscopia industrială a betatron ului la Institutul de Fizică Atomică din București. În anul 
1972 întreprinde studii care stabilesc o dependență netă a proprietăților electrofizice ale 
straturilor subțiri de telurură de zinc de compoziția stochiometrică a acestora. A obținut un 
brevet și medalia de bronz a Expoziției de Invenții de la Viena (1973) pentru elaborarea 
tehnologiei complete de fabricare a oglinzilor retrovizoare ale autoturismelor Dacia 1300. Ca 
redactor-șef la revista Știință și tehnică (1967-1977) s-a preocupat de integrarea cercetării cu 
învățământul și cu producția. A publicat mai multe lucrări de fizică, dintre care menționăm 
următoarele: capitolul „Electricitate" din Manualul inginerului (voi. I, 1954); capitolul „Redresori 
cu semiconductori" din Manualul inginerului electrician (vol. III, 1956); Dozimetria radiațiilor 
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nucleare (1965); Metode electronice în fizica nucleară (curs litografiat, 1975): Personalități 
românești ale științelor naturii și tehnicii, dicționar (1982). În 1963 este ales membru 
corespondent al Academia Române.”[8] 

 

Astfel, prima decadă a lunii decembrie ne aduce o mare diversitate de evenimente și ne 

îndeamnă să progresăm nu așa cum ne-am închipuit, ci așa cum ne este util. De aceea faptele de 

acum trebuie să fie marcate de verticalitate și această verticalitate, așa cum nu ne așteptam, ar putea 

să fie abordată împotriva confortului personal. Există un mesaj puternic ce vine spre noi în această 

decadă și care trebuie să ne scoată dintr-un context în care să primim laude gratuite doar pentru a 

rămâne captivi într-o zonă interioară. Trezirea la realitate înseamnă a ne desprinde de acea structură 

care nu ne-a permis să evoluăm de la sine. Structura care ne-a întunecat dorul de bine, de iubire, de 

profunzime, de Dumnezeu, de sine prin evoluție întotdeauna rămâne în urmă. Din această cauză 

uneori, de-a lungul acestei decade, va trebui să facem salturi rapide și numeroase peste aceste 

obstacole deoarece nu mai avem nevoie să le vedem cum sunt. Le-am avut în preajmă toată viața și 

singurul lucru util pe care am putea să ni-l facem în raport cu acesta este să le ignorăm pentru că 

trebuie să rămână în urmă. 
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Decada a II-a (11 – 20 decembrie) 
Respirăm un aer nou. Asemănarea obligă sentimentul la 

reconfigurare. Acțiuni sociale părtinitoare. Nu ne-am rupt de 
trecut. Este important pe ce drum pornim. Necesitatea 

raportării la un reper bun. 
DECADA NR. 35  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   15 21-31 mai 

Corelația negativă 36 21-31 decembrie 

Zona martor 8 11-20 martie 

 

Se plănuiește o modificare importantă în segmentul colaborărilor sociale. Transformare 

pe linie profesională. Căderile de putere urmează un traseu cunoscut. Problemele personale sunt 

ajustate în raport cu necesitățile sociale. Sunt acuzați liderii pentru că doresc să-i învețe pe alții 

ceea ce aceștia nu doresc. Se împărtășește o emoție ciudată. Gândim prea mult pentru binele 

personal. Invidie față de valorile celorlalți. Dragostea este pătimașă. Înțelegem mult și facem 

puțin. Comunicare împotriva interesului de grup. Nu mai suntem mulțumiți de colaboratori. Se 

simulează rațiunea, calculul, atitudinea rece și îndrăzneala. Se dorește un câștig ușor. 

Spiritualitatea și valorile morale depind de o analiză exterioară. Din nou, nu avem încredere în 

colaboratori. În spatele întâmplărilor evidente ne temem de realitatea în care suntem integrați. 

Mare viteză de reacție. Suntem energici, dar nu obținem ceea ce vrem. Grijile sunt proiectate în 

afară. Responsabilitatea are nevoie de un proprietar. Înțelegem ușor care este diferența între 

profunzime și superficialitate. Se accentuează un semn de întrebare. Se discută despre echilibru, 

dar acesta trebuie să-i ofere individului avantaje, câștiguri și satisfacții. Minciuna ne vorbește 

despre idei, aspirații și idealuri îndrăznețe, dar dorește să ne distragă atenția de la interesul 

pentru faimă și bani. Supraviețuirea este prea importantă pentru momentul prezent. 

Compromisurile par fermecătoare. Se calculează prea mult în favoarea unui om care nu respectă 

efortul celorlalți. Prea multă ambiție pentru un spațiu atât de mic. Vindecarea vine prin aplicarea 

unei mai vechi scheme de tratament. O tentație ne atrage atenția. Memoria este foarte importantă. 

Facem efort de înțelegere. Se dezvoltă o tensiune pe o confruntare care nu s-a finalizat încă. Prea 

multă critica adusă unui colaborator. Dragostea este împărțită inegal. Se împlinește un ideal. 

Întotdeauna voința puternică se lipește de oameni ambițioși. Se constată o nedreptate. Se discută 

prea ușor despre intimitate Accident prin intermediul aerului. Cineva își asumă un risc. Apare o 

umbră. Informații despre înțelegere, cunoaștere sau aplicarea unor informații abstracte. 

Preocupare față de urmași. Viața este importantă prin urmele pe care le lasă. Greutățile par 

concentrate. Se stabilește diferența între energie și pasivitate. Ne întoarcem la o problemă mai 

veche. Ne vin probleme dintr-o zonă pe care nu am investigat-o corespunzător. Ajungem la 

concluzii pripite. Avem curaj să ne opunem unui adversar puternic.  

 

A doua decadă a lunii decembrie ne îndeamnă să respirăm un aer nou. În primul rând ceea 

ce era corelație negativă în prima decadă se transformă, iar acum devine corelație pozitiva. Ceea ce 

era greșit din mesajul conjuncturilor astrale aferente finalului de luna mai se transformă acum în 

recomandare, iar ceea ce este rău se proiectează în următoarea decadă, ultima acestei luni și anului. 

De aici înțelegem că practic mijlocul lunii decembrie face legătura între două intervale, între două 

perioade sau între două proiecte. Schema de acțiune a acestei decade are în mijlocul lunii martie un 

adevărat punct de sprijin. La momentul acela, Jupiter și Pluton s-au aflat într-o relație foarte bună 

ceea ce nu se poate spune în momentul de față. Deci pentru a merge mai departe cu aceste 

deziderate, pentru a reuși să privim dincolo de aparente și să obținem rezultatele pe care le căutăm 

avem nevoie să facem trimitere la ceea ce am învățat prin mulțumire, la ceea ce am depășit cu efort 

propriu, nu la ceea ce ne-a fost impus. Ceea ce am anticipat în prima decadă a lunii decembrie că 
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urmează să se consume pe finalul lunii decembrie se transformă acum în corelație negativă. 

Aproape că mulți oameni își vor fixa intuițiile care au venit în primele 10 zile ale lunii ca niște 

prejudecăți fiind absolut convinși că așa se va întâmpla. Remanența acestor impresii este atât de 

mare încât ele vor activa și pe nonverbal, nu doar acolo unde sunt formulate prin cuvinte. 

Așa după cum se poate constata schema aceasta îi invită pe oameni să participe la acțiuni 

părtinitoare, să creadă cu convingere că s-au rupt de trecut și că gândurile pe care le au acum nu 

reprezintă altceva decât reperul minunat pe care l-au căutat de-a lungul acestui an. Este clar ce 

înșelătoare va fi invitația acestei decade și cât de ciudat se vor comporta oamenii în acest interval în 

care cel mai mare și important aspect este dat de trecerea planetei Marte din Vărsător în Pești. Cel 

care lucrează cu energia ori care este implicat într-un proces de cercetare spirituală va privi această 

trecere a lui Marte din Vărsător în Pești ca pe un element de progres. 

În prima zi a acestei decade Luna se află în zodia Taur și are de împlinit o relație pozitivă cu 

Axa Dragonului, fără a reușit să medieze tendința Nodurilor. Binele la care participă acum este unul 

constructiv pentru că împreună cu Capul Dragonului și cu planetele din Capricorn participă la 

împlinirea unei piramide de pământ. Încrederea pe care o avem acum, problemele pe care le 

rezolvăm acum sau achizițiile comportate în ziua de 11 decembrie devin foarte importante pentru 

profesie, pentru stabilitate socială ori pentru atingerea țintei propuse la începutul acestei luni. Este 

posibil ca o mulțime de elemente care vin spre noi în prima zi a acestei decade să reprezinte 

invitația la renunța la un demers care nu se poate împlinii imediat ori care solicită foarte mult. 

Teama că acțiunile în care ne implicăm acum nu sunt încununate de succes ori nu consumă foarte 

mult fără a oferi garanția unei împliniri îi îndeamnă pe unii să renunțe, să se izoleze într-un segment 

al visului ori să renunțe pur și simplu la un proiect de colaborare ce ar putea să îi confere pe finalul 

lunii decembrie mari realizări. De aici înțelegem că trecerea Lunii prin zodia Taur, chiar dacă în 11 

decembrie nu se consumă opoziție pe axa Taur Scorpion, ea se va împlinii în spațiul zilei următoare, 

se poate constata o revoltă împotriva unui element cunoscut ca și cum acesta nu mai satisface 

nevoile pe care le avem, ci ar putea prin consum să ne sărăcească și mai mult de rezerve. Sigur, nu 

știm pentru ce anume avem nevoie de rezerve însă în momentul de față, pentru că se împlinește o 

piramidă de pământ, oamenii lansează tot felul de pretenții considerând că dacă au avere, dacă 

dispun de un patrimoniu, dacă sunt odihniți și liniștiți atunci totul le merge bine. 

La polul celălalt se poate constata o idealizare a problemelor sociale și aceasta se va 

concretiza în primul rând sub forma refuzului pe care o persoană care nu este hotărâtă ce rol trebuie 

să joace în această viață îl are față de bani. Va refuza banii, privilegiile ce ar putea să-i vină prin 

suma de bani, va refuza anumite alimente, anumite anturaje, anumite lecturi și va considera că 

refuzul acesta înseamnă de fapt o selecție. Aici nu avem de-a face decât cu o mare încăpățânare și 

ea este abordată tocmai pentru că în primele 10 zile ale lunii decembrie am anticipat lucruri ce 

urmează să se consume pe finalul lunii decembrie și vrem prin acest refuz să schimbăm ordinea 

priorităților, să facem în așa fel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple. Nu putem știi dacă 

dorința aceasta de a face ca lucrurile să nu se mai întâmple este bună sau rea. Știm că mintea umană 

este foarte inventivă și deși ea pare un instrument individual ce este foarte sensibilă la traume, la 

etichete, la obsesii sau la defecte de caracter. În felul acesta, prin Luna în Taur cea care explorează 

subconștientul, cea care adună în cămară lucruri fără să știe dacă le va folosi vreodată sau nu, 

schema aceasta de gândire nu ne oferă garanția că aplicația ne protejează de un rău. Această 

respingere se poate manifesta și față de un lucru bun, doar pentru că acesta nu este înțeles în 

momentul de față. Cine se lasă în voia acestor impulsuri nu face altceva decât să ridice un semn de 

întrebare față de binele pe care spune în gura mare că vrea să îl facă celorlalți. Procedând în felul 

acesta arată că iubește mai mult reputația decât fapta în sine. 11 decembrie devine astfel o zi în care 

reputația este regină. 

 
„Mina Minovici 
(30.04.1858, Brăila – 25.04.1935, București)  

Medic legist. Vlah, adică român din sudul Dunării, din Tetovo. Primul din familie se 
numea Ștefan Mina și a venit după războiul ruso-otoman (1812). Unul dintre fiii acestuia, Ștefan, 
s-a mutat de la Brăila la Râmnicu Sărat, a fost primar și a avut 13 copii. Trei dintre ei vor deveni 
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celebri: Mina, Nicolae și Ștefan. Mina M., cel mai mare dintre fii, a absolvit Școala Superioară de 
Farmacie a doctorului Carol Davila și apoi Facultatea de Medicină. S-a specializat la Paris în 
toxicologie. A fondat în 1892 Institutul Medico-Legal care-i poartă astăzi numele. În 1890 a 
devenit membru fondator al Societății de Științe Fizice, iar în 1909 a fost numit membru în 
Consiliul Sanitar Superior; din 1912 a îndeplinit funcția de director general al Serviciului Sanitar. 
Este fondatorul școlii române de medicină judiciară și al serviciului antropometric din București. 
A făcut cercetări importante cu privire la alcaloizii cadaverici, la putrefacție, la bolile mentale 
simulate, precum și la antropologia criminală. Cea mai importantă lucrare: “Tratat complet de 
medicină legală”, 2 vol., (1928, 1930).”[8] 

 
12 decembrie este ziua în care ne recuperăm puterea. În momentul acesta Soarele se află 

într-o relație bună cu Uranus și într-o relație proastă cu Chiron. Din raportul acesta nu se desprinde 

o construcție astrală ce, prin aspectul său, ne ofere informații suplimentare despre mersul lucrurilor. 

Putem obține informații suplimentare despre rolul pe care-l are relația bună a Soarelui cu Uranus 

dacă implicăm planeta Marte în ecuație. Marte este focar într-un triunghi minor ce se împlinește 

între acești trei protagoniști. De aici înțelegem că nevoia de libertate, de exprimare la un nivel, de 

transcendere aspirațiilor legate de profesie sau imagine publică se face printr-o dreptate pe care o 

cunoaștem foarte bine. S-ar putea ca informațiile despre această dreptate să nu meargă foarte 

departe în trecut, ci în prima decadă a acestei luni în zona corelațiilor negative, adică în zona acelor 

recomandări de care trebuia să ne referim. Momentul de față aduce prin relația bună a Soarelui cu 

Uranus o deschidere către creativitate și către progres. Activitatea mentală este la cotele optime și 

prin sentimentele la care apelăm acum putem să traversăm probleme care ne-au speriat tot anul. 

Momentul acesta poate aduce o soluție miraculoasă însă ea are nevoie de alte condiții pentru a putea 

fi implementată. La asta se referă această relație bună a Soarelui cu Uranus care implică și planeta 

Marte din Vărsător în ecuație. Avem nevoie de un prieten, de un protector, de o persoană cu alte 

deschideri ori de un martor sau de cineva care să privească de pe margine toată această problemă 

sau toate aceste deschideri pe care le avem în momentul de față pentru a-și îndeplini rolul de reper. 

Având aceste calități, având aceste deschideri tensiunile care vin din neputința de a implementa un 

proiect, de a lansa o idee sau de a găsi o soluție la o problemă medicală ori ideologică nu mai are 

caracterul grav și nu mai produce în interior atât de multă tulburare. Este posibil ca această relație 

proastă a Soarelui cu Chiron în momentul de față să facă trimitere la traume din copilărie sau să ne 

amintim sub impactul acestui magnetism astrală de incidente foarte vechi pe care acum să le retrăim 

cu intensitate. Dacă avem un set de reguli, dacă avem oameni deosebiți în jur, dacă dispunem și de 

câteva resurse în plus față de ce aveam la începutul lunii atunci lucrurile acestea negative nu ne vor 

mai apăsa și ceea ce ne aducem aminte din trecut nu ne mai tulbură atât de tare. Este posibil, pentru 

că în momentul de față relația proastă Soarelui cu Chiron arată o problemă internă, să fim puțin 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

55 77 77   

tulburați ori ceea ce ne amintim să ne întristeze. De la tristețe până la deziluzie sau dramă este totuși 

un drum lung. 

Imediat ce Luna va intra în zodia Gemeni oamenii se vor răzgândi și își vor aminti că 

această inspirație care a venit spre ei în prima decadă a lunii decembrie se menține încă. Orice ar 

face nu vor putea să schimbe ceea ce au intuit sau ce au aflat că urmează să se întâmple. În plus, 

față de ceea ce știau, schema zilei de 12 decembrie aduce o viziune de ansamblu obositoare. Cu cât 

ne extindem viziunea asupra a ceea ce credem că ar putea să reprezinte informația pe care am 

recepționat-o în primele 10 zile ale lunii cu atât mai puține soluții avem la problemele acestea. Asta 

va duce la un comportament imprevizibil sau la reformularea unor direcții personale.  

 
„Toate substanţele toxice care pătrund în corp ajung prin sânge în toate organele. Prezenţa 
toxinelor în sânge este o garanţie a bolii. Flebotomia constă în lăsarea (extragerea) unei cantităţi 
mici de sânge din vene care permite întărirea sistemului imunitar conducând la vindecare. 
Această lăsare de sânge era practicată cu foarte mult succes de daci şi este încă practicată în 
zonele unde se mai păstrează tradiţiile strămoşeşti. Flebotomia este contraindicată în anemie şi 
edeme, la copii şi la vârstnici. 
În astfel de situaţii ceaiul de brusture este de mare folos în purificarea sângelui, la fel şi ceaiul de 
sparanghel, ambele fiind indicate după provocarea sângerării controlate. 

După eliminarea celor mai nocive toxine, se aplică terapia paliativă, prin care organismul 
este dezintoxicat prin îmbunătăţirea focului interiori, agni. În Ayurveda se spune că toxinele pot 
fi neutralizate prin ingerarea condimentelor iuţi (ghimbir şi piper negru), dar şi prin practicarea 
postului prelungit şi consumarea în timpul acestuia a unei mari cantităţi de apă, prin băi de 
soare şi plimbări în aer curat.” [12] 

 

13 decembrie va fi o zi marcată de replici. Luna se află acum într-o deplasare accelerată prin 

zodia Gemeni, nu pentru că viteza sa cosmică va fi modificată, ci pentru că presiunea pe care o 

simte din partea planetelor de pe zodia Săgetător o îndeamnă pe aceasta să-și iasă din liniștea sau 

din ritmul specific. O problemă socială declanșează tot acest val de acțiuni îndemnându-i pe individ 

să folosească termeni, demersuri ori să se întorc din drum deși mesajul este altul. De asemenea, 

pentru că Luna are de întâlnit acum și o opoziție cu Junon, dar și una cu Saturn, ceea ce se oprește 

din derulare ori ceea ce se întârzie a fost până acum încadrată în categoria calităților sau în acea 

zonă benefică. Ceea ce în 12 decembrie a fost imprevizibil acum devine obositor și mulți se vor 

enerva, vor da vina pe partenerii de dialog, pe 

colaboratori, pe membrii familiei pe motiv că 

întârzierea de acum s-a produs din cauza lor. 

Ceea ce este important în momentul de față și se 

evidențiază din toate evenimentele pe care le 

vom parcurge este o problemă de conștiință. Nu 

degeaba anumite lucruri întârzie, nu degeaba 

prieteniile se rup sau primim întrebări stranii din 

partea celor care nu vor sau nu pot să înțeleagă 

eventualul răspuns. Aspectele bune pe care le 

construiește Luna în 13 decembrie sunt cu 

Venus, Jupiter și Uranus adică sunt cu acele 

astre care au un mesaj important în gestionarea 

crizei relaționale. Dacă din relația cu Venus 

apare o reparare de moment, adică omul cel 

obraznic din ultimele zile se cumințește, relația 

bună cu Uranus și cu Jupiter nu se poate 

transpune în evenimente sociale, iar asta pentru că Luna se deplasează mult prea repede și este 

nevoie de mai mult timp decât câteva zile pentru ca mesajul de acum să prindă rădăcini. Asta 

înseamnă că eventuala modificare de comportament, liniștea pe care o obținem în comparație cu 

ceea ce am avut de traversat în ultimele zile, fără să conteze dacă ajungem aici forțați de anturaj sau 

sub imperiul unei presiuni interne, se poate transforma într-o mare frustrare atunci când vedem că 
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ne liniștim degeaba, pentru că nu obținem niciun rezultat în exterior și niște nu ne rezolvăm o 

presiune internă prin această liniște. Totul este construit, artificial, supus unor reguli ciudate sau 

inventat cu scopul de a stresa un anturaj instabil. Aceste frământări interne încercă să-i convingă pe 

oameni să se rupă de trecut, că au nevoie să se raporteze la un alt reper pentru că reperul prezent, 

după exemplele pe care le primesc sau le oferă din ecuația astrală aferentă zilei de 13 decembrie, nu 

mai sunt conforme cu realitatea. 

Dacă referitor la imaginea socială lucrurile sunt clar conturate pe această linie a 

frământărilor sau a întârzierilor ori a precipitațiilor, în ceea ce privește viața spirituală valorile 

morale, profunzimile sufletești tind să fie foarte mult influențate de această realitate exterioară. În 

mod normal, exteriorul nu trebuie să influențeze interiorul pentru că procesul este de fapt invers. 

Încă de la naștere ceea ce se află în interior a transformat, a materializat gânduri și a construit corpul 

cu tot ceea ce conține el. Este firesc elemente exterioare să producă ecourile transformare a 

sufletului. Corpul este efemer și în mod firesc, conform legilor naturii, acesta trebuie să se supună 

unei comenzi subtile. Când lucrurile acestea se inversează sufletul se întunecă și apare suferința 

morală. Ecuația astrală a zilei de 13 decembrie ne poate vorbi despre o suferință morală pentru că 

nu ne integrăm în mediul potrivit sau avem clar senzația că nu suntem acceptați nu neapărat prin 

într-un element de ordin exterior, corp, vestimentație, limbaj, educație, cât mai ales dintr-un 

considerent interior, neexprimat, nonverbal. 

 
„Cumanii vin și ei de la răsărit, de prin Ucraina actuală, unde vreme de mai multe veacuri 

vor reprezenta o adevărată putere care se războiește necontenit cu rușii Marelui Cnezat de la 
Kiev (multe cântece bătrânești ale rușilor — bâlinele, regăsite miraculos pe la mijlocul veacului 
trecut, tocmai în nord, pe la lacuri — se raportează la acele lupte cu polovții, numele rusesc al 
cumanilor, adică oamenii stepei, cum își ziceau și ei în limba lor, de la radicalul kum). Marea 
masă a cumanilor e deci acolo, în sudul Ucrainei, și li se zice cumani albi, pe când celor ajunși în 
sudul Moldovei și în Muntenia, până și în Bulgaria, li se zice cumani negri (adică, după cum s-ar 
spune în termeni moderni, dintr-o ramură mai mică a neamului cuman). Cumanii iau locul 
pecenegilor și sunt mai statornici decât ei; ne putem imagina că între sfârșitul secolului XI (circa 
1090) și mijlocul secolului XIII (circa 1240), când fug din fața marelui val mongol, deci timp de 
150 de ani, ei au avut la noi o așezare organizată, relativ stabilă, în hărțile și scrierile occidentale 
sau bizantine din vremea aceea, Muntenia noastră apare cu numele de „Cumania". Și pentru 
prima oară, sub stăpânirea acestor barbari, se simte o participare a românilor la viața politică. 
Nicolae Iorga a vorbit de „simbioza româno-cumană". De pildă, apare clar că de la ei au 
reînvățat românii în Evul Mediu arta războiului (în special tactica atacurilor călărimii); de la ei 
ne-au rămas câteva cuvinte în limbă, adesea cu sens originar ostășesc ca beci (la origine loc 
întărit, de unde numele de Beci dat Vienei), bir, ceată, olat, toi, probabil și odaie; dar mai cu 
seamă foarte multe toponime dintre care cele mai vizibile sunt Comana și Comarnic — dar și mai 
toate toponimele în -ui (Vaslui, Covurlui etc.); am vorbit de Teleorman. Tot așa de semnificativ e 
și Bărăganul.”[5] 

 

Luna plină din 14 decembrie pune în discuție o problemă nespecifică. Este posibil ca acum 

oamenii să discute despre lucruri care nu-i interesează sau să se acuze unii pe ceilalți de goluri de 

informație ori de înțelegere, de consum suplimentar de energie ori pur și simplu de trădare. Luna 

plină din Săgetător aduce discuții sterile despre autoconservare sau despre grijile pe care fiecare om 

ar trebui să și le țină departe pentru a se prezenta celorlalți ca fiind o persoană responsabilă. 

Responsabilitatea zilei de 14 decembrie nu ține cont de limitele celorlalți deci foarte ușor ea se 

poate transforma în furt. 

Apoi, pe lângă opoziția pe care Soarele o realizează cu Luna în dimineața zilei de 14 

decembrie, se va împlini și trigonul dintre Lună și Marte. Această responsabilitate care este 

formulată și apoi înțeleasă are o soluție pentru cine are ochi să vadă și urechi să audă. Relația bună a 

Lunii cu Marte poate însemna o soluție imposibilă plasată într-un context care cere situații 

extravagante. Soarele din Săgetător, atât timp cât se află în fereastra trigonului cu Uranus va fi tot 

timpul tentat să vadă prima dată ceea ce strălucește mai tare ori lucrurile care împodobesc. Deci pe 

această Lună plină nu se poate vorbi de profunzimea sufletească, ci, poate, cel mult, de o mare 

diversitate de informații acelea care în mod normal, așezate într-o cursivitate logică, ar trebui să 
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definească un adevăr. Acestea însă nu se plasează în jurul adevărului, ci îl sugerează. În 14 

decembrie ne lipsește esența și puțini vor fi aceia care vor ajunge să extragă un înțeles din tot ceea 

ce li se întâmplă acum. Aceștia sunt, după cum ne spune relația bună dintre Soare și Marte, Ființe 

de Lumina sau oameni inspirați care primesc tot timpul de la Ființele de Lumina din subtil gânduri, 

cuvinte, energie sau iubire. 

O altă problemă a zilei de 14 decembrie este cea a echilibrului. Acolo unde nu se ține cont 

de limitele celorlalți, acolo unde minciuna este elogiată ca fiind un adevăr variabil, acolo va fi 

apreciat mult mai mult interesul pentru faima sau pentru bani. Numai ce în ziua anterioară am avut 

probleme cu timpul, cu valorile acestuia ori cu înțelegerea a ceea ce timpul are inclus în structura sa 

ca episod, ca succesiune sau ca importanță, că în 14 decembrie totul explodează și avem impresia că 

tot ceea ce se mișcă înseamnă evoluție. Nici că se putea o minciună mai gogonată. 

Trecerea Lunii în zodia Rac ar trebui să ne facă mult mai responsabil și poate chiar mai 

sensibilă față de ceea ce este important în momentul de față sau față de nevoile celor din jur. Din 

nefericire nevoile celor din jur sunt acum răstălmăcite pentru că Luna neagră din zodia Scorpion ne 

convinge că nevoile personale sunt mult mai importante decât ale celorlalți. Asta înseamnă că în 

momentul de față se discută despre echilibru, dar acestea trebuie să-i ofere individului avantaje 

imediate sau o mare satisfacție. Așa cum este lesne de înțeles, interesul acesta egoist față de 

realizările personale complică lucrurile și ne ducem într-o zonă a eșecului. Egoismul nu este 

susținut de Luna plină de-acum și nici de tranzitului Lunii prin zodia Rac. De mâine, când Luna se 

va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului vom avea soluții speciale cu toate că tensiunile vor 

trece într-un alt plan, deci se vor menține. Momentul acesta ne arată că omul care iubește foarte 

mult minciuna va deveni un adevărat pericol social. 

 
“Să vorbim acum despre Matei Corvin. A fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei, foarte 
priceput, foarte cult, a adus savanți și artiști din Italia (e epoca Renașterii în Ungaria). Pe plan 
intern, s-a sprijinit pe mica nobilime împotriva magnaților (care-i erau ostili, inclusiv propriul 
său unchi Szilagyi!) și a ocrotit într-o oarecare măsură pe țărani. 
Din păcate, prea ambițios și însetat de putere, în loc să pornească război împotriva turcilor, s-a 
luptat cu regele Cehiei, voind să ajungă și rege al Cehiei, ca pe această cale să intre în 
Confederația germană, iar apoi să ajungă împărat. A purtat război cu împăratul Germaniei și a 
ocupat Viena. 
Deschid iar o paranteză. Cer iertare: nu trebuie să spunem „împăratul Germaniei", împărăția, 
până în secolul XIX, se numea „Sfântul Imperiu Roman de Națiune germanică" — acesta era 
numele oficial. Nu vorbiți nici de „împăratul Austriei" — chiar sub Habsburgi — înainte de 1807, 
când Napoleon dărâmă vechea structură medievală, împărat în Europa numai unul era, și, din 
punct de vedere protocolar, el trecea înaintea tuturor suveranilor Europei, chiar atunci când — 
de pildă — regele Franței ajunsese un suveran mai puternic. 
Matei Corvin își irosește puterile în lupte sterile împotriva vecinilor săi occidentali, în loc să 
poarte război cu turcii. Rezultatul a fost că, la 36 de ani de la moartea lui, regatul ungar, pe care 
ambiția sa îl voise atât de sus, se prăbușește la un singur atac al turcilor. 
Slăbiciunea regatului ungar după Matei Corvin se explică și prin motive sociale: feudalitatea 
maghiară, după Răscoala de la Bobîlna din 1437, nu numai că nu ușurase asuprirea țăranilor, 
dar o și înăsprise, în parte din cauza neîncetatelor războaie „moderne", cu armele de foc și 
specialiștii mercenari care le mânuiau, și care costau mulți bani. 
În 1514 a izbucnit în Transilvania și în Ungaria o nouă mare răscoală antifeudală, sub 
conducerea unui fruntaș secui, Gheorghe Doja (Dozsa Gyorgy). Ca și precedenta, răscoala a 
adunat țărănime din toate neamurile și, de asemeni, a fost înecată în sânge. 
Țara a ieșit slăbită de aceste lupte lăuntrice, astfel că, la atacul turcesc din 1526, nobilimea s-a 
găsit singură în fața dușmanului.  

Încă o dată trebuie remarcat că ne putem uneori pripi judecind istoria: la începuturile 
dominației otomane în Balcani și în Europa centrală, s-a putut întâmpla ca țăranii să fie mai 
puțin storși de bani și apăsați de corvoade sub noul stăpân „păgân" decât fuseseră sub stăpânul 
feudal.”[5] 
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Relația bună a Lunii cu Axa Dragonului de acum ne aduce unde de speranță. Știm că de 

fiecare dată când Luna trece prin zodia Rac va trebui să înfrunte o problemă legată de administrare, 

de emoții curate, de sinceritate sau de atenție. De această dată opoziția Lunii cu Pluton se va 

exprima la un alt nivel. Prin acest unghi se va construi pe cer o cruce cosmica pe semne cardinale 

semn de instabilitate sau de distrugere. 

Din fericire, pentru că Luna mediază tendința Nodurilor, distrugerea aceasta poate avea un 

final bun. Se poate vorbi în 15 decembrie despre calificare, despre precizie, despre o forță specială 

ce vine dintr-o zonă mai puțin explorată, deci un segment cu care lucrăm pentru prima dată însă 

presiunea socială ne îndeamnă să obținem rezultate remarcabile cu toate că nu avem experiență. 

Momentul acesta poate aduce și un umor straniu, preocupare față de istorie, literatură, față de 

suferințele celorlalți scrise în romane biografice sau despre dragoste ori despre simț estetic. 

Această opoziție a Lunii cu Pluton va avea o putere mai mare decât Luna plină ce s-a 

împlinit în 14 decembrie și asta pentru că de această dată compromisurile par pur și simplu 

fermecătoare și ele se încadrează în calculele pe care ni le-am făcut începând cu 11 decembrie, 

adică din debutul acestei decade. Cei care au o ambiție prea mare, care nu-și cunosc limitele sau 

care nu-și cunosc puterile pe care le au se vor arunca în vâltoarea vieții și vor crede că rezultatele pe 

care le obțin acum sunt foarte importante pentru destinul propriu. Valorile acum se deplasează către 

o zonă a fertilității și ambiția nemăsurată a acestor persoane arată că pot avea probleme emoționale 

sau în mod sigur se situează acum într-o zonă a instabilității afective, adică nu mai au încredere în 

nimeni și vor să se izoleze. Nu le trebuie mult pentru a se hotărî. Pentru că există această presiune 

pe decizii imediate, hotărârea va veni fără să stea prea mult pe gânduri. 

De partea cealaltă, pentru că Luna va avea de împlinit acum un trigon interesant cu Chiron, a 

doua parte a zilei de 15 decembrie ne poate oferi accesul la vindecare. Schemele acestea de 

tratament seamănă cu cele vechi sau pot anticipa instrumente noi pe care, în primele 10 zile ale 

acestei luni, le-am intuit sau l-am cerut printr-o formulare mentală ori sub forma unei dorințe. Cu 

toate că vindecarea sa presupune că face apel la instrumente de factură spirituală ori lucrează cu 

acestea pentru regenerarea ființei și vindecarea să vină ca o consecință a acestei degenerării, 

momentul acesta nu este lipsit de logică. Chiar dacă ne preocupăm de lucrurile spirituale, chiar dacă 

ne aflăm acum în fața unor tulburări de factură spirituală pe care mulți oameni ar fi dispuși să le 

deplaseze într-un sector ascuns să nu știe nimeni ce au simțit și ce-au gândit, să nu le cunoască 

nimeni semnele de întrebare, logica momentului îi îndeamnă pe aceștia ca la un moment dat să 

vorbească despre asta. Iată cât de complexă poate fi acum o cruce cosmică pe semne cardinale, cea 
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care mobilizează în ansamblu ființa fără să-i promită că viteza de lucru, precipitarea sau despărțirile 

garantează succesul. 

 
„Charles Baudelaire (1821-1867). Părinții săi, spunea chiar el, „au fost idioți sau nebuni și au 
murit din cauza unei nebunii teribile". Scriitorul a abuzat de opium, tutun și vin și părea să aibă 
simțul olfactiv înclinat spre perversiuni senzoriale. Prefera mirosurilor neplăcute, menționează 
Lombroso, acele mirosuri care, pentru omul sănătos, sunt insuportabile, de putrefacție, 
descompunere și hazna, care însă lui îi încântau nasul. Bernard adăuga: Baudelaire, un mare 
gurmet de mirosuri, spunea despre sine însuși: sufletul meu plutește pe valuri de parfum, așa 
cum sufletele altora plutesc pe sunetele muzicii". 
Baudelaire se autocaracteriza: „există în mine un fel de plăcere malefică în parfumuri". 
Își vopsea părul în verde si era impulsiv; într-o zi a încercat să-l sugrume pe socrul său. În 
continuare, iată descrierea uneia dintre „glumele nervoase": „Sculându-se prost dispus, trist, 
obosit de lenevie, s-a simțit împins să întreprindă ceva mare, o acțiune ieșită din comun". A 
deschis fereastra și a zărit un geamgiu, al cărui strigăt ascuțit, pătrunzător, urca până la el. Fără 
să știe pentru ce, a fost cuprins brusc de o furie față de acest sărman om. I-a strigat să urce și s-a 
gândit, nu fără o undă de bucurie, că încăperea sa era la etajul șase și scara fiind foarte strâmtă, 
omul trebuia să se tină cu mâna de balustradă, pentru a-și proteja în același timp fragila și 
prețioasa sa încărcătură. Când în cele din urmă, apăru în pragul camerei sale, i-a examinat cu 
curiozitate toate geamurile și apoi i-am spus: „Cum! nu ai geamuri colorate? geamuri roze, roșii, 
albastre, geamuri magice, geamuri de paradis? nenorocit ce ești! îndrăznești să te plimbi în 
cartierele sărace și nu ai măcar geamuri care fac ca viața să pară în roz!" Și, continuă 
Baudelaire, l-am împins cu putere către scară, pe care bietul om dispăru clătinându-se sub 
povara ce o ducea în spate. 
Am ieșit pe balcon și înarmându-mă cu un ghiveci, l-am aruncat perpendicular drept peste 
legătura cu geamuri ce o purta în spate. Șocul 1-a răsturnat, spărgând toate geamurile ce au scos 
un zgomot de palat de cristal ce se prăbușește sub lovitura unui trăsnet. Beat de nebunia mea, i-
am strigat furios: „Viața e frumoasă! viața e frumoasă!" Baudelaire a declarat apoi prietenilor 
că, în acel moment a simțit o plăcere infinită. Poetul nu era încă, cel puțin oficial, declarat 
alienat. 

Se presupune că Baudelaire a murit din cauza unui ramolisment cerebral, cu hemiplegie 
dreaptă și afazie. După Lombroso, a murit de paralizie generală.”[3] 

 

Pe ultimul segment al zodiei Rac, Luna se va afla într-o relație foarte bună cu Luna neagră. 

Raportat la schema generală a acestei decade, relația aceasta interesantă a Lunii cu Luna neagră 

arată o nesiguranța față de un element negativ. Reperul pozitiv al acestei decade, cel care a venit 

spre noi pe finalul lunii mai, atunci când Luna neagră a intrat în zodia Scorpion, a lansat o idee 

avangardistă. În momentul de față, când Luna se află în această relație interesantă cu Luna neagră și 

cu Chiron împlinind o piramidă de apă, această idee avangardistă ne atrage din nou atenția. Este 

adevărat, pe finalul lunii mai s-au spus lucruri ciudate și în momentul de față constatăm că nu toate 

sunt adevărate sau nu toate ne folosesc. În mod sigur diverse variante ale informațiilor care au fost 

lansate pe finalul lunii mai s-au transformat de-a lungul anului și au ajuns în momentul de față să 

formeze impulsuri pentru sprijinirea familiei sau pentru consolidarea emoțională. În momentul 

acesta, din cauza multiplelor transformări prin care informația a trecut de la finalul lunii mai până 

acum, constatăm că adversarii s-au înmulțit, vindecare este condiționată, iar obstacolele s-a mutat 

de pe relații în segmentul emoțional adică s-au ascuns după inima fiecăruia. 

Elementul decisiv al acestei zile slujește unui alt stăpân și din această cauză multe persoane 

lasă impresia celor din jur că se preocupă doar de interesul personal. Prea multe mânii se trezesc în 

momentul acesta pe probleme ce păreau rezolvate sau față de care am găsit la un moment dat o 

soluție miraculoasă. În 16 decembrie, la fel ca și în ziua anterioară, se va pune problema spațiului și 

judecând după faptul că reperul negativ al acestei decade face trimitere la decada următoare, ceea ce 

am anticipat la începutul lunii decembrie pune în dificultate exercitarea unei meserii, practicarea 

unui sport, desfășurarea unei activități printr-o programare din timp. Acum, în 16 decembrie, 

lucrurile par să se răstoarne și apare o tensiune teribilă între oameni ce până acum se înțelegeau 

foarte bine. 
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Trecerea Lunii prin zodia Leu în a doua parte a zilei de 16 decembrie ne ajută să înțelegem 

care sunt nevoile celorlalți. Vom vedea și în zilele următoare cât timp Luna se va afla în acest semn 

că a asculta nevoile celorlalți înseamnă a ne documenta referitor la un demers ce n-ar putea 

îndeplini o dorință profundă. Este posibil ca această dorință profundă să aibă în structura sa aspirații 

modeste însă prin interacțiune cu cei din jur aceste dorințe sau elemente modeste să se transforme în 

adevărați monștri pe care nu-i poate refuza nimeni. Asta înseamnă că Luna din Leu va face trimitere 

la energia Săgetătorului, zodie care este tranzitată acum de Soare. Prin intermediul Soarelui aceste 

defecte se transformă în monștri și asta printr-o orbire morală. Știm că Săgetătorul impune două 

tendințe: una perfecționistă care va reuși să ducă orice demers către o mare performanță, iar cealaltă 

depresivă, care ascunde defectul și încearcă să-i convingă pe toți cei din jur ca acesta nu există, că, 

poate, într-un final, va crede și el același lucru. 

 
„Adolf  Manoil  
(1906, Roman, jud. Neamț – 1982, Missouri) 

Psiholog. Evreu ca etnie. A absolvit Facultatea de Științe la Universitatea din București, 
unde a și rămas asistent. A plecat din țară cu puțin înainte 
de instaurarea legionarilor la putere. A fost profesor la 
Colegiul din Parkville (Missouri) și redactor pentru limba 
română la Consiliul American pentru Societățile Savante. 
Profesor invitat la Milano și Paris. Lucrări: Problema 
prevenirii accidentelor de muncă, 1931; L’homme et le 
travail, 1940; Romanian Sociology, 1945; Aesthetics in 
Education, 1969. Membru al Societății Americane de 
Psihologie. Membru corespondent al Academiei Române 
(1947), exclus în 1948, repus în drepturi în 1990.”[8] Trimis 
în Ierusalim să se asigure că intrarea noilor credincioși greci 
în Biserica din Antiohia, Pavel nu provoacă dezordini, 
Barnaba vine să i se alăture lui Pavel în Tars. Lucrează 
împreună timp de un an, apoi sunt trimiși în misiune de 
Biserica din Antiohia. Pentru Pavel, acesta este începutul 
unei activități care nu va mai cunoaște răgaz. Ar fi lipsit de 
interes să reluăm aici circuitele străbătute de Pavel, așa cum 
le stabilesc Faptele Apostolilor. Să notăm că, vreme de 
douăzeci și patru de ani, peregrinările lui îl vor duce din ce 
în ce mai departe de punctul de plecare, ca și cum acest 
iudeu din diaspora ar fi măsurat de la bun început 
posibilitățile de deschidere oferite de lumea romană pentru 
vestea mântuirii, pe care Dumnezeul lui Israel tocmai o 
dăruia poporului său și, dincolo de el, tuturor. Mai rămânea 
de lămurit cum și de ce începea o epocă în care trebuia să 
cadă toate barierele care îi despart pe oameni unii de alții, 
pe de o parte, și pe oameni de Dumnezeu, pe de altă parte. 
Lectura epistolelor pauline arată că Pavel lucrează la acest aspect fără încetare, chiar atunci 
când trebuie să răspundă unor probleme foarte concrete, ridicate de vreo comunitate, sau unor 
atacuri ce riscă să pună în cauză evanghelia „lui". Epistola către Romani face un bilanț al acestei 
reflecții, elaborate de-a lungul întregii sale perioade de învățătură. Pentru a duce la bun sfârșit 
acest uriaș proiect, Pavel avea nevoie de sprijinul Bisericilor și, mai ales, de recunoașterea 
misiunii sale de către Biserica Ierusalimului. El povestește cum, la întoarcerea dintr-o călătorie, 
urcă la Ierusalim, însoțit de Barnaba și de Tit - un elin necircumcis - pentru a le expune mai-
marilor Bisericii conținutul propovăduirii sale către păgâni. În ciuda „fraților mincinoși care 
veniseră, furișându-se",  nu este obligat la circumcizie și are loc o învoială: Petru va merge [să 
predice] la cei circumciși, iar Pavel la cei necircumciși (Ga 2, 1-10).[1] 

 

17 decembrie este o zi interesantă pentru că ne atrage atenția asupra unor probleme de 

conduită. Luna se află acum într-o opoziție cu Venus și schema aceasta ar trebui să ne învețe mai 

multe despre cum trebuie să ne comportăm, ce să alegem din ceea ce societatea oferă ori cum 

anume să interacționăm cu cei din jur pentru a nu compromite relațiile care au trecut deja testul 
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timpului și par solide. Momentul acesta aduce și o ușoară dezamăgire însă există și o salvare. Junon 

va media opoziția aceasta a Lunii cu Venus și intensitatea emoțiilor ar putea să găsească acum o 

soluție miraculoasă pentru că dragostea nu trebuie să-i facă pe oameni să lupte unii împotriva 

celorlalți pentru că orgoliul nu are ce să caute acolo. Ca eveniment, momentul acesta aduce o critică 

puternică unui colaborator și persoanele care nu sunt suficient de mature și nu vor reuși să treacă 

peste acest impediment va trebui să facă un mare efort de înțelegere, un mare efort de rememorare 

și asta fără a avea garanția că până la urmă rezultatul va fi unul bun. Înțelegerile superioare sunt și 

ele complicate acum și asta pentru că intensitatea emoțiilor nu înseamnă și profunzimea 

sentimentelor. Dragostea pare acum împărțită în mod inegal între două forțe care numai la iubire nu 

se gândesc atunci când se iau la întrecere. Această întrecere înseamnă și o mare nedreptate pe care 

cineva ar putea să o facă pornind de la o judecată afectivă. 

Cei care lucrează cu energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

privi cu teamă impactul mesajului propriu asupra societății. Văd în jur atât de mulți oameni care 

discută despre sentimente și despre modul cum acestea lucrează încât se simt depășiți de poveste. O 

parte dintre aceștia, care sunt maturi și au mai văzut situații de genul acesta, nu se vor lua după 

aparențe și nu vor permite acestor povești frumoase să înlocuiască practica. Schema zilei de 17 

decembrie seamănă foarte bine cu un personaj care știe totul despre bucătărie, cunoaște rețetele, știe 

gramajele, ba uneori se dovedește și foarte inventiv sau creativ însă nu am gătit niciodată în viața 

lui. Prea multă teorie abuzează acum urechile sensibile ale celor preocupați acum de evoluție. 

Judecata de acum pare mult prea rapidă și oamenii vor avea nevoie de un ajutor, de un susținător. 

Cei care sunt mai slabi de înger vor face apel la un aliment, la un adjuvant, la un digestiv, la o 

pastilă sau se vor uita la un film de acțiune lăsându-se cuprinși de adrenalină. 

În egală măsură, ziua de 17 decembrie poate aduce și minutul de succes. Toată această 

agitația îi duce pe unii oameni în punctul în care să-și depășească o limită autoimpusă. Acum nu se 

poate vorbi despre limite sociale active, cel puțin nu în ceea ce privesc sentimentele. Oamenii însă 

își impun singuri limite și pentru a se dovedi serioși se țin cu dinții de reguli absurde și nu vor să le 

încalce. Iată cat de absurdă poate deveni ziua de 17 decembrie! Nu trebuie însă să ne mirăm. Toate 

acestea se întâmplă pentru că întotdeauna voința puternică se lipește de oamenii ambițioși și 

curajoși. Acolo unde lucrurile acesta sunt simulate este clar că avem de-a face cu oameni care au 

carențe de educație sau care sunt pur și simplu lași. Este posibil ca emoțiile zilei de 17 decembrie să 

ne păcălească puțin și să ne arate un om slab ca fiind laș. Medierea opoziție dintre Lună și Venus 

cere un astfel de efort adică să facem apel la un arhivar personal, la o educație personală una care să 

ne ajute să facem o distincție clară între cele două categorii. 

 
“Octav Bancilă 

(4.02.1872. Botoșani - 3.04.1944. București) Pictor. Frate al Sofiei Nădejde (n. Băncilă). In 
1887 s-a înscris la Școala de Arte Frumoase din Iași. Anii de studii la această școală, unde i-a 
avut profesori pe Gh. Ranaiteanu Bardasare și C.D. Stahi, i-au dat posibilitatea să-și însușească 
o serioasă pregătire profesională, între 1894 și 1898 și-a continuat studiile la Academia de Arte 
Frumoase din Munchen. În Germania a avut ocazia să lucreze in atelierele pictorilor Haschbe și 
Lenbach, realizând și expoziții personale cu lucrările create în acea perioadă. Apoi se duce în 
Italia, unde studiază operele lăsate de Renașterea italiană. S-a întors la Iași, unde s-a dedicat 
înfățișării celor mărunți, realizând lucrări ca „Muncitorul” (1911), „Grevistul”, „Întrunire” (1914), 
„Pax” (1915). De asemenea, a consacrat numeroase tablouri temei țărănești. Răscoalele din 1907 
i-au inspirat 15 lucrări, dintre care amintim: „Înainte de 1907”; „1907”, „Execuția”, 
„Recunoașterea”, „Înmormântarea”, „După răscoale”, „Historia”. În perioada 1916-1937 a fost 
numit profesor la Școala de Belle Arte din Iași. În anul 1942 a participat la expoziția colectivă a 
Salonului Moldova, unde a primit Premiul Național.”[8] 

 

18 decembrie aduce parcurgerea de către Lună a ultimului segment al zodiei Leu și, implicit, 

împlinirea unor unghiuri interesante. De această dată problemele de comportament se transformă în 

dovezi de pricepere. Opoziția Lunii cu Marte, aspect ce se va împlini cu puțin timp înainte ca Luna 

să treacă pe zodia Fecioară ridică un serios semn de întrebare față de profunzimea sentimentelor cu 

care toată lumea a defilat prin centru civic. Marte se află acum pe ultimul grad al zodiei Vărsător și 
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încearcă să îi convingă pe oameni că tot ceea ce este instabil conține o sămânță de genialitate. Este 

clar că lucrurile acestea nu pot fi abordate decât de oamenii care au pregătire specială în sensul 

acesta ori care reușesc să se controleze în situații limită. Se poate anticipa că, încă de dimineață și 

până în seara zilei de 18 decembrie, lucrurile se vor desfășura în crescendo, urmând ca momentul de 

opoziție dintre Lună și Marte să se transpună pe planul social sub forma unei explozii. Astăzi ne 

întâlnim cu probleme care, practic, sunt imposibil de rezolvat. Nu este cazul să credem în această 

naivitate care ne spune că excentricitatea poate înlocui normalitatea. Excentricitate reprezintă o 

zonă periferică și nu poate fi comparată cu normalul la fel cum nu poate fi comparată o cărămidă 

aruncată prin curte cu zidul casei. Este posibil ca această excentricitate la un moment dat să își 

definească rostul, sa atragă atenția asupra unor elemente de decor însă nici într-un caz în vreme de 

război sau în gerul usturător al iernii nu putem înlocui zidul casei cu o singură cărămidă. Deci 

momentul zilei de 18 decembrie este de-a dreptul hilar în încercarea sa de a ne convinge că 

excentricitățile sale sunt absolut firești atunci când ni se cere să le punem pe acestea în locul 

normalității. 

În rest, ecuația astrală acestei zile face mai curând trimitere către mijlocul lunii martie când 

am avut acces la putere și am folosit-o pe aceasta pentru binele celorlalți. Acel moment de echilibru 

este decisiv în momentul de față și numai prin raportarea la etaloanele acestuia vom reuși să ne 

protejăm de stupizeniile zilei de 18 decembrie care ne îndeamnă să înlocuim întreaga normalitate cu 

câteva excentricități. 

O altă problemă a zilei de 18 decembrie vine din gândire. Visăm poate mult, prea ușor la o 

viață mai bună și pierdem din vedere că acest simț contorsionat, aceste pretenții pe care le lansăm 

vieții în ansamblu, aceste aspirații fanteziste anulează ceea ce înseamnă educație. Educația 

momentului nu vine acum prin exacerbarea simțurilor și nici prin îmbrățișarea ciudățeniilor. 

Planetele din Săgetător și cele din Capricorn ne lansează acum o invitație puternică la a iubi 

profunzimea spirituală, la a aprecia educația și pe cei care o transferă dar și de a depune toate 

eforturile de care dispunem acum pentru a nu permite acestora excentricități să creeze deprinderi 

false. Soarele va media opoziția Lunii cu Marte și performanța ar putea să ne atragă atenția acum 

asupra unor repere în așa fel încât momentul acesta de penibil să treacă fără urmări grave. Presiunea 

în a acorda atenție acestor cetățenii este una foarte mare și nu orice persoană ar putea să facă acest 

arc peste timp să-și amintească de echilibrul mijlocului lunii martie. În primul rând, trebuie să 

dispună de o memorie puternică, apoi de o putere de selecție și în final să țină cont adică să aibă 

încredere că ceea ce a experimentat, a văzut și a reținut că este acum foarte necesar. Cine nu este 

atent va reuși acum să își distrugă zona de confort și nu va mai putea, cel puțin până la finalul 

acestui an, să pună ceva în loc. 

 
„Constantin Lăcătușu,  

(21.02.1961, Piatra Neamț) Alpinist. A absolvit Facultatea de Geologie a Universității din 
București. A escaladat Himalaya cu Peak Europa (6403 m), vârf virgin din masivul Tsartse-
Mukut Himal, regiunea Dhaulagiri, Nepal – vârf botezat de el și cucerit în premieră mondială 
alături de germanii Goetz Wiegand și Frank Muetzner (2006). Alpiniștii au mai urcat alți doi 
„șase-miari“: Thapa Peak (6 038 m) și Tashi Kang (6 386 m); Expediția Janak Peak (7 090 m), 
vârf virgin din Janak Himal, regiunea Kangchenjunga, Nepal, împreună cu Viorel Amzăroiu 
(alias Mardare) și Ioan Torok (alias Joe Indianul). A participat la mai multe expediții 
internaționale reprezentând România, alături de alpiniști din Slovenia, Croația, Rusia, Brazilia, 
Nepal, cu ocazia Jubileului de Aur al Everestului (Everest Golden Jubilee, mai 2003); România, 
SUA, Austria, Australia, Marea Britanie, 2003; a atins vârful premergător Cho-Oyu (8 201 m) – 
ascensiune solitară în Himalaya – prima expediție integral românească învingătoare pe un vârf 
de peste 8 000 m, fără sprijinul șerpașilor nepalezi și fără oxigen (1998); România, Noua 
Zeelandă, Franța, Canada, Finlanda, Nepal condusă de Russell Brice (NZ), doar L. a atins vârful 
(în 1995). În Alpi a atins cele mai înalte vârfuri din Franța/Italia (Mont Blanc – 4 807 m), 
Austria (Grossglockner – 3 798 m) și Germania (Zugspitze–2 962 m), împreună cu Simion 
Poiană (alias Skil), toate urcate pe vreme neprielnică (ceață și ninsoare). În Antarctica: Mount 
Vinson (4 897 m), 15 zile pe Continentul Alb, împreună cu Michael Hodges (SUA). Noua 
Guinee/Indonezia: Carstensz Pyramid (4 884 m) sau Acoperișul zonei Australia-Oceania, prima 
ascensiune românească, pe o rută dificilă – East Ridge/ linia Messner, probabil prima repetare 
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(împreună cu Joby Ogwyn, SUA). Alaska (SUA): cu McKinley zis și Denali (6 194 m) sau 
Acoperișul Americii de Nord, prima ascensiune a unei echipe românești (împreună cu Galescu 
Coco). A escaladat muntele Kenya/Batian (5 199 m) – al doilea munte din Africa – premieră 
românească, Point Lenana (4 985 m), Kilimanjaro (5 895 m) sau Acoperișul Africii – a II-a 
ascensiune românească.”[8] 

 
Cel mai important eveniment al acestei decade se consumă în ziua de 19 decembrie. 

Desigur, asta la puțin timp după ce Luna se va desprinde de conjuncția cu Capul Dragonului. Din 

nou se inițiază un ciclu draconic și asta într-o situație de maximă tensiune. Chiar dacă Luna se află 

în conjuncție cu Capul Dragonului ea se află acum și în fereastra opoziție cu Neptun sau a opoziției 

cu Marte. Asta înseamnă că se mențin razele tensiunii, obsesia lucrurilor inversate, tensiunea și grija 

că nu vom putea să ne ducem la bun sfârșit anumite demersuri. În plus față de această schimbare de 

vibrație importantă, în mijlocul zilei de 19 decembrie avem de înfruntat inițierea mersului retrograd 

al planetei Mercur. Până în acest moment am avut impresia că știm totul despre oameni sau despre 

demersurile noastre, ca nimic din ceea ce se conturează acum nu ar putea să ne ia pe nepregătite ori 

suntem suficient de maturi încât să cântărim lucrurile acestea și să fim în stare să ne îndrumăm 

singuri pentru a nu depinde de părerile celorlalți sau de ajutorul lor direct. Conjuncția Lunii cu 

Capul Dragonului și inițierea unui nou ciclu draconic atinge în momentul de față o latură culturală a 

vieții și încearcă să îi trezească individului un simț practic fără a-l îndepărta de sensul estetic, de 

dragostea pentru frumos sau de respectul pe care oamenii și-l poartă atunci când au unii față de 

ceilalți sentimente frumoase. Marte în Pești este foarte sensibil, îi învață pe oameni cum să-și 

folosească imaginația sau intuiția și încurajează în cele mai multe din cazuri această latură creatoare 

a vieții. Din nefericire, retrogradarea lui Mercur prin zodia Capricorn înseamnă alegerea unui traseu 

greșit în intenția de a face bine unui apropiat ori grupul de apartenență. Este posibil ca momentul 
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acesta să însemne pentru cei cu vocație secunda de eroare când iau asupra lor vina altora, vor să 

rezolve probleme ale grupului cu resursele proprii și își dau seama că aceasta este una dintre cele 

mai mari erori pe care ar fi putut să le facă. Pentru a supraviețui acestui demers fantezist mulți aleg 

să joace teatru, să simuleze ori să se joace cu sentimentele celorlalți așezându-le în așa fel încât să 

își crească printre ele un traseu sigur. Începând cu 19 decembrie timp de trei săptămâni adică până 

în ianuarie 2017, demersurile acestea vor fi privite ca o dovadă de viclenie. Știm, din analizele 

săptămânale pe care le facem, că Mercur retrograd poate avea și această componentă. De această 

dată însă este judecat greșit și ar trebui să fim foarte atenți cu acest gen de judecată pentru că 

mișcările de culise în care ne implicăm sunt asemenea mișcărilor de culise practicate de cei care 

judecă. Mercur retrograd ne va afecta pe toți în mod egal și ar trebui să alegem din suita de 

evenimente ce se consumă în această zi cele care însoțesc armonia sau colaborarea, nu cele care duc 

la exacerbarea orgoliul, sentimentul de supraapreciere ori fricile epuizante. 

De asemenea, cumularea celor două evenimente astrale, intrarea planetei Marte în zodia 

Pești și inițierea mersului retrograd al planetei Mercur arată că impulsurile creatoare devin în 

momentul acesta atât de complicate încât individul în cauză poate să nu simtă că a pornit pe un 

drum greșit. Va vedea lucrul acesta în momentul în care va trece printr-un accident. În funcție de 

karma fiecăruia gravitatea acestui accident va fi mai mare sau mai mică. Accidentul în sine este un 

avertisment că trebuie să ne întoarcem din drum. 

 
“O putere de adaptare ieșită din comun o au algele albastre. Aceste alge se întâlnesc și astăzi în 
apele fierbinți și clocotitoare ale gheizerelor, în deșerturile total lipsite de apă, în crăpăturile 
ghețurilor veșnice ale Antarcticei, în cele mai vechi straturi petroliere de pe fundul Caspicei sau la 
altitudinea de 6000 m printre stâncile sterile ale Pamirului și chiar pe fundul celei mai sărate 
mări din lume, Marea Moartă. Ele se găsesc în rădăcinile să-gotierilor tropicali și în interiorul 
lintiței — modestul locuitor al bazinelor de apă dulce. Aceste alge trăiesc în insule contaminate de 
radiațiile exploziilor nucleare. S-a constatat că sunt singurele forme de viață care au rezistat 
arșiței infernale produsă de bombă cu hidrogen.” [6] 

„Macii cei mai rezistenți la frig sunt macii polari, de culoare galbenă, care cresc în timpul 
verii în insula Heiss din arhipelagul Frantz Josef (Oceanul înghețat).” [6] 
 

Ultima zi a acestei decade reprezintă o continuare a ceea ce am avut de înfruntat în 19 

decembrie. Acum descoperim o putere și acea putere face trimitere la experiențele din prima parte a 

anului. Dacă ne uităm cu atenție pe schema de repartizare a influxurilor pe decade, constatăm că în 

prima jumătate a anului găsim atât reperele 

pozitive cât și punctul martor. Asta înseamnă 

că momentul acesta poate deveni unul de 

analiză, de sedimentare sau de înțelegere a 

unor mesaje ce au fost transmise mai mult 

indirect decât direct. Aceste mesaje fac 

trimitere la un adversar ce poate fi cu mai 

multă experiență, mai înaintat în vârstă ori cu 

o altă demnitate socială. Dacă adversarul pe 

care-l alegem nu a îndeplinit aceste condiții, 

dar noi continuam să-i opunem rezistență, 

atunci acesta va căpăta rolul de opozant și 

tentațiile care vor veni din partea sa vor fi atât 

de înșelătoare încât vom ajunge să credem 

chiar că acesta este mai puternic decât în 

realitate. Pentru a depăși acest impas apelăm 

la resursele celorlalți, ne implicăm în activități 

de grup și dorim să nu se piardă urma aceasta 

eronată. Luna se află acum în tranzit prin 

zodia Fecioară și o mare parte din ziua de 20 decembrie se va afla în Perioada fără direcție ceea ce 

înseamnă că schema aceasta, așa cum o gândim în momentul acesta, nu poate da roade. Este 
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adevărat, momentul acesta ne va rămâne în memorie prin tentațiile pe care le lansează însă aceste 

tentații, cum știm din învățătura ezoterică, nu vin aiurea, ci vin acolo unde există posibilitatea ca 

individul să progreseze rapid. Cu alte cuvinte, acolo unde există slăbiciunea cea mai mare, există și 

puterea cea mai mare din folosirea căreia să evoluăm. 

O altă problemă care va fi ridicată în ultima zi a celei de-a doua decade este legată de 

resurse. Luna acum din zodia Fecioară nu reușește nici să facă un inventar strict la ceea ce ne-a mai 

rămas și nici să acumuleze suficient de mult încât să ne protejeze de consumurile viitoare. Poate 

însă să facă un lucru pe care nicio altă planetă din altă zodie nu va putea să-l facă atât de bine: poate 

să ne streseze într-un mod atât de epuizant și de ciudat încât să credem că nu avem nicio șansă să ne 

redresăm dacă acest lucru nu se va întâmpla acum. Este de la sine înțeles că această idee este cât se 

poate de eronată și nu trebuie să credem în ea. Chiar dacă ziua de 20 decembrie este marcată de 

tentație, de situații în care simțurile ne înșală, ne păcălesc, ne sfătuiesc să pornim pe drumuri 

greșite, nu înseamnă că tot universul se răstoarnă. Aceasta este doar o ipostază și vom vedea 

începând cu 21 decembrie, deci cu decada următoare, imediat ce Luna va trece în zodia Balanță, iar 

Soarele în Capricorn că realitatea este de fapt alta. Momentul acesta de disperare ne arată unde am 

putea ajunge dacă desconsiderăm valorile pozitive care există între oameni. Dintre aceste impulsuri 

apare tendința de a imita binele cuiva, de a-l înlocui sau de a-l anula. Totuși, nici acestea nu par 

decisive pentru că cel puțin jumătate din zi Luna se va afla în Perioada fără direcție și nu se poate 

stabili din această prezentare cu caracter general ce-l motivează pe fiecare în parte. Succesul însă va 

veni acolo unde minte este lucidă și sufletul curat. 

 
Druizii au avut o plantă sfântă. Iată ce ne povestește Tudor Opriș despre ea. „Fructele, divers și 
viu colorate, solitare când sunt mari, adunate în grape sau ciorchini, când sunt mai mici, și 
păstrate și peste iarnă, când culoarea lor face un contrast izbitor cu albul imaculat al zăpezii, își 
semnalizează de la distanță prezența. Pielița colorată, miezul dulce sau făinos al fructului 
reprezintă o momeală irezistibilă. Ea ascunde sămânța care asigură perpetuarea speciei. Și 
această sămânță trebuie să fie transportată cât mai departe de părinți, pentru a evita concurența 
vitală. Acest oficiu și-l asumă în mod involuntar păsările care, consumând partea cărnoasă a 
fructului, răspândesc, fără voia lor, semințele. 
Dintre plantele omitochore (care se folosesc de păsări pentru răspândirea semințelor) cea mai 
vestită este vâscul (Viscum album). 
La popoarele vechi, și în special la populațiile celtice, vâscul era considerat plantă sacră. 
Prezența acestei tufe veșnic verzi, aninată în copaci, era considerată de profeții acestora, druizii, 
ca un semn al zeilor, iar pasărea care îi dădea târcoale - un trimis al cerului. 
Fără îndoială că vâscul prezintă un deosebit interes științific. Viața lui de semiparazit face în 
continuare obiectul unor cercetări științifice, iar complexa relație parazit-gazdă încă nu este 
complet limpezită. Nu mai puțin interesantă este calea prin care acesta se răspândește. 
Vâscul înflorește toamna târziu și rodește în miezul iernii, când hrana păsărilor este rară și 
săracă. Fructele sale sunt niște boabe alb-gălbui, asemănătoare unor perle așezate câte trei la 
locul de inserție a frunzelor. 
Cărăușii lor sunt mierlele și sturzii negri (Turdus viscivorus), care le consumă cu predilecție. 
Dacă boabele vâscului ar fi fost ca ale celorlalte specii, neamul acestui interesant semiparazit ar 
fi dispărut de mult. Semințele împrăștiate pe pământ, o dată cu resturile mâncării, nu ar fi putut 
încolți, știut fiind că vâscul nu poate trăi dacă nu găsește o ramură-gazdă de care să se prindă. Și 
totuși el puiază pe ramurile alăturate și pe copacii vecini. 

Care este explicația acestui fenomen ce i-a frământat multă vreme pe oameni? 
Inventivitatea de chimist a vâscului a asigurat continuitatea vieții lui de semiparazit. Semințele 
sunt îmbrăcate într-o substanță cleioasă. Când mierla consumă carnea dulceagă, semințele i se 
încleiază pe cioc. Pasărea nu se suferă murdară și atunci își curăță ciocul frecându-l de o creangă 
vecină. Învelișul vâscos și lipicios aderă cu ușurință la scoarță, asigurând astfel seminței mediul 
de dezvoltare.”[2] 

 

Astfel, a doua decadă a lunii decembrie ne îndeamnă să respirăm un aer nou. Acțiunile pe 

care le facem în această perioadă s-ar putea să fie mult prea subiective sau să ne arate un drum 

greșit. Elementul decisiv care se va impune în toate cele 10 zile ale segmentului urmărește cu 

precădere o sinteză, sporirea puterii personale sau măcar înnobilarea sufletului cu o experiență cu 
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adevărat valoroasă. Dar noi, pentru că studiem astrologia și avem suficiente de multe cunoștințe 

ezoterice încât să și înțelegem mesajul lor, știm că acolo unde se localizează tentația vom găsi de 

fiecare dată semnele unei comori. Dacă suntem căutători ai comorilor sufletești, dacă vrem să 

devenim bogați sufletește avem nevoie să deschidem larg ochii pentru a vedea toate reperele care ne 

duc în direcția aceea. Cine se va opri pe drum va trebui să se hrănească cu ceea ce are în jur. Hrana 

cea mai bogată și cea mai frumoasă o vom găsi doar la destinație însă destinația nu este în această 

decadă, ci în decada următoare. 

 

 

 
 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

55 88 99   

 

Decada a III-a (21 – 31 decembrie) 
Drum nou, aceiași oameni. Îndemânare utilă pentru grup. 

Succes prin simplitate. Risipa ne învață un nou procedeu de 
supraviețuire. Eleganța este acuzată de imitare. Puls nou. 

DECADA NR. 36  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Corelația pozitivă   2 11-20 ianuarie 

Corelația negativă 26 11-20 septembrie 

Zona martor 15 21-31 mai 

 

Apar consecințe ale faptelor săvârșite la începutul anului. Judecăm totul prea superficial. 

O dezvoltare se bazează prea mult pe farmec și nu este apreciată. Se pune prea mult accentul pe 

latura mentală. Probleme venite din relații imature. Este nevoie de o educație superioară. 

Respect. Dorința de a învăța lucruri noi. Se promovează o idee prin intermediul unor oameni 

respingători. Se dezvoltă încrederea și ușurința de a lucra cu fondurile de rezervă. Oamenii se 

preocupă de cinste. Respectul vine prin întâlnirea cu pedeapsa. Creativitate. Bolile vin din 

nervozitate sau irascibilitate. Probleme complicate legate de o vindecare. Din umbră apar ființe 

puternice. Grijile și anxietatea pot fi scăpate de sub control. Se muncește prea mult și se judecă 

prea puțin. Oportunitățile apar după ce este trecut testul înțelegerii și toleranței. Excelentă 

posibilitate de a progresa. Întâlnire cu un adversar mai vechi. Interes pentru ceea ce este ascuns 

sau tăinuit. Se vorbește prea mult despre dreptate și nu se face nimic. Sensibilitatea ne ajută să 

înțelegem comportamentul bizar al celorlalți. Informația ajuta pe toată lumea în a modifica un stil 

de viață. Voința este puternică. Apelăm la informații suplimentare. Se dorește simplificarea 

metodei de lucru. Avem nevoie să fim responsabili. Succes prin prospectarea noului. Înțelegem 

care este cauza unui război. Visăm la o lume mai bună și suntem tentați să o stricăm pe cea 

prezentă. Este judecată perseverența fiecăruia după faptele sale. Se face o analiză a progresului 

ultimilor ani. Cunoașterea atinge și slăbiciunile nu doar puterea. Relații ciudate între eu și 

celălalt. Dramele sentimentale împing pe unii spre gesturi necugetate. Preocupare față de ceea ce 

a reprezentat până acum dependența și slăbiciunea. Deviații de la cale prin ajustarea vitezei de 

lucru. Putere de concentrare. Interes pentru aventuri noi. Fiecare va trebui să se hotărască ce 

lasă în urmă. Mare eveniment personal. Individualitatea îi îndeamnă pe oameni să fie reci și 

indiferenți. Imaginația va fi distrusă. Autoevaluarea ne pune la încercare. Victima plânge cu 

lacrimi de crocodil. Masca este totuna cu carapacea. Lipsa de încredere în propria persoană este 

proiectat asupra celorlalți ca un factor de neliniște. Meticulozitatea grăbește bătrânețe. Ochi 

caută o soluție bizară. Primim în cămin un sfat cald. Visăm la metode foarte simple care să 

combată o rigiditate sau un abandon. Dispreț față de cel slab. Nu ne mai preocupă să identificăm 

vinovații. Aventura și dezvoltarea spirituală merg împreună. Progres. Suntem pregătiți pentru 

ceea ce va veni spre noi în anul următor. Tinerețea devine și acum o stare de spirit. 

 

Ultima decadă a lunii decembrie aduce, în primul rând, împlinirea unor observații, intuiții 

sau informări cu care am luat contact în prima decadă a lunii decembrie. Schema de repartizare a 

decadelor ne arată că exemplul cel mai bun pentru ceea ce avem de parcurs în momentul acesta este 

cea de-a doua decadă a lunii ianuarie. În felul acesta, se face un arc peste timp și prin evenimentele 

acestei decade încercăm să dăm un sens anului pe care le-am parcurs, să înțelegem de ce a trebuit că 

anumite dureri să fie împărtășite și de ce am primit atât de mult sau de ce a trebuit să facem atât de 

mult. Corelațiile negative ne îndreaptă atenția către mijlocul lunii septembrie când am avut de 

parcurs mai multe evenimente astrale cu scopul de a dezvălui un secret ori de a demonstra că 

suntem în stare să construim ceva important în această lume, suntem capabili de o mișcare și mai 

ales rezultatul acestei mișcări este o prelevare prin efort propriu a unor concluzii într-un mediu pe 

care îl controlăm foarte bine. Finalul lunii mai are și în această decadă un rol foarte important 
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pentru că devine martor. Ceea ce în prima decadă a avut calitatea de corelație negativă, în a doua 

decadă a avut calitatea de corelație pozitivă, iar acum devine martor. În cea de a treia decadă a lunii 

decembrie arătăm că învățăm ceea ce ne-a fost dat să învățăm, înțelegem ceea ce trăim și putem să 

ne ridicăm deasupra propriei condiții și prin experiențele proprii nu doar prin ajutorul venit din 

exterior. 

Cea de-a treia decadă a lunii decembrie și ultima decadă a anului în curs ne mobilizează 

mult pe dorința de progres și ne atrage atenția că, în plus față de ceea ce vom simți în momentul de 

față, avem o sarcină aceea de a împlini așteptările personale sau așteptările celorlalți. Din această 

cauză, ultima decadă a anului s-ar putea să fie foarte grea sau mult mai grea decât am anticipat. În 

mod sigur avem toate prerogativele necesare să ne descurcăm, să trecem dincolo de aparențe și să 

înțelegem acest impuls nou care vine cu mesajul de a ne pregăti pentru ceea ce va însemna anul 

următor. Informații referitoare la anul următor vom avea încă din această decadă, iar asta pentru a 

fii pregătiți nu pentru a fi îngrijorați pentru ceea ce nu vom putea controla. 

Încă din prima zi a acestei decade se schimbă direcția pe care am abordat-o în primele două 

decade transformând tot ceea ce este bun și tot ceea ce este rău într-o concluzie înțeleaptă. Ultima 

decadă a lunii mai, cea care a fost în prima decadă un reper negativ, nu ar fi trebuit să primească o 

atât de mare atenție. Recomandările ei referitoare la modul în care ne implicam în evenimentele 

sociale au devenit corelații pozitive în a doua decadă prin ceea ce s-a desfășurat de la sine, nu prin 

ceea ce am urmărit în mod direct, adică evenimente care s-au consumat în mijlocul lunii decembrie 

cereau experiența acumulată pe finalul lunii iulie, nu începutul lunii decembrie.  

Venus se află acum într-o relație bună cu Junon și avem puterea să înțelegem frumosul din 

ceea ce am traversat, să obținem o concluzie înțeleaptă și să ne îndepărtăm de caracterul superficial 

al vieții. De această dată pornim la acest drum cu o atitudine dură, cu o ușoară rigiditate, motivând 

că această înțelepciune de viață nu este altceva decât o forță care ne consolidează structura de 

rezistență ori ne motivează transformările selective pe care dorim sa le refacem pe finalul acestuia. 

Pentru că această relație pozitivă dintre Venus și Junon se consumă când Soarele trece pe ultimul 

grad al zodiei Săgetător fiind, de altfel, implicat și în Ultimul Pătrar, se va pune accentul pe o 

componentă mentală care nu s-a maturizat încă. Cu alte cuvinte, oamenii vor fi puțin cam răsfățați, 

cam aroganți sau se vor comporta ca și cum nu au înțeles prea multe din ceea ce au trăit în primele 

20 de zile, așa cum spun. Forța personală face acum un apel către o altă dimensiune, creând un arc 

peste timp cum nu s-a mai realizat de-a lungul acestui an. Sunt invocate energii aparținând arborelui 

genealogic și schemele acestea ar trebui să ne ducă către o mare performanță. Performanța despre 

care suntem informați încă de la începutul acestei decade vine după puterea fiecăruia. Cu alte 

cuvinte, ciudățeniile pe care le vom afișa ne sunt specifice, nu sunt venite din afară și nu sunt nici 

expresia unor conjuncturi de moment. Sunt aduse la lumina de evenimentele prezente, nu sunt 

create de acestea. Asta înseamnă că momentul acesta ar putea să ne trezească sentimente de 

aversiune față de oameni pe care până acum am declarat că îi iubim sau îi ajutăm necondiționat. 

Asta se întâmplă pentru că de pe arborele genealogic ne vin informații pe care le-am refuzat până 

acum, toate fiind încadrate în acea categorie a defectelor care ne-au lansat mesaje în prima decadă a 

lunii decembrie și, în egală măsură, ne-au informat despre anumite evenimente care se vor consuma 

în această decadă, adică pe începutul lunii decembrie am anticipat ceea ce acum se va putea împlini.  

Această răscolire a trecutului, acest arc peste timp are nevoie de o educație superioară pentru 

a nu crea breșe de securitate sau pentru a nu distruge. Această educație superioară, nu se referă la 

studii legate de școală, învățarea unei meserii sau însușirea unui domeniu de activitate. Ea se referă 

la educație morală, la rafinarea structurii interne cu scopul de a ne schimba programul de lucru și a 

ne face pregătiți pentru următoarea etapă. Deocamdată, ceea ce ține de următoarea etapă nu poate fi 

încadrat în această formă de anticipație. Anticipația personală cu care am luat contact în prima 

decadă a lunii decembrie cere acum toată energia de care dispunem pentru a urmărim împlinirea sa. 

O altă anticipare, spre exemplu ceea ce va urma să ni se întâmple în anul următor, deocamdată nu 

este posibilă pentru omul comun. Cel care lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces 

de cercetare spirituală va înțelege că acesta este un moment de purificare intensă. Deplasarea lentă 

apare pentru că există o mare greutate pe programul de lucru sau pe preocupările sociale din această 
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perioadă. Totuși, această schemă nu trebuie să ne creeze impresii greșite despre viitor. Ceea ce nu 

anticipam clar în momentul acesta ar trebui lăsat pentru o altă perioadă. 

 
„Nicolae Teclu 
(18.10.1839, Brașov –13/26.07.1916, Viena, Austria) 

Chimist. A studiat ingineria și arhitectura,  iar apoi chimia, și-a continuat cariera 
devenind profesor de chimie generală și chimie analitică la Viena. A avut o contribuție 
substanțială la dezvoltarea chimiei mondiale. În 1890 obține brevet pentru realizarea invenției 
sale, arzătorul cu mecanism de  reglare a raportului dintre aer și gaz. Becul său produce o 
flacără mai fierbinte decât becul Bunsen. Folosirea acestui tip de arzător este răspândită în 
România, dar și în întreaga lume. A dat numele tipului de arzător (bec), arzătorul Teclu. 
Domeniile care au fost studiate de el includ: studii de rezistență a hârtiei și a fibrelor lemnoase, 
pigmenți minerali, uleiuri utilizate în pictură, combustia gazelor. Tot lui îi aparțin o serie de 
aparate de laborator păstrate în prezent la Universitatea din București. Cele mai importante sunt 
aparatul pentru detectarea metanului și un altul pentru prepararea ozonului. A analizat chimia 
unui meteorit găsit în 1870 la Goalpara, India. Membru titular al Academiei Române (1879), 
președinte al secțiunii sale științifice (1910–1913).”[8] 

 
Soarele se află acum deja în zodia Capricorn și cumulând această poziție cu plasarea Lunii 

în zodia Balanță înțelegem că preocupările oamenilor de acum sunt pentru cinste, pentru echilibru 

sau pentru a remedia anumite greșeli pe care le-am făcut în ultima perioadă. Pentru că ne oprim 
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asupra remedierii lor înseamnă că lucrăm cu probleme, iar problemele de acum vizează promovarea 

unor idei prin intermediul cărora i-am considerat pe oameni respingători. Este adevărat, prin poziția 

Soarelui în zodia Capricorn avem mai multă încredere în sine, mai multă siguranță și mai puțină 

instabilitate. Lucrurile pot deveni acum instabile pentru că Luna din Balanță nu este nici într-un caz 

expresia echilibrului sau armoniei, ci expresia unui balans ce ar putea să lase impresia de echilibru. 

Trecând prin zodia Balanță, Luna se va afla în fereastra conjuncție cu Jupiter, aspect care se va 

împlinii și în seara acestei zile, dar și plasarea acesteia în spațiul careului în T pe semne cardinale ce 

are în postura de focar planetele Pluton și Mercur. Grijile și anxietatea pot fi scăpate de sub control 

pentru că ne preocupăm prea mult de lucrurile care nu au soluție ori de cele care nu au soluție prin 

procedeul la care se apelează acum. Poate ar trebui să ne preocupe mai mult în a schimba metoda de 

lucru, în a duce mai puțin grija zilei de mâine și a ne interesa mai mult de armonia de moment. 

Pentru că Soarele vine după o perioadă de o lună de zile în care ne-a îndemnat să trecem de o 

extremă la alta nesiguranța momentului, cea susținut astral de opoziția Lunii cu Uranus nu ne 

permite să ne bucurăm de prezent și nici să vedem că soluțiile de acum sunt foarte simple. Ceea ce 

este simplu este dat la o parte, este considerat fără importanță, imatur sau jignitor. 

Există o componentă interesantă care va face ziua de 22 decembrie celebră. Problemele ce 

țin de vindecarea destinului, de remedierea unei probleme legată de arborele genealogic ne 

îndeamnă să ne stabilim obiective pe termen scurt, adică să ne propunem ca începând de mâine să 

schimbăm și atitudinea și ritmul de lucru și, poate, și anturajul. Nu se știe dacă chiar vom reuși să 

facem lucrul acesta însă gândul acesta care ne arată că doar viitorului îi este dedicată soluția pe care 

nu o putem pune acum aplicăm, ne dă mai multă speranță și încredere deși vedem că rezervele sunt 

cam pe sfârșite. Îngrijorările momentului sunt cu precădere accentuate de faptul că Mercur are acum 

o deplasare retrogradă și dacă ne așteptăm ca pe zi ce trece lucrurile să se concentreze și, prin 

concentrare, să fie mai clare atunci ne înșelăm. Mercur, încă în conjuncție cu Pluton, se întoarce din 

drum, se îndreaptă către Soare și până la finalul acestei decade va ajunge din nou în postura mai 

puțin plăcută ce apare în relația sa cu Soarele, adică va deveni din nou ars de Soare, deci ideile nu se 

vor stabiliza pe o direcție puternică, înălțătoare sau constructive, ci ceea ce este neclar acum se va 

adăuga la ceea ce va fi neclar în ziua următoare și tot așa până când Mercur își va reveni la mersul 

direct adică deja în anul următor. Totuși, faptul că ne proiectăm în viitor lucruri de genul acesta ne 

aduce pe moment o anume stare de confort. Referindu-se strict la ziua de 22 decembrie lucrurile 

acestea sunt importante pentru că aduc o atracție către substanța care stimulează. Există o prezență 

misterioasă în evenimentele repartizate zilelor acestei decade și cine va dori să descopere acest 

element misterios va trebui să treacă dincolo de elementele acestea foarte evidente care îngrijorează 

sau sperie. În momentul în care substanța aceasta misterioasă care stimulează este descoperită, 

semnalul transformării va fi foarte clar, printr-un eveniment sau printr-o informație cheie. 

 
„La numai patru ani de la urcarea pe tronul României a lui Carol I, izbucnește războiul între 
Prusia și Franța. Or, el, deși rudă cu Napoleon al III-lea, era totuși neamț, crescut în Germania, 
fost ofițer prusac — și în sufletul lui a ținut partea Germaniei. Cum românii simpatizau cu 
Franța, s-au ivit atunci fel de fel de mișcări ostile, a apărut o tendință foarte serioasă de 
răsturnare a lui Carol. Simpatia pentru împărăția germană, principele mai întâi, apoi regele 
Carol a purtat-o toată viața și a împins țara noastră către o înțelegere cu Germania și cu Austro-
Ungaria. 
Trebuie să constatăm că această lungă domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istoria României, 
cu un an mai lungă decât a lui Ștefan cel Mare, ne-a fost benefică, în acest răstimp, țara noastră 
a făcut un salt înainte uimitor. Poate că, dintre toate țările moderne, numai Japonia a făcut un 
salt comparabil cu cel al României de la mijlocul veacului trecut și până la primul război 
mondial. Din punct de vedere economic s-au făcut progrese uriașe, dar, bineînțeles, nu se putea 
ca într-o singură generație să ajungem la nivelul țărilor occidentale. Mai toate căile ferate de la 
noi datează de pe vremea regelui Carol. S-au construit șosele, au apărut uzine, a început 
exploatarea petrolului; am fost a doua țară din lume, după SUA, în privința industriei extractive 
a petrolului. 

În planul politicii interne, regele Carol a fost iscusit, a știut să păstreze echilibrul între cele 
două mari partide care s-au creat, Partidul Liberal (al Brătienilor) și Partidul Conservator — 
echilibru politic asemănător celui din Anglia. Votul nu era universal, ci cenzitar — numai cei ce 
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plăteau impozit erau admiși să aleagă — sistem care ne apare azi ca nedemocratic, dar nu 
trebuie uitat că acest sistem funcționa aproape peste tot în Europa, cu deosebirea că la noi era 
mai restrictiv din cauza gradului de analfabetism și a concentrării bogăției în anumite straturi 
ale societății. Apoi electoratul nu era încă educat, nu înțelegea că de el depindea schimbarea, așa 
încât, la fiecare alegere, partidul desemnat de rege pentru a forma guvernul obținea majoritatea 
în alegeri. Regele Carol, după împrejurări, a reușit să mențină alternanța: 3 -4 ani un partid, 3-4 
ani celălalt. O singură dată au stat liberalii la putere aproape 12 ani (1876-l888), cu Ion Brătianu 
ca președinte — în afară de o întrerupere de două luni, când s-a aflat în fruntea guvernului 
fratele lui, Dumitru Brătianu. Ion Brătianu, fără îndoială cel mai mare om politic al nostru din 
veacul al XIX-lea, a adus cele mai importante înnoiri din punct de vedere economic — sistemul 
bancar, sistemul industrial, toate acestea datează din vremea președinției lui.”[5] 

 

Trecerea Lunii în zodia Scorpion ne aducem o altă gamă de preocupări. În 23 decembrie 

Luna va trece în semnul căderii sale în a doua parte a zilei ceea ce va însemna că în momentul 

acesta trebuie să scoată în evidență o sensibilitate pe care am neglijat-o în ultima perioadă. Această 

sensibilitate este investigată tot rațional, tot prin scheme cunoscute și tot în absența unei logici 

realiste. Logica momentului este una foarte abstractă, care selectează după bunul plac evenimentele 

din timp și atrage atenția asupra lucrurilor greșite pe care le-am făcut, dar pe care nu le mai putem 

repara. Retrogradarea lui Mercur din această perioadă are o greutate mare asupra genului acesta de 

dreptate sau de clarificare pentru că în continuare se află în preajma focarului careului în T pe 

semne cardinale. Apar, astfel, oportunități însă cu greu vom fi în stare să le vedem ori să le 

valorificăm. Partea bună vine din faptul că Luna, pe primul segment al zodiei Scorpion, va trimite 

un unghi pozitiv către Marte. Lucrurile care au fost ascunse ori tăinuite până acum ne ies în 

întâmpinare și ne vorbesc despre circumstanțe grave care pot deveni atenuante. În momentul de față 

căutăm prin orice mijloc să înfruntăm un adversar, să ne umplem timpul cu activități diverse pentru 

a ne distrage atenția de la o gândire negativist. În toată această gândire negativistă singurătatea are 

un rol foarte important. Prin această relație bună a Lunii cu Marte, de fapt, se alimentează 

explicațiile care ar trebui să susțină izolarea. Unghiul favorabil dintre Lună și Marte nu ne ajută să 

înțelegem constrângerile pe care le traversăm, ci doar să le facem pe acestea mai ușor de suportat. 

Dar Luna nu împlinește o relație pozitivă doar cu Marte, ci și cu Soarele și aceste trei 

corpuri cerești participă la împlinirea unui triunghi minor ce are Soarele în poziție de focar. Prin 

poziția Soarelui în postura de focar al acestui triunghi minor înțelegem de ce căutăm circumstanțe 

atenuante. Avem nevoie de stabilitate pentru că aceste gânduri pesimiste nezdruncină, nu doar 

structura afectivă, ci și modul în care percepem lumea și deci modul în care interacționăm. Visul 

acesta teribil al transformării este foarte accesibil, unii îl privesc pe acesta ca pe o realitate și 

oportunitățile acestui moment sunt trăite mai mult la nivel ideatic pentru că faptele sunt împrăștiate 

peste tot, abordate fără o metodă clară ori fără o logică practică, doar prin logica abstractă. Mercur 

din Capricorn prin retrogradarea sa reușește să ne bulverseze acum suficient de mult încât schema 

aceasta care ne vorbește despre soluții să fie lipsită de înțeles. Pentru persoana în cauză poate ar 

putea sa aibă un rost, o explicație sau poate chiar un înțeles, însă acest înțeles lipsește cu desăvârșire 

în interacțiuni. O altă componentă a zilei de 23 decembrie prin care oamenii reușesc să se mențină 

pe linia de plutire, să interacționeze cu toate că practic nu au prea multe să-și ofere, vine din 

ocultarea unui interes. Există preocupări diverse față de consolidarea stării de confort, pentru că 

Mercur trece prin Capricorn și chiar dacă este retrograd energia specifică acestei poziții nu poate fi 

ascunsă, însă anumite fapte, tocmai pentru că nu au înțeles pot crea suspiciuni celorlalți și umple 

golul în care ar trebui să se așeze logica, luciditatea sau concretul cu elementele unui mister steril. 

Cu alte cuvinte, suntem secretoși degeaba pentru că nu ascundem nimic important sau informația pe 

care credem că nu o spunem celorlalți pentru a ne proteja nu are nicio valoare. Dar așa este 

perioada, așa sunt construite direcțiile astrale și cine va dori ca viața sa să nu fie dominată de acest 

banal va trebui să se mobilizeze puternic și să facă apel la experiențe acumulate pe alte conjuncturi, 

spre exemplu cele care au venit spre noi în mijlocul lunii ianuarie, spre care se îndreaptă acum 

corelațiile pozitive de acum. 

 
„Dimitrie Voinov  
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(6.02.1867, Focșani – 7.07.1951, București) 
Biolog, zoolog, histolog, citolog. A absolvit școala primară la Focșani, după care s-a 

înscris la Liceul Internat din Iași, unde a fost coleg cu Emil Racoviță și Grigore Antipa. La științe 
naturale l-a avut profesor pe Grigore Cobălcescu, care i-a stimulat pasiunea pentru biologie. 
După obținerea bacalaureatului a plecat la Paris pentru a se specializa în domeniul biologiei, 
alături de Emil Racoviță, Paul Bujor și Ion Cantacuzino. La Sorbona s-a specializat în biologie 
(zoologie). În 1891, după susținerea examenului de licență și doi ani de specializare, a revenit în 
țară, unde a ocupat Catedra de zoologie și morfologie animală a Facultății de Știinte de la 
Universitatea din București, pe care a deținut-o până în 1937. Fondatorul școlii românești de 
citologie. A militat pentru dezvoltarea mișcării științifice în România, în cadrul Societății 
Române de Științe, fiind vicepreședinte al Secției de științe naturale și, ulterior, președinte al 
acestei instituții. A demonstrat existența a trei constituenți celulari (protoplasmatici): 
condriomul, vacuomul și sistemul golgian. Primul în lume care a descoperit aneuploidia sau 
polisomia la animale. În 1902 a început seria cercetărilor citologice, pe care le-a continuat timp 
de trei decenii. Lucrări: Principii de microscopie (1906), Mitocondriile (1916),  problema biologică 
a diferențierii sexelor (1929). Membru al Academiei Române (1927).”[8] 

 

În 24 decembrie lucrurile ar trebui să fie puțin mai simple. De această dată Luna se află într-

o relație bună cu Mercur și chiar dacă pe zona publică situațiile nu se remediază, ele având aceeași 

componentă, pentru sine, pentru individul în cauză totul va fi puțin mai clar ori mai confortabil. 

Este foarte posibil ca tensiunile care au fost generate de o atitudine personală necuviincioasă să 

dispară pentru că această atitudine este înlocuită cu un confort. Prin faptul că ne liniștim, avem 

acces la emoții colective ori reușim sa anticipăm evenimente nefericite pe care pe alte conjuncturi le 

vom trata cu indiferență. Acum pentru că lipsește o preocupare esențială, pentru că trăim în 

continuare cu acest gol sufletesc, reușim să vedem detalii care ne-ar scăpa de alte conjuncturi. Mulți 

dintre cei pasionați de astrologie consideră că retrogradarea lui Mercur ar putea să fie responsabilă 

de această analiză detaliată a situațiilor pe care le parcurgem. Nici că se putea ceva mai greșit! 

Retrogradarea lui Mercur aduce în special probleme de comunicare și ține de bunul simț al fiecăruia 

să considere dacă problemele sale de comunicare sunt etaloane pe care ceilalți ar trebui să și le 

însușească. Nimeni nu oprește un om care are gândirea răsturnată să considere că toți ceilalți din jur 

greșesc și doar el are dreptate. La asta se refera Mercur retrograd și aceasta este energia de bază pe 

care o vor prefera oamenii care iubesc prea mult neputința de a comunica. Dacă s-au născut cu acest 

handicap, retrogradarea lui Mercur le aduce un impuls în a se afișa și mai mult prin acest 

dezechilibru. Momentul de față ar putea să fie pentru aceste persoane semidocte în ale astrologiei un 

imbold în a-și impune celorlalți punctul de vedere. Asta se întâmplă pentru că în a doua parte a zilei 

de 24 decembrie Luna se va afla într-o relație bună cu Mercur și toate lucrurile pe care acești 

oameni le dezvălui acum pentru prima dată, o parte dintre ele care au fost ascunse în mod 

intenționat anterior, îi determină pe aceștia să se vadă superiori. Atitudinea aceasta de superioritate 

gratuită va defini întru totul ziua de 24 decembrie accentuând aceste probleme de conștiință și 

prezentându-le pe acestea ca pe niște exemple la capitolul inspirație. 

Dar Luna nu se va afla acum doar într-o relație bună cu Mercur, ci și cu Neptun și în 

momentul de față avem pe cer un alt triunghi minor, de această dată cu Mercur în poziție de planetă 

focar. Se pune prea mult accent pe aceste logice răsturnate, pe aceste lucruri descoperite și se pierd 

din vedere că neputința de a li se vedea acestora caracterul practic arată ca acest miez nu există. Cu 

alte cuvinte, nu suntem noi răsturnați, ci doar suntem în stare să vedem că o informație este goală pe 

dinăuntru ori un demers incomplet. 

Dacă dintre cei pasionați de ezoterism vor fi și persoane care vor dori să combată toată 

această situație atunci li se recomandă că cea mai bună tehnică pe care ar putea să o folosească pe 

această conjunctură este respirația. Nu contează dacă folosim o tehnică milenară sau pur și simplu 

suntem atenți la respirație. A inspira și a expira înseamnă comunicare și dacă pornim de la această 

bază nonverbală avem toate șansele să descoperim firul acesta subțire care nu se înnoadă niciodată 

când Mercur este retrograd. Respirând corect descoperim iubire, iar iubirea nu poate fi condiționată 

și nici îngrădită de conjuncturi astrale. Iubirea este eternă. Parcurgând această cale ocolitoare 

reușim să ne protejăm din fața acestor lucruri minore care vor să ne convingă că sunt esențiale. 
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„Octavian Paler  
(2.07.1926, Lisa, jud. Brașov – 7.05.2007, București) 

Eseist. A studiat Filologia și Dreptul la București. Redactor-șef la Contemporanul, 
România liberă. Membru al CC al PCR. Membru fondator al Grupului pentru Dialog Social 
(1990) alături de Ana Blandiana și Gabriel Liiceanu. S-a remarcat prin memoriile de călătorie în 
Egipt, Grecia, Italia: „Drumuri prin memorie”, Premiul Uniunii Scriitorilor, 1972; „Caminante • 
Jurnal (și contrajurnal) mexican”, 1980, și prin eseurile care îmbină reflecții asupra timpului, 
artei și istoriei: „Mitologii subiective”, 1975; „Apărarea lui Galilei”, 1978; „Viața pe un peron”, 
1981; „Polemici cordiale”, 1983; „Viața ca o coridă”, 1987; „Scrisori imaginare”, 1992; 
„Autoportret într-o oglindă spartă”, 2004; „Eul detestabil”, 2005; „Calomnii mitologice”, 2007. 
Distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor.”[8] 

 

Cine nu a fost atent la conjuncturile zilele anterioare va ajunge în 25 decembrie într-un 

impas. Convingerile eronate, lucrurile mici care păreau nevinovate sau foarte importante se 

transformă în etaloane. Soarele se află într-o relație bună cu Uranus, însă Uranus este retrograd în 

zodia Berbec și, în plus, are de împlinit și o relație foarte proastă cu Jupiter. Schema aceasta socială 

este puternic favorizată de trigonul dintre benefici, adică Venus și Jupiter se află acum într-o relație 

foarte bună, iar Venus va trimite raze pozitive și spre Uranus, dar și spre Saturn. Într-un cuvânt 

avem pe cer desenat un vapor și asta prin împlinirea la grad perfect a unghiurilor realizate între 

planetele poziționate pe vârfurile acestei configurații. În general, aceste configurații se împlinesc în 

limita toleranței admisă. Faptul că în spațiul unei zile se împlinesc la grad perfect unghiurile acestea 

arată că mesajul acestei configurații este unul de o importanță majoră. În primul rând avem de-a 

face cu o presiune internă, adică cea dată de opoziția dintre Uranus și Jupiter despre care știm că în 

se adresează cu precădere raporturilor dintre oameni, relațiilor dintre grupuri sau chiar dintre națiuni 

pe ideea de putere, de dominare sau de patrimoniu. Dreptatea fluturată ca un steag reprezintă 

mobilul care va amplifica energia acestei configurații. Pornind de la această dorința de dreptate 

mulți oameni vor considera că sunt creator de valori, că modul lor de a gândi trebuie așezat la baza 

unor negocieri sau trebuie neapărat să se țină cont de schemele pe care aceștia le indică. Acest 

trigon dintre Saturn și Uranus va avea pretenția că reformează lumea și ca bazele pe care le 

reconfigurează sunt mult mai puternice decât ceea ce am avut până acum. Apoi, se va vorbi despre 

această dreptate ca despre un beneficiu cerut de mult timp. Relația aceasta dintre benefici va fi însă 

concretizată mai mult la nivel de informație sau la nivel de comunicare. Aici lucrurile vor mulțumi 

anturajul pentru că problemele ridicate în momentul de față nu sunt doar problemele individului, ci 

problemele grupului pentru că retrogradarea lui Mercur, cea care ne-a tulburat comunicarea sau 

înțelegerea, se adresează tuturor. Apoi, relația bună dintre Venus și Uranus, dar și cea dintre Venus 

și Saturn se adresează cu precădere modul în care percepem lumea, sferei emoționale sau interesului 

pe care îl vom manifesta pentru consiliere. 

Într-un cuvânt schema aceasta care poartă denumirea sintetică de vapor se adresează cu 

precădere unui proces de transformare. Nu se știe dacă această transformare ar putea să producă 

urmări pozitive ori dacă rezultatele pozitive vizibile în acest moment vor fi atât de durabile cum se 

spune în momentul acesta. Știm însă că ne facem calcule pentru viitor, vom fi destul de stricți în a 

creiona etapele viitoare și, în mod surprinzător, luând în calcul și ceea ce am experimentat de la 

începutul acestei decade până acum, vom fi atenți și la tentații ori vom acorda erorii o marjă mult 

mai mare. 

Cu alte cuvinte, 25 decembrie ne ajută să fim conștienți de un pericol și pentru a înțelege 

lucrul acesta unii vor fi dispuși să-și modifice stilul de viață, să-și consume o mare parte din energia 

personală pentru a înțelege concret la ce se referă această presiune internă și să obțină un rezultat 

imediat adică să se desprindă, poate chiar brutal, de dramele prezentului. Aceste persoane sunt 

avertizate că nu pot merge mai departe negând regulile, doar pentru că acestea sunt legate de 

dramele pe care nu le mai pot suporta. Schema aceasta astrală cere regulă, precizie și dincolo de 

toată această construcție, dincolo de tot acest mesaj care pare perfect în sine, există o problemă 

specifică acestei decade care face racordarea la arborele genealogic sau la un istoric al grupului, 

elemente care nu trebuie trecut cu vederea și nici nu trebuie uitate. Este frumos și minunat că avem 
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soluții, însă va trebui să mergem puțin mai departe decât în a arăta cu degetul problema sau soluția, 

adică trebuie să le punem în aplicare. Doar acele persoane care reușesc să ajungă în această zonă se 

pot considera privilegiate ale sorții sau persoane care abordează transformarea în modul cel mai 

concret cu putință. Ceilalți, vor filozofa, vor abstractiza problemele concrete doar pentru că în 

momentul de față trec printr-un deficit de voință, adică nu se pot mobiliza și nu pot să iasă din lene, 

din autosatisfacție sau din confort. Aceste persoane sunt avertizate că nu conjunctura astrală le 

complică viața, ci pasiunea lor pentru visele acestea ireale sau irealizabile. Visele acestea sunt atât 

de lipicioase încât îi vor crea impresia individului că ele constituie de fapt realitatea. Cu cât va face 

mai puțin pentru adevărata realitate cu atât mai dureros va fi momentul de trezire. 

 
„Plautius Andronescu  
(10.12.1893. zoricn. Erveția -4.11.1975. Timișoara) 

Inginer (specializare: tehnica tensiunilor înalte). Familie originară din Bârlad. A absolvit 
liceul Matei Basarab la București, a studiat la Școala Politehnică Federală din Zurich, remarcat 
fiind de profesorii Aurel Stodola și Karl Kuhlmann, o somitate mondială în domeniul 
electrotehnicii teoretice, al cărui asistent a fost. Acolo și-a susținut teza de doctorat cu o 
remarcabilă lucrare privind mașinile asincrone cu rotor in colivie, publicată ulterior în 
prestigioasa revistă Archiv fur Elektrotehnik. Vine în țară în 1925, invitat de profesorul Dimitrie 
Leonida, și este unul dintre fondatorii Politehnicii din Timișoara (Catedra de bazele 
electrotehnicii), al cărei rector fondator a fost matematicianul Traian Lalescu. A fost profesorul 
academicianului Remus Răduleț. A contribuit la dezvoltarea industria electrotehnice românești 
(a înființat prima fabrică de mașini electrice din Cluj, 1925), a făcut parte din Comisia de 
electrificare a Căilor Ferate Române. După al Doilea Război Mondial a fost internat în lagărul de 
la Caracal, unde a stat sub un an, după care a revenit la catedră. A publicat numeroase lucrări de 
specialitate în România, Europa și America. Cea mai cunoscută lucrare a sa este Bazele 
electrotehnicii, 2 vol., după care se studiază și astăzi.”[8] 

 
26 decembrie nu face o notă discordantă atât de evidentă cu ceea ce s-a consumat în 25 

decembrie. Acum Jupiter și Uranus își împlinesc la grad perfect opoziția lor și asta nu înseamnă 

decât că în continuare este activă acea configurație numită vapor. Avem în momentul de față 

constrângeri sociale pe care trebuie să le investigăm sau nevoi personale pentru care avem obligația 

să găsim soluții practice. În plus față de ceea ce s-a consumat în 25 decembrie, Luna se află acum în 

zodia Săgetător și are de împlinit două unghiuri negative, unul cu Marte și altul cu Axa Dragonului. 

S-ar putea ca, în momentul acesta în care Jupiter și Uranus să fie în opoziție, obstacolele sociale să 
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aibă un impact afectiv mult mai dureros decât au avut anterior. Cu alte cuvinte, aceeași problemă 

produce acum alte efecte. În plus, pentru că Luna se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, 

26 decembrie poate fi și o zi de eroare. Libertatea prost înțeleasă se întoarce împotriva individului 

pentru că este lacom și vrea un alt reper, vrea să fie iubit mai mult, să fii înconjurat de mai mulți 

oameni, să vadă mult mai departe ori să fie mai bogat. Cere mai mult într-un context în care nimic 

nu orientează către așa ceva nu arată decât lăcomie iar în momentul de față lăcomia este aspru 

pedepsită. 

Referindu-se strict la momentul acesta opoziția lui Jupiter cu Uranus arată că destinul se 

schimbă printr-o atitudine categorică. Desigur, nu putem să considerăm că aceasta atitudine 

categorică poate fi scoasă din context. Ea va avea 

repercusiuni asupra cadrului general, rezultatele 

sale se vor regăsi și-n viețile celorlalți sau în 

destinul poporului din care face parte. Totuși, 

aceasta atitudine categorica arată că se schimbă 

proprietarul unei probleme. La vedere, oamenii 

vor spune că dragoste este mai presus de orice, că 

armonia relațiilor sau că înțelegerea dintre oameni 

este mult mai importantă decât problema în sine. 

Realitatea va spune altceva. De aici înțelegem că 

adevăratele rezultate nu vor veni decât în cazul 

unor persoane care pot să treacă dincolo de 

aparențe, care nu iau în nume personal un refuz 

sau o critică și au, prin energia lor pozitivă, 

capacitatea de a îndeplini un rol pozitiv în viețile 

celorlalți. Dintre aceștia, pentru că totul se 

construiește sub forma unei ierarhii, puțini vor 

reuși să nu-și atribuie roluri mesianice doar pentru 

că primesc în momentul de față mai multe 

mulțumiri decât ceilalți. Există un rost pentru care 

lucrurile acum sunt așezate ierarhic și fiecare 

dintre noi, pentru că suntem cu toții sub razele aceluiași cer astral, trebuie să ținem cont că 

retrogradarea lui Mercur ar putea să ne răsucească oricând ideile și să ne zăpăcească. Deci puțină 

modestie prinde bine oricui. Cine va ține cont de acest avertismente astral va reuși să își frâneze 

orice impuls prin care va impune dreptatea sa celorlalți ori va aduce pe zona publică o dreptate 

abuzivă. Nu totul trebuie judecat acum după adevărul cel mai evident, ci după adevărul cuprinzător. 

Din categoria oamenilor cu totul speciali care se implică pentru a implementa un model de 

dreptate se detașează o categorie de oameni rătăciți care nu s-au maturizat încă deși au un destin 

favorabil în sensul acesta. Aceștia vor crede că răul de acum pe care, printr-o anticipație ciudată, îl 

provoacă înseamnă binele de mai târziu, îi protejează pe oameni de la o distrugere clară. S-ar putea 

ca această distrugere să fie numai în capul lor și înainte de a lua o hotărâre pentru ceilalți trebuie să 

se consulte cu aceștia și să citească printre rânduri dacă sufletul are sau nu nevoie de așa ceva. Nu 

trebuie să neglijăm faptul că în momentul de față, acum când ni se pare că dorința de dreptate 

salvează, Luna se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului deci lucrează pe negație. De aici 

înțelegem că discrepanța dintre dreptatea foarte puternică, evidentă sau abuzivă de pe zona publică 

și frământările interne ar putea să ducă la evenimente ciudate sau chiar la distrugerea unor destine. 

 
“Antonie Ablov  

(16.08.1905, Odessa - 18.05.1978, Chișinău) Savant, specialist în domeniul chimiei 
anorganice, profesor universitar, fondatorul școlii științifice de chimie a Republicii Moldova. în 
1923 se înscrie la Facultatea de Fizică și Chimic a Universității Al.I.Cuza din Iași. A activat, 
temporar, în calitate de inginer cercetător la Asociația de prelucrare a țițeiului ASTRA Română 
din Ploiești (1939-1940). în 1940 revine în Basarabia și e numit șef al Catedrei de chimie a 
Institutului Agricol din Chișinău (1941), apoi al celui din Sverdlovsk (Ekaterinburg, 1941-1944). în 
1944 își susține, la Universitatea din Kazan, teza de doctor habilitat în chimie (Despre natura 
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legăturilor și despre stereochimia compușilor complecși). A fost profesor și șef al Catedrei de 
chimie anorganică la Institutul Agricol, Institutul de Medicină, Universitatea de Stat din 
Chișinău (1945-1959). Este unul dintre organizatorii Facultății de Chimie a Universității și primul 
ei decan (1946-1959). Concomitent, participă la fondarea agrochimiei în Moldova. Din 1949 
conduce Laboratorul chimico-analitic al filialei moldovenești a Academiei de Științe a URSS, fiind 
totodată și membru al Consiliului Științific Specializat al acesteia. între 1959 și 1961 a fost 
director al Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei. Șef al Laboratorului de 
chimie a compușilor coordinativi al Institutului de Chimie (1959-1978). Din 1965 până în 1975 este 
director al Institutului de chimie al ASM. A publicat 762 de lucrări științifice, inclusiv 2 
monografii. în colaborare cu I.B. Bersuker, a elaborat, în 1961, prima monografie din URSS 
dedicată legăturii chimice între combinațiile coordinantive (Legătura chimică in compușii 
complecși). Lucrări: Nomenclatura chimiei neorganice, 1962; M.V. Lomonosov și studiul lui 
„Cuvânt despre folosul chimiei" împreună cu D. Batâr, A. Șamșurin, 1962. Membru al Academiei 
de Științe a Republicii Moldova (1961) și președinte al prezidiului ei (1961-1978). Intre 1961 și 
1965 a deținut funcția de academician-coordonator al Secției de științe naturale și tehnice. în anul 
1983 i s-a decernat post-mortem Premiul de Stat al RSSM în domeniul științei și tehnicii.”[8] 

 

A doua zi de tranzit a Lunii prin zodia Săgetător aduce un careu între Lună și Neptun, dar și 

o conjuncție a acesteia cu Junon. Toate acestea se vor consuma într-un punct al configurație numită 

vapor ceea ce va accentua această problemă socială. În plus față de ceea ce știm că s-a consumat 

anterior în 27 decembrie apare o necesitate nouă. Avem acum nevoie să privim în față deziluziile, 

persoanele care ni le-au creat și să găsim pe moment o soluție. Viteza de reacție este susținută de 

tranzitul Lunii prin zodia Săgetător însă există și un neajuns. Nu vom fi protejați de nemulțumiri 

suplimentare, de traume suplimentare și nici de lovituri din partea celor care au fost ajutați. Este 

clar, deziluziile le avem din partea persoanelor care ar fi trebuit să împlinească niște așteptări. Cei 

mai mulți dintre aceștia au fost ajutați, iar acum înlocuiesc persoana care i-a ajutat, poate nu 

intenționat, însă lovitura aceasta este foarte clară. Practic, momentul zilei de 27 decembrie aduce un 

bilanț interesant îndemnându-l pe cel slab să fie și obedient, sa accepte modelele celorlalți și să se 

îngrijoreze inutil față de ziua de mâine. Faptul că această conjunctură astrală lansează și temeri față 

de viitor, nu înseamnă că tot ceea ce gândim și trăim în momentul de față este eronat. Devine eronat 

în momentul în care viziunea aceasta a viitorului este integrată cu forța în acest prezent neclar. Ar 

trebui ca momentul de față să fie edificator doar la un anumit capitol, și doar în privința deziluziilor, 

nu la modul general. Cine se va extinde foarte mult se va risipi și va ajunge în mod indubitabil la 

concluzii eronate. 

Momentul de față aduce o relația bună a Soarelui cu Axa Dragonului în ipostază prin care se 

va media tendința Nodurilor și vedem pentru prima data de când Mercur a intrat în mers retrograd 

că deplasarea aceasta înapoi nu este bună. Soarele, acum, prin energia sa, prin forța cu care susține 

personalitatea și atitudinea, va arde vibrația lui Mercur retrograd și singurul beneficiu pe care am 

putea să-l avem în momentul de față este chiar această luciditate. Este posibil ca unele persoane să 

vadă că deplasarea înapoi este greșită, dar să nu se oprească. Asta este însă o altă problemă. 

Conștientizarea va fi accesibilă oricui și numai prin intermediul acesteia reușim să mediem o 

problemă de destin, una de conștiință, dar și una de atitudine pentru că, după cum vom vedea în ziua 

următoare, conjuncția lui Marte cu Coada Dragonului arată că perioada aceasta este dominată de o 

agresivitate greu de controlat. Prin ceea ce conștientizăm că se deplasează înapoi, prin duritatea 

aceasta pe care o avem și aversiunea pe care o dezvoltăm față de cei care ne dezamăgesc putem să 

înțelegem un blocaj al destinului. Dacă vom vedea că deplasarea înapoi este greșită și, cu toate 

acestea, nu o vom opri, atunci ne merităm soarta. 

Pentru că Luna se va afla acum în conjuncție și cu Saturn, dar și într-o relație proastă cu 

Chiron lucrurile acestea rele care se stabilizează sunt imediat vizibile printr-o afecțiune sau printr-

un simptom. Alegerea proastă va somatiza imediat. 

Așa după cum se poate constata vibrația zilei de 27 decembrie este de o importanță 

covârșitoare pentru conștiința celui care dorește să iasă din această schemă a suferinței și să devină 

în romanul său un personaj pozitiv, nu unul negativ. Viața este însă foarte complexă și nu ne putem 

aștepta ca o decizie simplă, una chiar conjuncturală, să ne scoată din această sărăcie afectivă sau 
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volitivă, din acest deficit de putere pentru a ne duce spre cunoaștere sau spre realizare. Este clar că 

momentul acesta este dominat de relații ciudate pentru că impactul pozitiv al Soarelui asupra Axei 

Dragonului cu asta lucrează. Acestea sunt elementele care trebuie remediate și indicat ar fi dacă 

obținem rezultate pozitive prin administrarea acestora să ne bucurăm ca și cum am găsit o veritabilă 

comoară, pentru că a cere mai mult pe acest context înseamnă, la fel ca și în ziua anterioară, o 

lăcomie ce va fi pedepsită dur. 

 
„Niculae Abramescu  

(31.03.1884, Târgoviște - 1947, Cluj) Matematician. Profesor la Universitatea din Cluj, 
fondator al Facultății de Științe cu secțiile Matematică, Fizică, Chimie, Științe Naturale, 
Geografie a Universității Regele Ferdinand. Secția de matematică avea Catedrele: Matematici 
Generale, Mecanică, Teoria Funcțiilor, Analiză, Algebră, Astronomie. A predat geometrie 
descriptivă. Din 1921 profesor la Universitatea din București. A contribuit la organizarea 
Societății de Științe din Cluj și a primului Congres Național al matematicienilor români (Cluj 
1929), care s-a bucurat de participarea lui „Vito Volterra”, cuvântul inaugural fiind rostit de Gh. 
Tițeica. Cu acest prilej debutează, la Cluj, revista Mathematica, al cărei membru fondator este. 
Colaborează cu peste 150 de matematicieni din toată lumea. în 1941 a fost unul dintre cei 26 de 
profesori universitari semnatari ai protestului față de actul de cedare a Ardealului de Nord 
alături de Ion Mușlca, D.D. Roșea, Gh. Spacu ș.a. A participat activ în perioada 1941-1943 la 
funcționarea Cercului matematic al Societății de Științe din Cluj aflat în refugiu la Timișoara. 
Contribuții la analiza matematică și la geometrie.”[8] 

 

Pentru o scurtă perioadă de timp Mercur va fi întărit de vibrația Soarelui pentru că în seara 

zilei de 20 decembrie se va afla într-o conjuncție strânsă cu acesta. Momentul de față însă va 

amplifica și mai mult confuzia pentru că, atunci când Marte va împlini o conjuncție perfectă cu 

Coada Dragonului, Mercur va îndeplini aceeași relație cu Soarele. În a doua parte a zilei când se va 

împlinii această conjuncție, Luna se va afla deja în zodia Capricorn, pregătindu-se pentru o nouă 

conjuncție cu Soarele și deci inițierea unui nou ciclu lunar. Până atunci însă vom avea de stabilizat 

vibrațiile celor două unghiuri absolut speciale. Conjuncția lui Marte cu Coada Dragonului este acum 

un semn de agresivitate împotriva unei idei, împotriva unor concepții sau a unei ideologii. 

Ideologiile nu se construiesc peste noapte, ci la formarea acestora participă oamenii împreună cu 

destinele lor, cu aspirațiile, cu realizările și cu deziluziile lor. Asta înseamnă că în schema zilei de 

28 decembrie sunt adăugate elemente personale de destin, radiografii remarcabile sau încărcate de 

eșec, toate participând la construirea acestui edificiu împotriva căruia ne declarăm acum cu toată 

forța. 

Ar trebui să ne fie clar înainte de toate un lucru: dacă ne declarăm împotriva unui element în 

mod sigur ne declarăm împotriva tradiției sale puternice, împotriva mesajului clar pentru 

consolidarea căruia s-a consumat multă energie și s-au folosit multe destine. Deci un posibil 

argument în negarea acestei ideologii pe motiv că aceasta este superficială ori că nu răspunde unei 

nevoi de cunoaștere este cât se poate de fals. 

Marte în Pești însă are o dramă aparte și va alege din toate evenimentele sociale, din toate 

conjuncturile ceea ce susține această atitudine neplăcută. Suferințele personale, atât cele fizice cât și 

cele sufletești, neputința de a încadra într-o schemă a prezentului durerile trecutului sau neputința de 

a privi în viitor liber, neîngrădit, ține de domeniul lui Marte din Pești. Pe acest fond, împlinirea 

conjuncției dintre Soare și Mercur retrograd ne aduce un plus de regret și se dă unei probleme 

sociale un imbold spre abandon. Este posibil ca în momentul de față să nu vedem decât partea rea a 

situațiilor și lucrul acesta să nu fie de bun augur. Nu ne este dat să vedem problemele doar pentru a 

fi deprimați tot timpul de ele sau a plânge. Avem nevoie să vedem problemele pentru a înțelege 

unde am greșit pentru a nu mai face lucrul acesta. De aici înțelegem că atât în perioada în care Luna 

trece prin zodia Săgetător și împlinește un unghi pozitiv cu Venus, dar și în perioada în care trece 

prin Capricorn, suntem îndemnați să fim creativi, să descoperim piatra filozofală ascunsă în nămol, 

să ne hotărâm pe ce traseu pornim și să nu judecăm totul după detalii, ci să privim ansamblul 

problemei pentru a descoperi soluția. Este clar că în toată această ecuație astrală conjuncția Soarelui 

cu Mercur aduce o mare putere de concentrare și deci ne oferă și prerogativele necesare pentru ca 
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un ideal îndrăzneț să poată fi împlinit, în ciuda opresiunii, în ciuda opoziției care ar putea să vină 

din exterior. Dacă suntem descurajați, dacă privim problema aceasta doar prin rănile pe care ni le 

provoacă pierdem în putere. Dacă alegem să o vedem din alt unghi avem șansa să ne recuperăm 

puterea și să o folosim pe aceasta pentru a ne ridica, pentru a ne vindeca sau pentru a cunoaște. 

Mai există o problemă ce poate fi încadrată tot în ecuația astrală aferentă zilei de 28 

decembrie și care vine din atracția către o deviație. Viteza de lucru sporită, acest nerv, aceasta 

agresivitate ce poate fi transformată într-un element bun modifică substanțial viteza de lucru și unii 

ar putea crede că viteza de lucru mărită este scopul în sine pentru care suntem puși să acționăm într-

o anumită direcție. Nu contează dacă ajungem repede la destinație, nu contează cât de abili suntem 

în a rezolva probleme mici într-un timp record, ci contează și încărcătura afectivă, drama sau poate 

absența ei, pentru că lucrurile acesta vor putea fi acum judecate după urmele pe care le lasă. Aici 

vor avea probleme cu creativitatea oamenii speciali, aici se va putea constata că se înșală. Tabloul 

pe care-l pictează trebuie să răspundă unor cerințe, nu neapărat trebuie finalizat într-un timp record. 

 
Auguste Comte (1798-1857). Se spune despre el că a avut o mare și durabilă influență asupra 
orientării filosofice a savanților secolului al XIX-lea; a fost în realitate pe jumătate nebun. Stătea 
închis toată ziua în camera sa, scria scrisori incoerente, cu cuvinte pe care le sublinia și care se 
refereau la fapte absolut neînsemnate. Cu prilejul unei plimbări, a vrut să se arunce în lacul 
Enghien, antrenând-o și pe soția sa. A fost internat la spitalul condus de dr. Esquirol - care i-a 
diagnosticat un acces de megalomanie - și unde, într-una din zile a înfipt furculița în obrazul unui 
gardian. 
În ziua ieșirii sale din stabiliment a semnat în actul de eliberare cu numele de... Brutus-
Bonaparte-Comic. 
Pe timpul când lua masa, recita pasaje din Homer. Obișnuia să înfigă cuțitul în tăblia mesei „ca 
în Scoția al lui Walter Scoti - spunea el - și cerea să i se servească „fundul suculent al unui porc! 
Mai târziu, aflându-se pe podul Artelor, a încercat să se arunce în Sena. Într-o zi a plecat la 
Montpellier, dar a ajuns la Nimes și s-a întors acasă. Întreaga sa viață este punctată de accese de 
nebunie întrerupte de seminebunie. 
Timp în care de fapt și-a compus și 
publicat opera. 

Georges Dumas. Care i-a 
dedicat un studiu bine documentat 
și pertinent, menționa: „A fost un 
mistic cu perioade de halucinații și 
extaz, un temperament psihopatic 
“.[3] 

 

În noaptea de 28 spre 29 

decembrie Mercur se va afla într-o 

relație bună cu Marte însă nu vom 

avea ocazia să remediem o parte din 

probleme, ci doar să accentuăm 

această componentă prin care se 

mediază un proiect important, 

destinul în sine sau aspirațiile în 

care credem și pentru care am 

investit atât de multă energie de la 

începutul anului și până acum. Ceea 

ce apare în plus în 29 decembrie 

față de celelalte zile ale acestei luni 

vine din divulgarea unui secret. Lucrul acesta nu se va întâmpla pentru că ne-am dorit să punem la 

dispoziția celorlalți informații care nu-i privesc, ci durerea pare să fii atât de mare, tensiunea atât de 

puternică încât ceea ce vedem la capătul drumului ne lasă impresia că nu va putea fi obținut decât 

dacă lăsăm în urmă acest bagaj emoțional foarte încărcat sau dureros. Practic, despre bagajul 

emoțional foarte încărcat poate fi vorba pe ecuația astrală zilei de 29 decembrie și despre o 
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descoperire importantă ce ar putea să ne ducă spre împlinirea unui mare eveniment personal se 

poate vorbi acum. Un element nou vine însă din atitudinea pe care un partener ar putea să o adopte. 

Cu cât se consideră mai mult victimă cu atât mai aproape va fi de o atitudine fățarnică, de o 

minciună construită foarte bine sau de refuzul unui ajutor. În 29 decembrie lucrurile sunt amestecate 

și, în plus, pentru că se împlinește și Luna nouă această zăpăceală are o perspectivă de o lună de 

zile. Se va pune acum accentul pe autoevaluare, pe înțelegerea nevoilor celorlalți, pe un contrast 

interesant care ar trebui să ne ofere răspunsuri de la sine. Rezultatul însă întârzie sa apară pentru că 

momentul de față, din cauza Lunii pline, nu conferă rezultate, ci proiecte, planificării sau creionarea 

unui traseu clar. 

Pentru că 29 decembrie este și ziua când Uranus își revine la mersul direct presiunea pusă pe 

decizii îi va îndemna pe oameni să caute soluții acolo unde ele nu sunt găsite. Absența soluțiilor îi 

va bulversa mult pe oameni și din nou vor greși înclinând balanța către recepționarea eronată a unui 

mesaj. Dacă urmărim fondurile care se împlinesc în spațiul zilei de 29 decembrie vom fi 

impresionați prin multitudinea lor însă ținta acestora nu este diferită de ceea ce am fost avertizați în 

prima decadă a acestei luni sau în ziua anterioară, adică în 28 decembrie. Nimic din ceea ce se 

întâmplă acum nu are caracter novator deși Luna Nouă ar trebui să sublinieze cu precădere lucrul 

acesta. Pentru că nu există un element nou, benefic, în locul său se vor așeza aceste lacrimi de 

crocodil, atitudinile acestea fățarnice sau agresivitatea care îi îndeamnă pe oameni să lucreze foarte 

mult cu contrastul. Practic, vibrația acestei zile, care definește în oarecare măsură finalul anului 

2016, nu ne pregătește pentru ceea ce va însemna anul 2017. Este posibil să recepționăm un mesaj 

însă nu facem nimic pentru a ne pregăti să înfruntăm ceea ce acesta ne anunță. 

Totuși revenirea lui Uranus la mersul direct arată că o parte din problemele personale se 

rezolvă de la sine, nu mai există atâta gălăgie în jur și treptat această vibrație abuzivă dispare. Există 

în continuare o durere care nu va putea fi mediată, pentru care nu avem încă soluții și în susținerea 

căreia nu mai sunt atât de evidente nici talentele si nici abilitățile pe care le-am folosit la începutul 

acestei decade. Cu alte cuvinte, spectrul acesta al acțiunilor personale se reduce și acest eveniment 

major care a fost anticipat încă de la începutul lunii decembrie devine foarte important, devine 

major prin coerciție, prin forța cumulată a acestor vibrații. Practic, binele și răul ocupa același loc și 

puțini vor fi aceia care vor da dovadă de discernământ, separând direcțiile negative de cele pozitive. 

Pentru că oamenii se tem de refuz prin acest arc peste timp își aduc aminte de multe episoade care 

s-au consumat de-a lungul anului, dar le vor invoca în special pe cele pe care le-au parcurs pe 

mijlocul lunii septembrie pentru că li se pare mai ușor de controlat. În momentul acela Marte s-a 

aflat într-o relație proastă cu Chiron și vom putea mult mai ușor să stabilim cine se face vinovat 

pentru afectarea stării de sănătate, pentru distrugerea speranței sau pentru costurile unor alianțe 

păguboase. 

 
„Regele Mihai, sprijinindu-se pe un Bloc Național Democratic de curând constituit 

(național - țărăniștii reprezentați de Maniu, liberalii de Dinu Brătianu, social-democrații de Titel 
Petrescu și comuniștii de Lucrețiu Pătrășcanu), procedează, în după-amiaza lui 23 august 1944, 
la un fel de lovitură de palat. Antonescu refuzând să încheie imediat un armistițiu cu sovieticii, 
regele l-a demis din funcția de prim-ministru și l-a arestat, a ordonat armatei să înceteze lupta 
împotriva rușilor și a cerut germanilor să părăsească țara. Germanii neacceptând să plece, și 
atacând capitala cu unitățile antiaeriene de la Ploiești, a trebuit să întoarcem armele împotriva 
foștilor noștri aliați. Lucru dureros pentru armată, dar, la ordinul regelui, executat fără ezitare. 
Și de-acum a început un război către apus, în care am pierdut alte câteva sute de mii de oameni, 
dar am recucerit Transilvania. Am intrat în Ungaria, am ajuns până în Cehoslovacia. Am fost 
deci aliații sovieticilor și ai occidentalilor, fără să ni se recunoască însă statutul de cobeligeranți, 
ceea ce ne-ar fi dat anumite drepturi în faza negocierilor de pace. în același timp, eram ocupați 
de imensa armată sovietică, care a crezut că poate face la noi ce voia. A început o nouă eră a 
istoriei noastre: prin faptul că am pierdut războiul în fața sovieticilor, eram de-acum siliți — cu 
toate promisiunile aliaților că ne vor apăra — să adoptăm un regim impus de Moscova.”[5] 

 

30 decembrie este marcată de conjuncția Lunii cu Pluton, de reactivarea careului dintre 

Uranus și Pluton, deci de întâlnirea cu o altă problemă. Pentru că această problemă vine pe fondul 
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unui context agresiv, ea va părea minoră sau auxiliară activând cu precădere contrastul cu care am 

lucrat în ziua anterioară. Deci oricât de agresivă ni se va părea, oricât de dură sau de importantă, 

soluția, schema aceasta, invocă episoade care s-au consumat în mijlocul lunii septembrie sau 

mijlocul lunii ianuarie. Cu greu ne va veni să acceptăm recomandările celorlalți, cu greu vom reuși 

să ajungem într-un compromis interesant din care să înțelegem că și faptele celorlalți sunt la fel de 

importante chiar dacă ele se referă doar la acțiuni cei privesc pe ei. Oamenii sunt legați de un fir 

invizibil, trăiesc în același ocean de energie și orice gând pe care îl trimite transmit unde puternice 

către toată comunitatea. Contextul acesta al zilei de 30 decembrie se adresează cu precădere 

invitației de a ne controla gândurile, de a identifica un factor slab, nu pentru a-l învinui sau ar 

pedepsi, ci pentru a-l face conștient de pedeapsa pe care o merită. Luna, în momentul de față, nu 

doar că activează acest careu agresiv dintre Uranus și Pluton care ne-a dat bătăi de cap ani de zile, ci 

participă la împlinirea unui careu în T pe semne cardinale cu Pluton focar. Se poate găsi acum o 

cale spre inima însă trebuie să fim conștienți că inima este scufundat în durere și atunci când 

ajungem acolo retrăim toată durerea pe care am traversat în această decadă sau chiar în această lună. 

Pentru că Luna decembrie s-a axat în special pe negație, accesul la sinteză se face acum prin 

emoție. Va fi greu să ne centrăm pe emoții pozitive pentru că Mercur acum se află în mers 

retrograd, iar Venus într-o relație proastă cu Luna neagră și vom fi tentați ca atunci când vorbim 

despre sentimente de fapt să ne referim la furie, la manie, la agresivitate sau la trădare. Succesul în 

demersurile curente va veni acolo unde suntem acceptați de comunitate. Acceptare este semnul că 

ne aflăm pe drumul cel bun și că de fapt suntem în armonie cu ceilalți pentru că negația este forța 

cea mai puternică ce va fi vizibilă în 30 decembrie. 

O altă componentă absolut minunată acestei zile care face referire tot la cunoaștere este dată 

de împlinirea unui triunghi minor între Luna neagră, Lună și Chiron. Luna, fiind focarul acestei 

configurații, ne vorbește despre o problemă mai veche în termeni noi însă emoțiile tulburate, 

reperele spre care ne întoarcem s-ar putea să fii atât de puternice încât cunoaștere aceasta despre 

care credem că este complet nouă să fie doar o reinterpretare a unei soluții mai vechi pe care am 

pus-o și altădată în aplicare și a dat rezultate. De această dată însă chiar dacă va da rezultate ele nu 

vor putea să se facă auzite pentru că sunt plasate într-un context agresiv care cer fapte majore pentru 

a putea fi văzute sau pentru a produce o vindecare de durată. Ceea ce apare acum prin acest unghi 

minor seamănă cu atenuarea durerii, nu cu vindecarea afecțiunii. 
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„Dimitrie Cantemir stă ostatic la Constantinopol 20 de ani. învață toate limbile vorbite curent 
acolo la vremea aceea: araba, persana și turca, bineînțeles; limbile antice (greaca, latina); 
greaca modernă; dintre limbile apusene: italiana, germana și ceva franțuzește — astfel că, 
adăugind româna și rusa, pe care o va învăța în exil în Rusia, avem ceea ce se numește un 
adevărat poliglot. Cunoaște cultura bizantină, firește; cunoaște perfect cultura islamică, trăind în 
mediul ei (e inventatorul unui mod de transcriere a muzicii turcești! Se mai știe și azi în Turcia că 
notele muzicale turcești sunt o invenție a lui „Cantemiroglu", adică a fiului lui Cantemir Vodă 
tatăl); latina și greaca antică le cunoaște temeinic din cărți; cunoaște ceva și din cultura 
apuseană, căci e citit și frecventează pe ambasadorii străini: olandez, englez, francez, german... 
Când a ajuns să fie apreciat la Curtea Otomană, marele vizir a crezut că el e omul potrivit să fie 
trimis domn în Moldova, pentru că se zvonea că țarul Petru (căruia i se va spune „cel Mare"), 
după ce l-a învins pe regele Suediei Carol al XII-lea, ilustru căpitan, se pregătea de război 
împotriva turcilor. 

Dar iată că abia ajuns în scaun la Iași, Cantemir caută să ia legătura cu țarul pentru ca, 
împreună, să pornească un război de eliberare de sub dominație turcă. In 1697, în vârstă de 24 de 
ani, asistase, în rândurile armatei otomane, la înfrângerea de la Zenta în fața imperialilor, 
înfrângere sfârșită în adevărată derută, de unde Cantemir trăsese concluzia pripită că puterea 
otomană era definitiv decăzută. Prin emisari de-ai lui, aleși din mica boierime care-i era mai 
credincioasă, încheie, în primăvara lui 1711, un tratat cu Petru cel Mare, prin care pune Moldova 
sub protecția țarului, într-un cuvânt făcea din Moldova o țară vasală Rusiei. Noi, care știm ce a 
urmat vreme de trei veacuri, ne dăm seama ce imprudență comitea: dacă rușii ar fi ieșit 
învingători atunci, Moldova toată ar fi avut, cu timpul, soarta Ucrainei, a Georgiei sau a 
Basarabiei, prefăcute în simple provincii sau gubernii ale imperiului rus.”[5] 

 

31 decembrie este o zi de emoție. Acum Soarele va avea de împlinit o relație foarte bună cu 

Neptun și asta cu puțin timp înainte ca Luna să treacă din zodia Capricorn în zodia Vărsător. Ceea 

ce se întâmplă acum seamănă mai curând cu o sinteză făcută pentru sine, cu o analiză aplicată celor 

12 luni însă nu la modul haotic ci ne vom oferi privilegiul de a alege punctual anumite evenimente 

pe care să ni le amintim și care să ne umple sufletul de încântare și putere. Practic, puterea și 

prestigiul se așază în această zi alături de generozitate și imediat ce Luna va intra în zodia Vărsător 

această generozitate va putea fi oferită ca exemplu și celorlalți. 

Relația aceasta bună a Soarelui cu Neptun care a fost activă și în ultima perioadă, devine 

acum foarte vizibilă prin invitația la revigorare. Oamenii se vor simți tinerii indiferent de vârstă, 

puternici prin ceea ce percep și gândesc și mult mai indulgenți cu greșelile pe care le fac sau pe care 

le observă la ceilalți. În momentul de față se simt inspirați și constată că aventura și dezvoltarea 

spirituală merg împreună. Toate acestea duc spre progres și de aici se poate constata modificarea 

stării de confort în așa fel încât să nu mai simțim atât de puternic duritatea cu care evenimentele 

sociale refuză să se modeleze așa cum trebuie. 

Omul comun va arăta însă o atitudine puțin mai ciudată pentru că nu va avea suficient de 

multă putere ori măiestrie în a se desprinde de contextul agresiv susținute de unghiurile împlinite în 

ultimele zile. Va arăta dispreț față de cel slab pentru că se va simți bine și crede că dacă se simte 

bine atunci îi este permisă și această atitudine. Este avertizat că dacă scapă de sub control aceasta 

atitudine, dacă se așază din nou pe un piedestal, dacă nu renunță la rigiditate sau la frică atunci 

achizițiile acestei decade, cele care au fost acumulate cu atât de mult efort, cu atât de multă durere și 

într-un mod atât de riscant vor fi transformate într-o aventură. În momentul de față aventura nu 

poate fi decât riscantă și doar în anumite condiții, indicate de temele individuale, această aventură 

poate însemna și una a cunoașterii sau a progresului. În cele mai multe din cazuri este riscantă și 

duce la fragmentare. Acești oameni se vor folosi de slăbiciunile celorlalți, de secretele care au fost 

împărtășite pentru a pune condiții sau pentru a obține avantaje pe seama celorlalți. Sunt avertizați că 

dacă procedează în felul acesta și dacă nu se tem, riscă în anul următor ca rolurile să se inverseze și 

dacă la momentul acesta consideră că nu este un pericol și pot ocupa poziția de victimă, atunci nu 

vor mai avea această libertate. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

privii relația bună a Soarelui cu Neptun ca pe o invitație la a se deschide. Nu se vor deschide față de 
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oamenii care sunt prea curioși, care le-au dovedit că desconsideră sentimentele profunde și rafinate, 

că intră cu ciubotele în viețile celorlalți, ci se vor deschide către un plan superior. Ultima zi a anului 

devine pentru aceștia semnul și dovada clară că au progresat și că toate încercările celor 12 luni i-au 

zidit nu i-au fragmentat. 

 
Enigma  

     de Marin Sorescu      
 
Domnule, am auzit în tinerete o ghicitoare 
Si i-am uitat raspunsul. 
,,Tenghelita, 
Menghelita, 
De carcee, 
Tombolita. 
Ghici, ce e?" 
De vreo patruzeci de ani mă tot chinui 
S-o dezleg, 
Sau să-mi aduc aminte raspunsul. 
M-am dus în satuul în care-am auzit-o, 
Am intrebat din om în om: 
Nimeni nu stia, 
O ghicitoare care-a disparut. 
 
Maica Mare, Maria Radulescu Falcoianu 
Numita maica Rica, din comuna Redea, Romanati, 
I-a spus în 1919 lui neica lonescu, 
Din Redea, ghicitoarea asta. 
Când si-a dat el seama c-a uitat raspunsul, 
Maica Rica murise. 
Si de-atunci il tot chinuie. 
Daca ar fi ca în povesti, ar fi trebuit să i se taie 
Capul. ca nu poate dezlega enigma. 
Dar nici ghicitoarea nu se mai poate dezlega singura 
Si se foloseste de el, ca să-si aduca aminte 
Raspunsul. Toate au avut un sens pe vremuri, 
Si au disparut, fie sensul, fie cuvintele acestui sens. 
 
,,Tenghelita, 
Menghelita, 
De carcee 
Tombolita. 
Ghici ce e?" 
 
Nu cred c-o să ghicesc pana mor, 
Spune batranul, si la coltul ochilor i se 
Increteste un zambet al ochilor, subtire. 
Da, uite ti-o spun si eu dumitale. 
Vezi dumneata ca si zicerile astea 
Sunt ca niste fantani, care, daca nu mai sunt sleite, 
Se infunda, cad ghizdurile si creste rogoz si 
Ardelul broastei din ele. 
 
Am văzut odata niste oameni 
Se uitau la o fantana, care se cam invechise. 
Cumpana se cam usurase. 
Unul a zis: 
- De coinace trebuie să mai punem 
Un fier de plug, 
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Să atarne bine. 
Să se cumpaneasca bine, asa. 
Fierul vechi de plug 
Atarnand de cumpene, 
Arand prin aer de cate ori 
Se afunda galeata 
Si iarasi coborand cu brazda lui de cer... 
Daca mă-ntrebi unde s-au dus, toate, cum de-au disparut 
Nu stiu ce să-ti raspund. 
Ca ,,Tenghelita, menghelita" aceea. 
 
Ghici ce e? 

 

Ultima decadă a lunii decembrie a reușit să contureze probleme absolut esențiale pentru 

dimensiunea spirituală, dar și pentru evoluția socială. Atât omul comun cât și omul superior au avut 

de traversat de-a lungul acestei ultime perioade anului 2016 încercări puternice marcate de dorința 

de succes și de răbdare. Acolo unde au dat dovadă de răbdare acolo au descoperit și înțelepciune și, 

prin înțelepciune, au văzut că nu este cel mai bun moment să fie risipitori sau să consume mai mult 

decât au calculat. De asemenea, ultima decadă a lunii decembrie împlinește o anticipație puternică 

ce va veni spre noi în prima decadă a lunii decembrie. Unii oameni se vor speria că au acces la 

astfel de informații sau că s-a întâmplat așa cum au crezut. Nu este cazul să meargă mult prea 

departe cu această putere pentru că arcul acesta peste timp nu face referire la o abilitate personală, ci 

pur și simplu la o schemă astrală care a fost inițiată în prima decadă a lunii decembrie și s-a împlinit 

în ultima parte a acestei luni. 

Totuși, din această ultima decadă a anului trebuie să ne rămână o invitație la eleganță sau 

gustul savuros al progresului. Impulsul nou către evoluție sau către cunoaștere trebuie să-și găsească 

un loc de cinste în viața fiecăruia dacă vrem să fim privilegiați, adică să merităm statutul pe care 

următorul an ni-l va oferi. Deocamdată nu este momentul sa anticipăm nimic despre ceea ce va veni 

în următoarele luni. Momentul acesta de sinteză are o greutate specială și dacă pentru unii nu va mai 

conta dacă anul următor are vești bune sau proaste pentru că nu vor avea urechi să audă și nici ochii 

să vadă. 

Așa după cum se poate constata ultima luna anului 2016 este foarte puternică la capitolul 

lecții de viață, dar și destul de agresivă la capitolul frământări sociale. Începutul și finalul lunii au 

fiecare mesaje separate și legătura dintre acestea se constată cu precădere printr-un eveniment care 

este anticipat în prima decadă și împlinit în ultima. Finalul lunii mai va fi pentru prima decadă un 

reper negativ, pentru mijlocul lunii decembrie un reper pozitiv și martor pentru finalul lunii 

decembrie. Cu alte cuvinte, persoanele care știu foarte clar ce li s-a întâmplat pe finalul lunii mai 

vor reuși să depășească cu brio invitația la negație sau la sinteză fără a pierde și fără a-și distruge 

statutul. Pentru aceștia energia va crește, iar puterea personală va fi încărcată de o mare 

semnificație. 
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ZODII 

 
 

“Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăimniciodată.”  

(Octavian Paler) 
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BERBEC 
 

 

 
 

 

 

“Cea mai mare glorie nu o dobândeşti atunci când nu eşti 

doborât niciodată, ci atunci când te ridici după ce ai căzut.“  

(Confucius)
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 

(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

GGEEOORRGGEE  VVAALLEENNTTIINN  BBIIBBEESSCCUU    

(3.04.1880, Bucureşti – 2.07.1941, Bucureşti) 

Pilot 
 

Nepot al lui Gheorghe B. 

şi fi al lui  George B., care a 

luptat în Mexic, în Corpul 

Expediţionar Francez. În 1905 a 

construit un balon, numit 

România, cu care a făcut exerciţii 

de zbor la Paris. A învăţat pilotaj 

la şcoala lui Louis Blériot de la 

Pau şi a obţinut permisul 

internaţional nr. 20. Fondator şi 

comandant al Şcolii de pilotaj de 

la Cotroceni. Cofondator al 

Federaţiei Aeronautice 

Internaţionale şi al Automobil 

Clubului Român (1901). Maşina 

lui a fost a IV-a înregistrată în 

România şi a călătorit, cu soţia sa, 

Martha B., în automobil până în 

Persia (Ispahan), traversând Rusia 

şi Caucazul. Preşedinte al 

Comitetului Olimpic Român, 

vicepreşedinte şi preşedinte al 

Federaţiei Aeronautice 

Internaţionale. 

 

RRAADDUU  CCOODDRREEAANNUU  

(4.09.1904, Tulcea – 11.02.1987, Bucureşti) 

Biolog şi citolog 
 

A urmat cursurile liceului Gheorghe 

Lazăr din Bucureşti, unde a înfi inţat Societatea 

Ştiinţa, în care şi-an 

manifestat ideile 

evoluţioniste. Între 1923 şi 

1926 urmează cusurile 

Facultăţii de Ştiinţe din 

Bucureşti. Îşi ia licenţa în 

1927. O deosebită  infl uenţă 

asupra formării sale ca biolog 

au avut-o Andrei Popovici  

Bâznoşanu şi Dimitrie 

Voinov. În această perioadă 

vine în contact cu ilustre 

personalităţi ale biologiei 

româneşti şi franceze: Ion 

Cantacuzino, Paul Bujor, 

Grigore Antipa, Ion Borcea, 

Mihai Ciucă, Al. Ciucă, Gh. 

Zotta, C. Ionescu-Mihăileşti, Ioan Ciurea, M. 

Caullery, Ch. Perrez, F. Mesnil, O. Dubosq, L. 

Léger. Începe studii parazitologice. Se ocupă de 

microsporidiile insectelor din ordinul 

Ephemeroptera. Cu aceste studii îşi dă 

doctoratul în Ştiinţe Naturale în 1939 la 

Facultateea de Ştiinţe din Paris sub îndrumarea 

lui Maurice Caulléry. În 1930 este transferat la 

Institutul de Speologie al Universităţii din Cluj-

Napoca. Aici colaborează 

cu Emil Racoviţă, căruia îi 

succede la Catedra de 

Biologie Generală. 

Activitatea sa durează până 

în 1945, când revine la 

Catedra de Biologie 

Generală. În 1949 trece la 

Catedra de zoologie a 

nevertebratelor, unde 

funcţionează până în 1974. 

A scris peste 200 de lucrări 

ştiinţifi ce, multe din ele fi 

ind deschizătoare de 

drumuri noi în biologie: 

despre studiul protozoarelor 

parazite la nevertebrate; 

patologia insectelor – patobiologia; taxonomia 

şi zoogeografi a unor viermi tubelariaţi şi al 

unor grupe de crustacee. A fost ales (în 1974) 

membru al Academiei Române. Membru al 

Societăţii Franceze de Zoologie. 
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DDAANN  DDAASSCCĂĂLLUU    

(5.04.1942, Craiova) 

Inginer 
 

A absolvit Facultatea de Electronică şi  

Telecomunicaţii a Institutului 

Politehnic din Bucureşti, unde 

este în prezent profesor. 

Specializare la Universitatea din 

Birmingham. A contribuit 

(1973–1974) la realizarea şi 

experimentarea în ţară a primelor 

dispozitive cu microunde – 

diodele IMPATT cu siliciu, 

asimilate în fabricaţie, exclusiv 

prin efort propriu, la IPRS–

Băneasa. În perioada 1976–1988 

a condus la IPRS-IPB un 

colectiv de cercetare asupra fi zicii şi 

tehnologiei contactului metal-semiconductor 

utilizat în construcţia dispozitivelor 

semiconductoare şi a circuitelor integrate. 

Rezultatele cercetării au 

fost publicate în 1988, în lucrarea Contactul 

metal-semiconductor în 

microelectronică. Alte lucrări: 

Injecţia unipolară în dispozitive 

electronice semiconductoare, 

1972; Transit-Time Effects in 

Unipolar Solid-State Devices, 

1974. Între 1958 şi 1959 s-a 

realizat la Institutul de Energetică 

al Academiei un calculator 

analogic performant cu câteva 

zeci de amplifi catoare 

operaţionale şi elemente 

neliniare, folosit în cercetările 

conduse de V.M. Popov. Membru al Academiei 

Române din 1993, preşedinte al Secţiei de 

ştiinţa şi tehnologia informaţiei (1994–1998). 

 

FFLLOORRIINN  GGHHEEOORRGGHHIIUU    

(6.04.1944, Ploieşti) 

Șahist 
 

 

La 15 ani s-a califi cat în fi nala naţională a seniorilor. A absolvit 

Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, unde este cadru 

didactic. Prima victorie internaţională a fost în 1959, la Universitatea din 

Leningrad. A câştigat titlul olimpic în 1966, la Havana, în faţa lui Boby 

Fischer. Mare Maestru al Sportului. Preşedinte al Federaţiei Naţionale de 

Şah. 
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Complicitate. Investigarea calităților și defectelor. Se caută liniștea familiei. Adevărurile au 

o mare însemnătate. Se gestionează o problemă legată de descoperirea unor talente. Dificultate în 

a-și controla ambiția. Retrospectivă dureroasă. Se face un compromis prin conflict direct. O 

descoperire îi propulsează către un nivel înalt. Ies basma curată dintr-o confruntare. Victorie. 

Descoperă o nouă modalitate de a se disciplina. 

 

2016 este pentru berbec un an de luptă. Pentru că vorbim de anul dihotomiilor periculoase 

lupta aceasta are conotații complicate pentru că ea scoate în evidență un conflict mai vechi deoarece 

berbecul îl are cu propria ființă atunci când vine vorba de investigarea calităților și defectelor. El 

este într-o continuă căutare și niciodată nu se oprește asupra unui singur lucru pentru că i se pare 

insuficient. Se poate mulțumi cu liniștea familiei, dar nu este cazul în acest an. Se poate mulțumi cu 

o realizare profesională, însă nici acest lucru nu este posibil acum tocmai pentru că există un balans 

teribil între armonia vieții intime și agitație exterioară. 

Nu doresc în această prezentare să anticipezi ceea ce am prezentat în analiza de față, pe 

fiecare lună, pentru că nu ar fi corect față de înșiruirea ideilor prezentate acolo. Doresc însă să scot 

în evidență faptul că există câteva evenimente astrale importante ale anului în curs pe care berbecul 

le va trăi cu implicare. Asta înseamnă că vor avea primele trei luni o mare problemă cu înțelegerea 

sensurilor pe care îl au lucrurile, vor face abuz de forță, se vor impune pentru a se ridica deasupra 

celorlalți și apoi în mijlocul anului să treacă prin complicații ciudate în așa fel încât să se întoarcă la 

momentul începutului de an. Există o atitudine negativă pe care berbecul o va folosi în acest an, cea 

care vizează transformarea, banii celuilalt, impozitele, moștenirea, administrarea valorilor în general 

sau ambiția de a accede la o nouă poziție socială pe merit propriu și, de la un punct încolo, prin 

înlocuirea susținătorului. Sunt multe evenimente spectaculoase pe care berbecul le va promova și 

care îi vor aduce faima pentru că asta înseamnă descoperirea unor talente speciale sau apropierea cu 

o ușurință fantastică de persoanele care îi pot favoriza. Nu există un moment foarte bun în acest an 

din care berbecul să nu poată cădea. Asta înseamnă că sunt avertizați să consulte prezentarea fiecare 

luni și să facă în așa fel încât să nu simplifice lucrurile pentru a declara război celui vinovat, ci 

pentru a se înnobila. Anul dihotomiilor periculoase înseamnă trecerea lui Jupiter pe casa 

parteneriatelor, a Lunii negre pe casa ocultismului, dar și o întâlnire a lui Neptun cu Coada 

Dragonului. Pe lângă acestea, anul conține o multitudine de aspecte care sunt analizate în această 

prezentare la momentul la care s-au produs. Cele pe care le-am indicat aici aduc o importantă 

modificare de registru pentru cel născut în zodia Berbec deoarece schimbă motivația de lucru, trece 

de pe reușite profesionale pe avantaje prin asociere sau se modifică punctul vulnerabil. Nu mai este 

atât de ușor de compromis prin conflict direct, ci prin descoperire. Deși lucrul acesta ar fi trebuit să 

fie un element de referință al anului 2015, anul secretelor dezvăluite, berbecul devine în 2016 foarte 

vulnerabil dacă cineva îi răscolește prin viața intimă. Este inutil să mai spunem cât de tare se poate 

enerva și, în a doua parte a anului, având puterea în mâini, ce ar putea face cu ea dacă i se încalcă 

dreptul la intimitate. 

Poate fi acuzat de lucruri pe care nu le-a făcut, își poate compromite imaginea publică 

administrând greșit bunul celuilalt și să fie în continuare basma curată. Există acest semn de 

maximă vulnerabilitate în anul 2016, dar, cu precădere, după ce încheie episodul complicat al 

primelor trei luni ale anului. 

Pentru că la un moment dat, în a doua parte a anului,  există o accentuare teribilă pe zodiile 

Fecioară și Balanță, sectorul medical este unul foarte important pentru berbec. Chiar dacă este 

îndemnat la un moment dat să ridice tonul, să se implice în evenimente ample, să-și spună punctul 

de vedere sau să lucreze intens pentru alții, niciodată nu trebuie să uite că are nevoie de disciplină. 

Când renunță la disciplină, renunță la sănătate. 2016 este un an bun doar pentru berbecii disciplinați 

care nu-și încalcă un cod al bunelor maniere, nu-și ies din fire în mod abuziv și nu își însușesc 

foloase necuvenite ori bunurile celorlalți pentru a scăpa de stres. 
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IANUARIE 
Aroganță. Reversul medaliei. Adjudecarea unui succes. Apar primele rezultate pe demersuri 

care le-au dat bătăi de cap în anul anterior. Au imaginea unor persoane superficiale. Frământări. 

Se ascund în fața unui pericol. Prea multă frică. Sentimentele sunt confuze. Ușoară subestimare. 

Verificarea unui test. Se dorește mai mult. Se întâlnesc cu un abuz. Singurătatea doare. Cineva le 

declară război. Privesc foarte departe în viitor. Se întâmplă ceva straniu. Separare. Dificultățile nu 

sunt gestionate corect. Apel la interior. Întâlnire cu un torționar. Muncesc degeaba. Toată lumea 

profită. O greșeală îi compromite. Decizie proastă. Semnal de alarmă. Trebuie să-și pună în 

valoare o latură umanitară. Practică. Frământări ciudate. Caută să înțeleagă evenimentele altfel. 

Se echilibrează prin muncă. Fac o descoperire. Se apără cu grație. 

 

Luna ianuarie înseamnă pentru berbeci întâlnirea cu o formă de aroganță pe care o iubesc 

foarte mult. Vor dori să demonstreze că sunt puternici, că au o funcție și că toată lumea tremură 

atunci când vorbesc. Reversul medaliei va veni atunci când vor vedea că imediat după ce tonul se 

stinge, li se stinge și puterea. Nu vor avea nicio problemă din a-și însuși anumite bunuri care nu le 

aparțin și, apoi, să povestească frumos despre tot acest demers ca și cum au lucrat la el tot anul 

anterior. De fapt, și pentru berbeci, la fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte zodii, anul 2016 

debutează cu un impuls către a folosi mijloace mai puțin corecte pentru adjudecarea succesului. 

Spre deosebire de celelalte semne zodiacale, berbecul face acest lucru în văzul tuturor și nu are 

mustrări de conștiință pentru că se simte curajos, puternic și nici nu îl interesează părerile celorlalți 

de vreme ce s-a educat să facă acest lucru. În primele zile ale lunii ianuarie vorbim despre  

descinderi, despre mesaje venite pe căi mai puțin firești pe care berbecul le va aprecia și le va 

considera ca fiind șansa cu care să se adune, să prindă curaj și să vorbească în fața celorlalți despre 

dorințele sale și despre cum și le va îndeplini. 

Totuși, berbecii, la începutul lunii ianuarie, nu sunt atât de naivi precum știm că pot dovedi 

de multe ori. Chiar dacă au spirit practic, visul de a se situa în fruntea tuturor, de a trăi așa cum 

gândesc, așa cum își doresc, de a-și explora limitele, de a se lăsa în voia impulsurilor pentru a-și 

construit în ochii celorlalți imaginea unor persoane superficiale sau naive îi tentează foarte mult. 

Acum, la debutul lunii ianuarie, după ce Mercur își va încheia tranzitul său pe casa demnității 

sociale, se simt îndreptățiți să facă în văzul tuturor până și poznele. Imaginea socială va fi foarte 

importantă și reperele pe care și le vor stabili acum ne vor arăta că sunt, de fapt, niște rătăciți ai 

sorții și cu cât își doresc mai mult să-i convingă pe ceilalți de ceea ce știu, cu atât aspectele esențiale 

ale vieții li se ascund mai tare. 

Cu alte cuvinte, în primele zile ale lunii ianuarie îi găsim pe berbeci într-o mare frământare, 

căutând să scoată la lumină lucruri care nu sunt adevărate pentru a arăta că toți cei din jur sunt mult 

mai răi decât ei, iar asta pentru că ei fac greșeala cea mică sau, oricum, mai puțin gravă. Din 3 

ianuarie, când Marte intră pe zodia Scorpion, berbecii vor fi cu adevărat persoane ascunse, 

indignate la toate lucrurile rele care se consumă în jur, dar la vedere se transformă în susținători ai 

demersurilor anarhice. Ei au de ani buni planeta Pluton care le trece pe casa imaginii sociale și în 

acest an, în special în luna ianuarie, au nevoie să învețe cum este să privești problema în față și să te 

strecori printre efectele pe care aceasta le generează. Desigur, nu vor fi ascunși degeaba pentru că, 

de fapt, se tem de consecințele faptelor lor ori, mai rău, se tem de cei care sunt mai duri sau mai 

agresivi decât se arată în văzul tuturor. Marte pe casa ocultismului ar putea să le trezească, începând 

cu 3 ianuarie, dorințe stranii, plăceri interesante, aspirației către a descoperi natura reală a lucrurilor 

și, în loc să-i vedem cucerind lumea, să-i auzim vorbind undeva într-un colț, acolo unde s-au 

ghemuit pentru a simula frica, pentru a-i convinge pe cei din jur că se tem de agresivitatea din jur, 

că vor să cucerească împărăția cerurilor. De aici și debutul unei perioade neobișnuite, de rătăciri 

care va deveni, începând cu 5 ianuarie semnul unei revolte confortabile pentru ei. 

Dar berbecii nu sunt lipsiți de sentimente doar pentru că îi vedem foarte dinamici sau 

susținători ai unor proiecte ciudate. Venus se află acum pe casa a IX-a și o bună parte a lunii 

ianuarie vor iubi tot ceea ce se află la mare distanță de ei găsind în această iubire inaccesibilă sau 

neîmpărtășită un nou motiv de revoltă sau de luptă. Ceea ce simt este însă destul de interesant și 
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rafinat însă se arată celorlalți într-un mod destul de rigid și dificil de înțeles. Nu degeaba Venus, 

până la finalul primei decade a lunii ianuarie, se va află în conjuncție cu Saturn, încurajându-i să le 

spune celorlalți că oricât de complicate sunt sentimentele lor ele sunt corecte și ceilalți trebuie să le 

prețuiască. Cine nu prețuiește sentimentul 

berbecului va primi din partea lui 

informații eronate sau vor vedea cât de ușor 

se poate răzgândi un berbec chiar dacă și-a 

declarat dragostea pe viață. Apoi, iubirile  

berbecilor călătoresc acum și dacă 

partenerul acestui nativ alege să facă o 

călătorie de unul singur el va simți că este 

părăsit și Marte de pe casa a VIII-a îi va 

îndemna să pornească demersuri ciudate 

împotriva acestor ființe care-și caută 

libertatea deși nu vor să-i părăsească pe 

berbeci. Venus pe casa a IX-a le aduce și 

senzații extravagante, dorința de a se 

întoarce în locurile pe care le-au părăsit în 

anul anterior sau de a visa la ceea ce nu vor 

putea obține niciodată. Nu Venus de pe 

casa a XI-a le spune că nu vor obține 

lucrurile pe care și le doresc acum, ci 

experiența ultimilor ani, din 2008 încoace, 

de când Pluton a intrat pe casa imaginii 

sociale și îi constrânge să facă lucruri pe care nu le doresc sau care le displac.  

În 5 ianuarie, când Soarele și Luna neagră se vor afla într-un unghi foarte prost, când se 

explorează un conflict social într-o zonă vulnerabilă pentru berbeci, se vor simți îndreptățiți să 

mintă foarte ușor. Cu cât vor minți mai mult cu atât vor fi mai neputincioși în fața unor probleme pe 

care nu le pot rezolva. Acesta este momentul în care pot fi acționați în justiție, acuzați de niște 

lucruri pe care nu le-au făcut sau momentul în care li se impune să îndeplinească sarcina unui 

adversar sau să facă pe plac unor dușmani. Tot în 5 ianuarie, Mercur va intra în mers retrograd și îi 

va îndemna să-și răstălmăcească toate aceste informații care sunt legate de imaginea socială sau de 

ascensiunea publică pe motiv că sunt sclavii unui stăpân care nu este demn de ei și că, dacă tot până 

acum au demonstrat că sunt foarte pricepuți și pot rezolva orice sarcină, de ce să nu-și devină 

proprii stăpâni, de ce să nu-și impună siguri propriile sarcini și să îndeplinească pentru o perioadă 

dublu rol: să fie și stăpâni și sclav. Faptul că dorește să-și îndeplinească anumite sarcini pentru sine 

nu este un lucru care va fi contracarat de societate. Nu va putea însă să se desprindă de vechile 

obiceiuri, de ceea ce este trist, dureros sau apăsător, de ceea ce i s-a întâmplat în anul anterior, de 

rănile pe care anul secretelor dezvăluite i le-a lăsat pe corp sau pe suflet. Vor avea rolul de sclav și 

pentru idealurile pe care și le stabilesc abuziv acum pentru sine, dar vor fi în continuare și 

executanții perfecți ai sarcinilor impuse de ceilalți. Acest dublu rol impus de societate va fi diferit 

de dublul rol pe care l-au visat începând cu 5 ianuarie. 

Dacă mai luăm în calcul și faptul că în 6 ianuarie Soarele se va afla într-o conjuncție cu 

Pluton înțelegem de ce, încă de la începutul lunii, berbecii vor declara război celor care îi 

asuprească. Cei care nu sunt născuți în această zodie, dar care au berbeci în jur sunt avertizați acum 

să nu-i critice, să nu-i roage nimic, să nu le ceară absolut nimic, ci să le ofere libertate totală pentru 

că orice solicitare care vine din jur este dublată de o sarcină pe care și-o impun singuri și pentru că 

acum Mercur este retrograd pe casa imaginii publice berbecii nu vor putea să le vadă pe acestea 

separat, ci împreunate deoarece, pentru ambele, vor folosi energie din același loc. 

Berbecii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care sunt preocupați de 

latura ocultă a vieții vor face o impresie bună chiar de la începutul acestei luni. În 8 ianuarie, când 

Jupiter va intra în mers retrograd, își vor aminti de dreptatea pe care trebuie să le-o ofere celorlalți și 

nu sunt în stare, de ușurința cu care îi judecă, îi acuză sau cu care se declară împotriva lor, să se 
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impună și își fac procese de conștiință. Aceștia sunt singurii berbeci care vor reuși în această prima 

decadă a anului 2016 să facă apel la martor, adică la ceea ce vor experimenta la începutul lunii 

februarie. La momentul acela secretele vor avea o altă greutate, Mercur îi va ajuta, așa cum poate el 

mai bine, să-și consolideze poziția prin informații noi sau prin reinterpretarea informațiilor vechi. 

Răbdarea pe care o dovedesc acum se va transforma la începutul lui februarie în înțelepciune. Pot să 

facă lucrul acesta pentru că se simt importanți pentru comunitate și până și forma aceasta de revoltă, 

până și persoanele cu care s-au comportat rău până acum îi admiră, îi privesc cu mare atenție și 

caută să tempereze conflictul pe care un berbec îl poate declanșa acum foarte ușor. Valorile 

personale ale berbecilor sunt și ele în criză și mulți dintre cei născuți în această zodie vor fi absolut 

convinși că numai prin forma aceasta de exprimare, numai prin această mutare categorică și 

decisivă reușesc să întrezărească zorii unei noi ere. 

Este posibil ca tot în această prima decadă să fie puțin mai duri decât cred ei că sunt, dar 

această duritate să nu fie reprezentativă pentru ei, să se prezinte așa față de ceilalți, să jignească sau 

să-i umilească prin indiferență, prin neparticiparea la proiectele lor pe motiv că a sosit momentul să 

se bucure de viață. Venus se va afla pe 9 ianuarie în conjuncție cu Saturn și berbecii au nevoie de 

echilibru însă numai așa cum îl dictează ei. Pretind celorlalți sentimente profunde, le solicită 

declarații de fidelitate și îi obligă să se comporte într-un mod straniu. Pe baza a ceea ce primesc din 

jur, berbecii adoptă acum o decizie categorică. Ori dau divorț, ori se separă de toată lumea cu care 

au colaborat în condiții ciudate de-a lungul anului anterior, ori hotărăsc să îndure o suferință la 

aceeași intensitate ca anul anterior însă doar de la o singură persoană. Pentru că Mercur, prin 

retrogradare, se întoarce în zodia Capricorn, își caută prieteni într-un loc nepotrivit sau se lipesc de 

adversari, de dușmani, de cei care le pot face viața un coșmar văzându-i altfel decât sunt, ca pe niște 

prieteni. Mesajul acesta astral ar trebui să-i trezească pe berbeci la viață, să se uite către sufletul 

propriu și pe acesta să-l vadă înaintea celorlalți ca fiind cel mai important prieten. Dacă după ce se 

întâlnesc cu sufletul, dacă după ce iau contact cu mesajul pe care acesta îl are își mai doresc și 

altceva, atunci să se uite în jur. Dar dacă nu caută prima dată în interior, atunci au toate șansele să se 

întâlnească cu un torționar. Luna nouă care li se împlinește acum pe casa prietenilor și a 

protectorilor arată că există o șansă pentru ca situația lor socială să se schimbe în bine prin ajutorul 

venit din exterior, prin susținerea declarată a unor persoane pe care berbecii le au în preajmă, dar nu 

este obligatoriu ca acestea să fie persoanele pe care ei l-au ales pentru a-și petrece tot restul zilelor. 

Această confuzie între realitate și alegere este, așadar, una dintre cele mai mari probleme pe care 

berbecii le vor traversa în prima decadă a lunii ianuarie. 

Pentru că deja se cred înțelepți, pentru că deja au primit anumite confirmări din jur că dețin 

un ascendent asupra celorlalți, berbecii intra în a doua decadă a lunii ianuarie cu sentimentul că 

nimic nu-i poate opri din a se exprima, nici măcar din a se trezi la o realitatea de care au fugit până 

acum. Ceea ce și-au închipuit în anul anterior au curajul acum să privească în față, să caute, să 

înfrunte sau să incite. Careul dintre Pluton și Luna neagră, ce se împlinește pe 11 ianuarie, înseamnă 

pentru ei disfuncție, un conflict la vedere, o cădere în glorie sau un avertisment care va veni din 

partea unei persoane dragi. Luna neagră de pe casa parteneriatelor va face ca o parte importantă a 

acestui an să fie la fel de tulburați sau de îngrijorați cum a fost în ultimele luni ale anului anterior. 

Toamna și iarna anului anterior, la fel cum iarna și primăvara acestui an, constituie pentru berbeci 

ocazia de a reevalua relațiile, pentru a vedea care sunt sincere. Dacă sunt orbi, muți, surzi și, totuși, 

se laudă că sunt oratori înnăscuți, că au un spirit de observație foarte dezvoltat și un auz fin, atunci 

elementele vulnerabile care le vin de pe casa prietenilor și care îi îndeamnă pe aceștia să amestece 

dușmanii cu prietenii fac referire la o lecție de viață. Nu degeaba Jupiter se află aproape de Capul 

Dragonului pe casa muncii. Berbecii trebuie să facă un efort de înțelegere și apoi unul de acceptare. 

Ei nu trebuie să muncească degeaba, nu sunt chemați acum să facă efort doar pentru a surprinde 

efortul celorlalți, ei nu sunt acum puși la jug, ci constrânși să învețe să fie puțin mai răbdători. Nu 

doar acum va fi o problemă, ci în general berbecii învață greu să fie răbdători, refuză foarte ușor 

informații care nu se potrivesc cu sistemul lor de referință și preferă să caute singuri, să se agite, să 

se intereseze, să nu se simtă îngrădiți de absolut nimic, nici măcar atunci când sunt conștienți că 

greșesc. Dacă nu sunt calmi acum atunci vor pierde mult pentru că nu va fi ca altădată, adică să-și 

permită să nu se preocupe de lucruri de genul acesta pe motiv că acestea se rezolvă de la sine. Nu 
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este scris în stele ca berbecii să rămân acum singuri, dar este scris în stele, așa cum a fost scris și pe 

finalul anului anterior, să treacă prin dureri relaționale destul de complicate și să încerce să împace 

pe toată lumea deși nimeni nu-i va înțelege. Berbecul resimte toată această perioadă ca o dramă și 

are, la fel ca pe finalul anului anterior, senzația că oricât de mult ar munci, oricât de multe ar face 

pentru cei din jur cu care s-a asociat nu contează. 

Dar, începând cu 13 ianuarie, când Mercur, chiar dacă se află mers retrograd, are de împlinit 

o relație bună cu Axa Dragonului, mediind tendința Nodurilor cu Coada Dragonului, nimeni nu va 

putea spune ca berbecii nu se descurcă în orice situație. Chiar dacă pot dramatiza foarte ușor, cu 

toate că sunt foarte conștienți de faptul că duc pe umeri acum o povară destul de mare, adică 

păcatele partenerilor pe care singuri și i-au ales (nu au scăpat de acea judecată greșită și-i în 

continuare și-i vor alege prin același program distructiv), momentul de mijloc a lunii ianuarie 

înseamnă și întâlnirea cu un succes fulminant. Nu mai contează dacă se va bucura de el, nu va mai 

conta, nici dacă e de ajuns, evenimentele ce se vor consuma la mijlocul lunii ianuarie vor rămâne în 

conștiința comunității ca fiind episoade importante pentru grupul de apartenență doar pentru că un 

berbec a dorit să se afirme. Astfel, în 14 ianuarie, când Soarele și Mercur se va afla în conjuncție, 

presentimentul se transformă într-un resort puternic și berbecul reușește sa demonstreze unui 

adversar că poate, că știe, că are și grupul de apartenență să fie principalul beneficiar al acestui 

succes. Berbecii care sunt preocupați de valorile spirituale renunță acum la o decizie proastă și prin 

această renunțare își aleg un nou traseu. Își depășesc un adversar însă fac acest lucru prin pasivitate, 

prin refuzul confruntării sau prin ignorarea instrumentelor pe care foarte ușor ar fi putut să le 

folosească dacă i-ar fi stat gândul doar la valorile materiale. 

Începând cu 15 ianuarie berbecii se gândesc la fapte bune, vor să se remarce activând la 

polul opus, implicându-se în activități care nu-i definesc și, în felul acesta, își satisfac o mare 

curiozitate. Vor să vadă cum se simt cei de care râdeau pentru că erau buni, care este sentimentul 

celui care face bine necondiționat, care nu cere o plată imediată sau care nu pretinde nimic celor pe 

care-i ajută. S-ar putea ca și acest lucru să-l doară însă Jupiter aflat acum în conjuncție cu Capul 

Dragonului activează acest spirit filantropist pentru că, spre această zonă, Soarele de pe casa 

imaginii sociale, trimite un trigon și mediază tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Nu fac 

fapte de genul acesta doar din curiozitate, ci vor să repare o nedreptate a trecutului, să compenseze 

un lucru rău pe care l-au făcut intenționat făcând o faptă bună. S-ar putea ca de aici să se aleagă cu 

aplauze, elogii, cu prieteni și mai mulți, și mai puternici, și mai interesanți. Nu acesta este scopul 

pentru care berbecul acum ajută pe toată lumea sau pentru care își dedică o mare parte din timpul 

său problemelor celorlalți. De aceea, de acest lucru nu ne ocupam noi, cei care nu suntem născuți în 

această zodie, ci doar berbecul pentru că este ceva ce-l va preocupa doar pe el. 

În 18 ianuarie, când Venus și Jupiter se va afla într-o relație negativă, semnul acesta bun pe 

care berbecul vrea să-l lanseze comunității se transformă într-un ghinion. S-ar putea ca în afacerea 

în care s-a implicat să vină cu bani de-acasă, să își plătească singuri cursurile și să nu profeseze în 

meseria pe care o învață, să reușească doar sa tragă un semnal de alarmă prin viziunea sa și toată 

această situație să nu genereze un beneficiu direct de care s-ar putea bucura o persoană născută în 

această zodie. Din nou, nu este importantă această răsplată, ci doar faptul că berbecul reușește să 

scoată la lumină o latură umanitară pe care cei din jur nu au cunoscut-o în modul acesta. Vorbesc 

frumos, sunt eleganți, își ascund durerile cu demnitate și nu mai contribuie la ruina celorlalți râzând 

de suferința lor sau lovindu-i. Sunt acum altfel și schimbarea aceasta, chiar dacă nu va dura, nu lăsa 

o amprentă foarte interesantă asupra comunității. 

Cei tineri însă se vor revolta. Venus se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului în 19 

ianuarie și mulți nu își vor înțelege acest impuls, vor face apel la o judecată simplistă, vor cântări 

mai mult sau nu vor cântări deloc și se vor întoarce la obiceiurile mai vechi considerând că nu este 

de nasul lor să facă lucruri de genul acesta. Binele pe care l-au făcut până în momentul acesta este 

încadrată în zona aspirațiilor fanteziste și, considerând că nu li se potrivește, renunță complet atât la 

fapta în sine, cât și la zona în care o practicau. Acestor berbeci, Venus, de pe casa drumurilor lungi, 

le creează aceste impresii negative despre faptele bune sau îi îndeamnă să fugă de ele, poate chiar să 

fugă la propriu, să depună efort, să se deplaseze foarte departe de zona în care au activat până acum 

ori să ia calea străinătății. Poate ieși ceva bun din toate acestea pentru că Mercur se va afla acum 
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într-o relație proastă cu Uranus și resortul îi poate arăta berbecului că nu este bine să facă o faptă 

bună împotriva celor fățarnici pe care și i-au ținut în preajmă încă din anul anterior. Acele făpturi 

penibile nu merită cu adevărat să fie protejate, susținute ori să primească faptele bune oferite de un 

berbec cu atât de multă generozitate. Nu este însă bine să-i vadă pe toți la fel, dar asta ține de 

maturitatea fiecăruia și de nivelul de cunoștințe pe care-l deține. Forma aceasta de revoltă sau de 

fugă va fi vizibilă și în cazul celor maturi însă nu atât de pregnantă. Și aceștia la un moment dat vor 

avea anumite semne de întrebare referitor la un ajutor pe care ar trebui să-l ofere unor persoane de 

proastă factură. Dacă au inima largă, dacă sunt încurajați de prieteni veritabili din anturaj își vor 

ajuta adversarul fiind cu adevărat ființe remarcabile. 

Frământările acestea existențiale, traversate în primele 20 de zile ale lunii ianuarie, se 

transformă în 22 ianuarie în confuzii adânci. Pentru că sunt într-o perioadă în care pot foarte ușor să 

facă fapte bune, vor renunța la frământări și se vor implica în alte acțiuni. Nu contează dacă aceste 

acțiuni sunt în continuare benefice, cum am văzut în cazul celor maturi și înțelepți, sau dacă ele vor 

fi marcate de o renunțare teribilă sau de o fuga către problemele pe care le cunosc. Cel mai valoros 

moment care va veni spre berbeci la începutul celei de-a treia decade a lunii ianuarie, eveniment 

care se declanșează începând cu 22 ianuarie, arată că pot fi preocupați de dificultățile pe care le au 

ceilalți pentru ca ei să nu mai treacă niciodată prin așa ceva. Nu ne putem gândi acum că berbecii 

învață din greșelile celorlalți, pentru că, în general, lucrul acesta nu este posibil. Berbecul poate fi 

interesat de calitatea de victimă sau de învingător, de instrumentele folosite de una dintre cele două 

părți, de demersul în sine sau de impresiile pe care le au ceilalți despre evenimentul în sine, însă nu-

și însușesc absolut deloc experiența celor din conflict. Acum însă se produce un fapt miraculos. Nu 

se știe dacă de durere, de lehamite sau dintr-un alt motiv ce vine din același sector, berbecul se 

oprește și dorește să simtă succesul învingătorului sau eșecul victimei. Cert este că acum se produce 

o trezire interesantă și ea va fi pentru berbec încărcată de mister. Tot acest episod, pentru că se 

produce în preajma lui Pluton pe casa imaginii publice, va fi vizibil pentru toată lumea însă înțelesul 

lui va fi accesibil doar berbecului. 

Luna plină din 24 ianuarie îi îndeamnă să apeleze din nou la simplitate. De această dată 

simplitatea o învață prin oameni și vor aprecia foarte mult vorbele curate, adevărate pe care cei din 

jur le oferă. Le vor plăcea acum surprizele și vor avea tendința să judece cu patos situația în care se 

află, adică să-și vadă întreaga viață prin prisma acestor întâmplări. Totul este intens, frumos și 

deconectant însă poate fi și tragic pentru că această Lună plină care se împlinește pe axa Leu- 

Vărsător, o axă afectivității pentru berbec, este contrabalansată de opoziția dintre Uranus și Luna 

neagră de pe axa relațiilor, de pe axa personalității și anturajului, ceea ce reprezintă un mare risc 

pentru berbecii care, mai nou, învață să-și controleze sentimentele. Acolo unde greșesc va fi nevoie 

de multă muncă pentru a repara. Nu va mai conta că pe 25 ianuarie Mercur va reveni la mersul 

direct și anumite probleme legate de imaginea socială ar putea să revină la normalitate. Această 

normalitate la care se refera Mercur nu este normalitatea care va fi stricată prin derapaje afective, 

prin conflicte gratuite sau prin trădări pe care berbecii se vor simți îndreptățiți să le facă la adresa 

celor pe care-i considera vinovați de ceva. Trădarea nu le este permisă acum însă o vor prefera 

pentru că nu degeaba Marte trece acum pe casa a VIII-a, foarte aproape de Junon. Nu-și propun să 

trădeze însă consideră la un moment dat ca aceasta poate fi cea mai bună soluție. 

În egală măsură, evenimentele astrale din jurul datei de 25 ianuarie sunt pentru berbeci 

marcate de abuzuri, tristeți pe care nu și le pot înțelege, dar pe care vor căuta să le compenseze prin 

activitate, dinamism sau o evadare din zona intimă, acolo unde știm că, încă de anul trecut, li s-a 

cuibărit o durere. 

Imediat ce Luna le va intra pe zodia Fecioară, adică din 26 ianuarie, berbecii se vor simți 

responsabili și vor să ascundă toată activitatea tumultoasă pe care au abordat-o până în momentul 

acesta printr-un ton serios sau prin respectul față de sentimentele care au supraviețuit exploziei 

temperamentale. Deja Venus se află în Capricorn, adică deja a trecut de câteva zile pe casa imaginii 

sociale și, dacă vor, berbecii pot fi cuceritori, șarmanți, atractivi, să vorbească puțin și toată lumea 

să îi privească, le va veni foarte ușor să obțină anumite avantaje însă de pe urma acestei conjuncturi 

mult mai avantajate sunt femeile, pentru că Venus le face pe acestea calde, liniștite, dispuse să 

comunice mai mult prin gesturi, prin atitudine, prin alegerile pe care le fac, decât prin cuvinte. Vor 
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părea adevărați înțelepți și le va plăcea mult această imagine. Nu se vor lăsa însă păcălite de această 

transformare și nu își vor lua asupra lor sarcini suplimentare. Au făcut greșeala aceasta la începutul 

lunii și nu vor  să o mai repete prea curând. Trecerea Lunii prin zodia Fecioară va însemna pentru 

berbeci, pe finalul acestei luni, tentația performanței. Deocamdată performanța este lezată adică se 

străduiesc, dar nu în domeniul care trebuie, nu acolo unde pot ajunge foarte ușor la reușită, pentru 

că Uranus de pe semnul lor primește în această perioadă o opoziție dură din partea Lunii negre. Tot 

ce-i scoate în evidență se transformă în element de compromis, în element vulnerabil care va duce 

în mod indubitabil la muncă, mai multă efort suplimentar sau sarcini neplătite. 

Lucrând în felul acesta, berbecul descoperă că deține o inteligență pe care nu a folosit-o 

până acum. Ea este rezultatul combinației dintre abstract și practic și, pentru prima dată luna 

aceasta, ea s-a concretizat în preajma zilei de 25 ianuarie, atunci când Marte s-a aflat în conjuncție 

cu Junon. Există cineva din preajmă pentru care un berbec are o slăbiciune, care i-a vorbit pe un 

anumit ton, i-a stimulat o anumită zonă din creier sau l-a îndemnat să se comporte într-un anumit fel 

și vede că poate să facă lucrul acesta foarte ușor. Aceasta nu este o simplă constatare pentru că 

berbecul se va baza mult pe această combinație între practic și abstract, va face apel la această 

abilitate de-a lungul întregului an pentru că dihotomiile periculoase pot fi combătute numai prin 

genul acesta de echilibru. Deocamdată, pe finalul lunii ianuarie își pune în valoare această calitate 

prin decizii. Hotărăște pentru alții, recomandă unui grup să pornească într-un anumit demers social, 

dă dovadă de bunătate, acceptă asocieri chiar și cu persoanele pe care nu le agreează, se dovedește a 

fi bun negociator și își poate ascunde sentimentele mult mai ușor dacă există un interes social la 

bază. Adică face lucrul acesta doar pentru a-și proteja imaginea socială, doar pentru a se menține pe 

o anumită poziție, poate chiar poziția privilegiată pe care o obține prin folosirea aceste abilități. 

Indiferent pe ce traseu pornește, ceea ce se consumă la finalul lunii ianuarie este foarte important 

pentru echilibrul psihic, pentru a-și redobândi forța gândirii și optimismul absolut necesar pentru a 

combate acea zonă vulnerabilă a vieții lui marcată de minciună și fățărnicie care-i vine din relații 

personale. Face în așa fel încât să nu ajungă la conflict deschis pentru că toată tensiunea pe care au 

acumulat-o pe finalul anului anterior se poate transforma într-o forță teribilă cu care să-și strivească 

efectiv adversarul. Se abține, poate chiar cu joc de rol, dar scopul este nobil. Dificile vor fi zile de 

Scorpion care debutează cu 31 ianuarie însă vibrația lor va afecta spectrul programat pentru luna 

februarie. Deocamdată observăm că plutesc în jur anumite accente dramatice, dar pe care berbecul 

le poate contracara cu grație. 

 

FEBRUARIE 
Investigație. Traversează un eveniment nefericit. Probleme de comportament. Au avantaj 

într-o situație ciudată. Încearcă să repare o greșeală a trecutului. Rezolvări neobișnuite. Consumă 

prea multă energie. Schimbare. Sunt lăudați. Arată că pot fi și ambițioși, și descurcăreț. Gânduri 

răvășite. Strălucirea le captează prea multă energie. Prea multe vise. Consolidarea propriei poziții 

cere un mare consum. Se transformă de dragul familiei. Voce care este auzită. Șanse de evoluție. 

Prea multă mândrie. Impulsuri puternice. Situație conflictuală care duce spre schimbare. 

Evenimente riscante. Trec printr-un abuz. Cercetarea spirituală îi vindecă. 

 

Februarie este o lună complicată pentru berbeci, de altfel prima parte a anului le vorbește 

despre elementele asupra cărora trebuie să lucreze pentru a nu confunda relaxarea cu lenea sau 

succesul cu aroganța. În prima zi a lunii februarie Mercur va reactiva din nou careul cu Uranus, de 

această dată aflat în mers retrograd. Berbecii se preocupă acum să repare anumite elemente 

negative, anumite derapaje pe care le-au traversat de-a lungul lunii ianuarie, arătând, în primul rând, 

că își fac griji pentru patrimoniul personal. În continuare sunt interesați să-și păstreze o anumită 

aparență socială, să obțină rezultate concrete prin activități profesionale ori în continuare sunt atenți 

la un proiect al unui partener și așteaptă să-l vadă pe acesta greșim pentru ca apoi să poată interveni 

asupra întregii situații, convingându-i pe cei din jur că dacă acest individ a greșit într-un caz concret 

și toată lumea poate vedea lucrul acesta atunci el a greșit și în alte situații pe care berbecul le va 

invoca și despre care anturajul căruia i se adresează nu știe încă nimic. Va fi, așadar, tentat să pună 
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propria poveste despre ce s-a întâmplat. Acest lucru se susține pe dorința de a minții, de a denatura 

adevărul sau de a obține un avantaj într-o situație ciudată fără să țină cont de avertismentele celor 

din jur ori dacă succesul de acum îi va mai folosi sau nu. De altfel, începutul lunii februarie 

înseamnă pentru berbeci și o ușoară confuzie de teama ca nu cumva greșelile săvârșite din răutate 

sau din răzbunare la mijlocul lunii anterioare să-i fie descoperite. Succesul obținut prin lucruri 

nefirești, din diverse activități mai puțin plăcute sau unele dintre ele chiar ciudate din luna 

anterioară îl invadează acum și îi tulbură mintea. Vrea să-și facă dreptate încercând să-i bulverseze 

pe cei din jur, să caute exemple de comportament sau poate chiar explicate prin vorbe, din tot ceea 

ce a trăit în luna anterioară sau în anul 2015. Nu obține succesul pe care și-l dorește pentru că în 

această prima decadă a lunii februarie va consuma multă energie încercând să repare un trecut pe 

care trebuie să-l uite. Încearcă să repare demersuri pe care nimeni nu mai vrea să le ducă mai 

departe, vrea să-și definească ideea de bine sau vrea să compenseze abuzurile pe care le-a făcut 

invitându-i pe toți cei din jurul său să ia parte la puterea sa. De aici și implicarea în evenimente 

confuze, de aici și lansarea unor mesaje ciudate către comunitate din care se înțelege clar că nu vrea 

să renunțe la opoziție și nici 

la patimă.  

Cu Soarele pe casa 

prietenilor și Mercur pe casa 

demnității sociale berbecii 

se simt încurajați să facă 

lucrurile acestea ca și cum 

este ceea ce le place cel mai 

mult. În spatele lor există de 

fapt o motivație stranie și 

puțini vor fi aceea căreia îi 

vor rezista. Soarele și Saturn 

fac parte acum dintr-o 

configurație numită vapor 

împreună cu Uranus și cu 

Luna neagră. Soluțiile 

acestea palide sunt pentru ei 

veritabile rezolvări și vor fi 

dispuși să-și consume toată 

energia pentru a le 

transforma pe acestea din 

elemente banale în 

probleme serioase. Unii își 

vor transpune seriozitatea în 

studiu, în călătorii sau în 

reasocieri. Preferă să fie atrași în proiecte neobișnuite, chiar dacă asta înseamnă să facă voluntariat, 

preferă să fie ultimul din șirul oamenilor foarte importanți, decât primul printre cei care nu sunt 

băgați în seama. Rămâne de văzut dacă viziunea lor asupra vieții, dacă aceste combinații între 

succes și eșec, dacă ambițiile acestea îi pot duce pe berbecii la realizări importante. Deocamdată 

totul în mintea lor este teorie, deci până la practică mai au puțin. 

Desigur, pentru berbeci implicați în cunoaștere spirituală sau care s-au mai întâlnit până 

acum cu genul acesta de abordare, 6 februarie, când Venus se va afla în conjuncție cu Pluton 

înseamnă alinierea la un nou timp, întâlnirea cu primele rezultate ale muncii sau schimbarea 

direcției de mers pentru că se întâlnesc cu o nouă problemă. Pentru că multe lucruri se desfășoară 

doar în mintea lor schimbarea aceasta nu va putea fi văzută de comunitate sau dacă va fi văzută ea 

va părea doar o suplimentare a volumului de lucru. Pentru ei momentul acesta, care debutează cu 

episodul astral al zilei de 6 februarie, poarta amprenta globalizării. Dintr-o dată berbecii doresc să 

se ocupe de foarte multe lucruri, nu neapărat pentru a obține un rezultat minim, nu neapărat pentru a 

demonstra că sunt ambițioși și descurcăreți. Sunt inspirați, serioși, pot realiza foarte ușor procese 
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mentale, se pot implica în evenimente marcate de dramatism sau pot merge fără nicio problemă în 

zone conflictuale și asta cu scopul de a le rezolva, de a veni cu o soluție miraculoasă acolo unde toți 

cei din jur se preocupă de altceva. Nu sunt puține momentele în care să vedem berbeci atât de 

concentrați și atenți pe fapte bune. De această dată, simt ca au o libertate aparte, nu cea pe care și-o 

alimentează tot timpul și să o demonstreze față de comunitate. Faptul că în această prima decadă a 

lunii februarie corelațiile merg pe finalul lunii aprilie arată că binele acesta este real și condiționarea 

pe care o simt nu este efectul unei gândiri răvășite, așa cum li se întâmplă berbecilor de regulă, ci 

rezultatul unui concurs de forțe astrale care pot avea asupra lor un impact foarte bun. Renunță la 

aversiune, se gândesc la proiectele de viitor și în 8 februarie, când se va împlinii Luna plină pe casa 

prietenilor și-a protectorilor, munca aceasta intensă, preocupările lor față de ceea ce se întâmplă în 

jur depășește cadrul visării, iese din sfera teoreticului și le aduce acestora primele rezultate practice 

prin modificări concrete în mediul pe care au dorit să-l salveze. Desigur, nu toți berbecii sunt acum 

salvatori, nu acesta este motivul pentru care se implică în evenimente de genul acesta. Ei trăiesc 

acum un sentiment frumos de strălucire sau simt că sunt favorizați într-un anumit mediu social și nu 

doresc să rateze această ocazie. Preocupându-se de lucrurile acestea obțin rezultate foarte bune, nu 

se mai ceartă cu emoțiile proprii, ci dimpotrivă sunt organizați, puternici, concentrați pot să-și 

optimizeze procesul de lucru și reușesc să obțină concomitent rezultate pe mai multe planuri. Asta 

se întâmplă pentru că ipostaza astrală de pe zodia Capricorn, de pe casa demnității sociale, mediază 

toate aceste conflicte personale arătând că, începutul lunii februarie, le aduce berbecilor rezolvări 

care-i vor mulțumi pentru mult timp de acum încolo. 

În cazul berbecilor neevoluați care sunt foarte ușor de impresionat atunci când se întâlnesc 

cu motive ale orgoliului, ceea ce se va întâmpla pe 9 februarie, când Marte din Scorpion va avea o 

relație bună cu Chiron din Pești se traduce ca o luptă împotriva rutinei. Toate celelalte evenimente 

nu luptă împotriva acestui ritm de lucru, ci pot integra și această modalitate de lucru, însă acești 

berbeci tocmai pentru că sunt neevoluați, tocmai pentru că nu au calități active la care să facă acum 

apel pentru a avea răbdare sau pentru a se stabiliza în această zonă vor căuta să impună binele pe 

care îl simt tuturor fără să țină cont dacă anturajul este pregătit sau dacă partenerii de dialog doresc 

acest lucru. Depășesc o linie a armoniei și a schimbului frumos și din această cauză pot deveni 

foarte incomozi. Succesul pe care relația bună a lui Venus cu Jupiter îl prefigurează în jurul datei de 

10 februarie doar le va construi ideea de succes. Dar, în general, berbecii au la începutul lunii 

februarie o perioadă bună și dacă nu uită de respect, dacă nu acordă sectorului individuală o mai 

mare putere, în detrimentul colaboratorilor, atunci lucrurile sunt stabile, benefice și produc rezultate 

frumoase pe termen lung. 

Ceea ce s-a consumat în primele 10 zile ale lunii februarie s-au bazat foarte mult pe o 

schimbare pe care berbecii au intuit-o și asupra căruia au lucrat așa cum s-au priceput mai bine. 

Asta se întâmplă pentru că planetele individuale Venus și Mercur, implicate în relații astrale 

complexe, au activat relația de careu dintre Uranus și Pluton, cea care se va stinge în a doua parte a 

anului. Conflictele în care s-au implicat, soluțiile pe care le-au avut au urmărit cu precădere acest 

sentiment că pot acum să producă schimbări ca și cum ar fi pe final de traseu, că pot acum să 

impună o modificare pozitivă a mediului de apartenență pentru că problemele sunt mai slabe, lumea 

s-a plictisit de atâtea conflicte și există un consens general în acceptarea soluțiilor pe care un berbec 

le va propune în această perioadă. Asta se va întâmpla chiar începând cu 11 februarie când Venus se 

va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului și când se pregătește o schimbare de atitudine, o 

deschidere către lucruri neobișnuite, o acceptare mai flexibilă a condițiilor de lucru sau poate chiar a 

succesului celorlalți. Faptul că până acum s-au implicat în evenimente care le-au consolidat poziția 

socială și s-au simțit importanți, li s-a alimentat orgoliul de a fi persoane importante nu înseamnă că 

berbecii s-au situat în afara orgoliilor sau invidiei lor. Faptul că acum Marte și Jupiter, aflați într-o 

relație foarte bună, le vorbesc berbecilor despre lucruri de genul acesta arată că s-au ascuns foarte 

bine și confruntările de acum, dacă urmăresc să scoată la lumină lucrurile acestea pe care berbecii 

le-au ascuns foarte bine, se ajunge la conflict și atunci vom vedea berbecii care cad în glorie, care în 

loc să se preocupe de armonia grupului reinventează conflicte mai vechi și își transformă armonia 

familiei într-o mare tristețe arătând cât de ușor pot trece de la muncă, seriozitate și efort, la conflict. 

Proiectele de viitor vor fi afectate și tot succesul care le este programat pentru mijlocul lunii 
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februarie își va menține această energie a succesului, dar berbecii nu vor avea acces la ea. 

Beneficiile vor fi folosite de cei din jurul lor, ajutorul pe care l-au făcut rămâne, nu mai poate fi 

schimbat și iată cât de simplu se poate ajunge de la o picătură de invidie la o mare dramă pentru că 

de fiecare dată când un berbec va vedea ce mult bine a făcut în jur de care el nu se poate bucura se 

va adânci în tristețe și va suferi. 

Indiferent de zona în care activează prin această relație interesantă dintre Marte și Jupiter 

berbecii pot lucra în secret, pot stabili acum clauze contractuale ascunse ori pot dezvolta colaborări 

de care să nu știe nimeni și de pe urma cărora să se bucure până la sfârșitul anului. Genul acesta de 

colaborare vine să împlinească aspirații mai vechi asupra cărora berbecii au lucrat în anul anterior 

sau poate chiar în anii din urmă, din 2008 încoace. Vor avea însă o mare problemă cu secretele 

celorlalți și vor vedea că oricât de bine se vor detașa de segmentul acesta social al bârfelor, al 

intrigilor, dacă pe finalul anului anterior nu au scăpat de ele, dacă au avut de traversat tot felul de 

complicații sau de ciudățenii pe baza acestor atitudini necuviincioase, rele sau dure din partea unor 

asociaților, la fel se va întâmpla și acum, aceasta fiind, de altfel, una din marile probleme ale 

perioadei. Se pot certa de la banii pe care nu-i au încă, de la o cheltuială, de la o moștenire sau de la 

un drept pe care doresc să-l obțină și pentru care lucrează comportându-se ca și cum pentru a-l 

primi nu trebuie decât sa aștepte. Conflictul explorează situațiile neprevăzute care apar din 

momentul acesta până la soluționare, cele pe care berbecul le ignoră. Așadar, dacă berbecii se 

comportă acum ca și cum a obține succesul este doar o chestiune de timp, atrag invidiile celor din 

jur și pot ajunge foarte ușor la conflicte pe care să le escaladeze fără a avea asupra lor niciun 

control. 

Din 17 februarie, când Venus va intra pe zodia Vărsător, se vor preocupa mai puțin de 

consecințele acestea negative. Vor simți pulsul vieții, se vor lăsa antrenați în evenimente riscante, 

vor investiga minciuna sau complicațiile pe care partenerii lor le traversează și se vor distra pe 

seama lor încercând să își distragă atenția de la propriile frământări. Este adevărat, perioada aceasta 

nu înseamnă pentru ei decât o distracție, însă dacă râd pe seama celor puternici riscă să-și piardă 

asociați importanți, riscă să ajungă în conflicte ciudate cu viitorii protectori. De aici și riscul foarte 

mare ca o zăpăceală de moment să producă efecte pe termen lung și, în loc să se întâlnească cu noi 

șanse de evoluție, de mișcare a valorilor, de succes, în 18 februarie berbecii dau cu capul, așa cum 

se pricep foarte bine, fiind bucuroși sau chiar mândri că au deconspirat o viclenie, că au fost isteți, 

că au arătat putere de moment însă vor trebui să suporte consecințele acestea mult timp de acum 

încolo. Dacă sunt părăsiți acum de oameni importanți nu vor mai reuși să-i convingă pe aceștia 

pentru că nu există un consens pentru reparare sau soluționare, ci doar pe expansiune. Or, berbecii 

și membrii anturajului situându-se pe tronsoane diferite explorarea se va face pe zone diferite deci 

ruptura de acum nu va putea fi reparată pentru că explorarea propriului traseu nu-i va ajuta pe 

aceștia să se mai întâlnească cu șansa împăcării. 

Trecerea Soarelui pe casa a XII-a, a lucrurilor ascunse, acolo unde Neptun tronează de 

câțiva ani, le atrage atenția asupra marilor probleme existențiale. Acum își fac autocritica, se 

gândesc la faptul că poate pretențiile lor au fost prea mari, poate au avut așteptări nerealiste din 

partea unor oameni cu care au colaborat bine până la un punct și se arată serioși față de această 

perioadă a vieții sau față de ceea ce trăiesc în momentul acesta arătând că le este milă de cei care nu 

i-au înțeles sau care au fost jigniți. Nu se știe dacă acesta este traseul, dar de aici vor începe și dacă 

nu reușesc să controleze foarte bine aceste impulsuri vor ajunge foarte ușor la dramă. Acest termen 

nu le este străin, mai ales că, din această combinație a poziției lui Neptun pe casa lucrurilor ascunse 

cu relația de opoziție a Lunii negre cu Uranus, berbecii cunosc bine termenul de dramă pentru că 

aceasta a fost fantoma ultimelor luni cu care s-au luptat cu înverșunare. Le este permisă mila, dar 

dacă insistă mult pe acest sentiment, dacă nu se mențin în zona aceasta practică și dacă mila îi duce 

către diminuarea voinței, către anularea unor demersuri sociale sau către renunțare atunci sunt 

avertizați că vor ajunge din nou la drama. 

Luna plină care se împlinește pe o axă a suferinței, cea care se suprapune peste Axa 

Dragonului și care implică și planeta Jupiter, dar și asteroidul Chiron pentru că sunt pe axă, dar care 

întărește și mesajul planetei Neptun care se află de ceva vreme în zodia Pești, le aduce berbecii lor 

contactul cu o formă de dreptate pe care nu vor putea să o gestioneze pe cât de amplă este. 
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Deocamdată sunt încorsetați, atrași în evenimente marcate de rezonanțe negative și foarte ușor se 

izolează de toate aceste situații mergând spre dramă. Dacă se revoltă o fac prin cuvinte, prin 

implicarea celor din jur în toate aceste conflicte ceea ce nu este bine, dacă renunță atunci vor 

alimenta un dialog interior trist și epuizant din care se înțelege că văd foarte departe, conștientizează 

că viața trebuie așezată pe alte baze, însă nu sunt în stare să facă nicio schimbare în sensul acesta. 

Există însă un element pozitiv cu care berbecii se vor întâlni în special în preajma zilei de 25 

februarie și care vine din relația de sextil a lui Mercur cu Saturn. Există o libertate de expresie pe 

care berbecii nu o controlează și care vizează administrarea unor rezultate pe care le-au comportat 

în ultimele luni. O parte din evenimentele care s-au consumat pe finalul anului anterior sau în luna 

anterioară și care fac cu precădere apel la simplitate devine, pentru berbeci, un avertisment și, în 

egală măsură, o încurajare pentru preocupări ce le pot aduce succes și performanță într-un domeniu 

nou. Este posibil ca acest domeniu nou să fie legat de străinătate, de învățarea unei limbi străine, de 

comunicare pe un nivel sau de identificarea unui nou mijloc de exprimare prin care berbecii să se 

facă remarcați, să vândă ceva, să valorifice mai bine munca lor deci să-și poată îmbunătăți starea de 

confort printr-o activitate pe care o prestează în mod conștient și direct. Este adevărat, lucrul acesta 

s-ar putea, inițial, să fie în contradicție cu aspirațiile de grup sau prezentarea acestui proiect 

personal, inițierea acestor noi demersuri să nu fie făcute de berbeci în cei mai fericiți termeni și 

anturajul său să fie speriat că aceasta ar putea reprezenta o altă suită de evenimente riscante sau un 

alt derapaj. Dacă în acest demers își găsesc locul explicațiile pertinente atunci berbecul nu va avea 

de ce să fie îngrijorat pentru că viitorul nu va fi încărcat de eșec și nici nu-l va depărta de la 

simplitate. Va putea să fie disciplinat, va putea să așeze informațiile într-o ordine anume sau să 

colaboreze frumos și eficient cu cei din jur fără a-i domina sau fără a le compromite imaginea 

publică dacă le descoperă acestora lucruri pe care nu vor să le spună. De această dată berbecul 

lucrează pe un nivel superior și se va menține așa, cel puțin până la finalul acestei luni, dacă va avea 

respect față de colaboratori și le va explica în ce constau noile sale preocupări. 

Finalul lunii februarie înseamnă pentru berbeci repararea unor nedreptăți ale trecutului și cei 

inferiori, care au demonstrat și în această lună, dar și în luna ianuarie, că nu-și pot controla 

impulsurile, că nu se pot ține cu firea atunci când întâlnesc situații conflictuale vor dori să schimbe 

regulile însă vor face acest lucru într-un mod abuziv. Descoperirile neobișnuite îi vor duce către o 

creativitate ciudată pe care anturajul nu o va înțelege și detașarea sa va fi înțeleasă doar dacă 

activează într-un domeniul al artei, într-un sector care acceptă prin definiție genul acesta de 

abordare. În cazul celorlalți totul merge către adjudecarea unui succes personal și în 28 februarie, 

când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Neptun și va trimite raze pozitive către Junon din 

Scorpion, berbecii pot judeca o victorie, chiar dacă nu o merită. Acesta va fi însă punctul cel mai 

vulnerabil pentru că nu succesul în sine este important, ci cum îl obține. Sunt avertizați berbecii că 

nu au cum să obțin această victorie fără o revoltă sau fără devierea de la reguli pe care și le-au 

stabilit în mijlocul acestei luni. De altfel, de această dată nu este important cât de repede se pot 

răzgândi berbecii, ci cât de multe stricăciuni pot face atunci când se răzgândesc atât de ușor. Relația 

proastă a lui Venus din Vărsător cu Junon din Scorpion arată că există o nemulțumire pe care un 

berbec o are față de anturajul său și pe care va încerca să o ascundă acum prin acest succes. De aici 

înțelegem că succesul acoperă o problemă, nu o rezolvă și riscul ca succesul acesta să fie un 

instrument prin care berbecul să-și umilească adversarii este unul foarte mare. 

Berbecii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor fi acum încurajați să-și 

îndeplinească obligațiile conjugale, să-și respecte o promisiune față de un colaborator sau să 

dezvăluie o relație secretă. Fac lucrul acesta pentru că se simt motivați de presiunea din jur să 

demonstreze că nu sunt persoane deviante și că impulsurile sau exploziile temperamentale nu sunt 

expresiile unor firi dezordonate, ci doar rezultatul unor frământări interne. Există lucruri frumoase 

în viața unui berbec și dacă, până acum, acestea au fost ținute într-o zonă secretă, a sosit momentul 

să fie folosite ca pe asul din mânecă, reușind să ajungă din nou în centrul atenției. Constatăm, astfel, 

că până și în momente delicate, așa cum vor parcurge pe finalul lunii februarie, chiar și atunci linia 

de demarcație dintre adevăr și minciună este foarte subțire sau mai mult imaginară, berbecii reușesc 

să se situeze pe o poziție importantă, să spună lucruri valoroase pentru cei din jur sau să le ofere 

celorlalți dovezi de superioritate. Dacă anturajul nu este dominat de persoane pline de prejudecăți 
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atunci lucrurile acesta vor fi înțelese corect și succesul berbecului va ține cel puțin până în a doua 

parte a anului. 

 

MARTIE 
Prea multe drumuri. Se schimbă strategia de lucru. Au nevoie de flexibilitate. Se întorc la 

probleme mai vechi. Își descoperă anumite limite. Intransigență. Vor să aplice o nouă metodă. 

Lucrurile se ascund. Se întorc la bucurii mai vechi. Am nevoie de libertate. Justiție. Corelație 

deficitară. Vindecare interesantă. Spirit practic dovedit față de cei dragi. In decență. Compromis. 

Obstacole majore depășite prin autocontrol. Produc impresii bune în jur. Bogăție. Devin victimele 

unui parazit. Sentimente frumoase. Demersuri gestionate cu mare greutate. Oferă ajutor. 

 

Pentru că planeta Marte se pregătește să treacă de pe casă ocultismului pe casa drumurilor 

lungi și a educației superioare, luna martie devine pentru berbeci un element de graniță în ceea ce 

înseamnă strategie de lucru. La începutul lunii nu se pune însă problema ca lucrurile să fie orientate 

în această direcție. Marte se află în continuare pe casa ocultismului, în Scorpion, și le incită puterea 

de a acționa dincolo de privirile curioase, le readuce încrederea în sine și mobilitatea în a se deplasa 

până și-n mediile nespecifice. 

De altfel, pentru toată lumea, nu doar pentru cei născuți in zodia Berbec, luna martie 

înseamnă contact cu puterile care sunt accesibile oricui. De aici înțelegem că victoriile pe care un 

berbec le va adjudec trebuie împărțite cu ceilalți. Nu se poate vorbi însă de altruism în cazul 

berbecilor, cel puțin nu se poate vorbi în momentul de față. Acum există pe cer o dispunere 

interesantă numită aripi de pasăre ce are în vârfurile sale planetele Jupiter, Saturn, Pluton și Uranus. 

Schema aceasta, activă mult timp, le vorbește berbecilor, încă de pe acum, de deplasări ale valorilor 

personale către un segment ce înseamnă flexibilitate și pionierat. Dacă ar fi să privească toate aceste 

probleme în mod disperat, dacă ar fi să analizeze complexul în care se integrează prin fiecare 

element atunci nu are motive să fie surprins. Din nefericire pentru ei, lucrurile acestea nu pot fi 

folosite prin aceste componente privite disparat, ci doar în complex. De aici și o mare frământare 

sau pierdere a unei persoane dragi, întoarcerea la probleme mai vechi, întâlnirea cu minciunile care-

l dor foarte tare sau să treacă printr-o perioadă  în care să zăpăcească valorile în intenția de a le 

schimba și, accentuarea acestui sentiment de justiție prin adjudecarea unor hotărâri la elaborarea 

cărora nu au contribuit și care peste câteva luni, adică în a doua parte a anului, îi vor leza teribil. 

Dar nimeni nu se poate implica în modelarea deciziilor unui astfel de nativ. Aceasta este 

modalitatea sa de a-și adânci percepția și cine va încerca să-i acest os din față, se va trezi cu replici 

dure sau va fi bruscat. 

Există și un lucru bun care va veni spre ei la începutul lunii martie și care le va întări 

convingerea că lucrurile rele care s-au întâmplat pe finalul lunii anterioare i-au învățat ceva, le-au 

luminat calea sau măcar le-au arătat cam cum sunt oamenii cu care colaborează. Este adevărat, 

lucrurile acestea nu prea le folosesc, deci nu-i interesează. Au încredere în sine și cred că numai din 

situații de genul acesta, explozive sau intense, pot învăța mai multe despre viață. Cu alte cuvinte, 

începutul lunii martie le arată berbecilor limitele cu care lucrează de-a lungul acestui an. Nu se 

preocupă dacă revolta îi afectează pe cei din jur, se interesează doar dacă obțin satisfacție din 

munca pe care o prestează și dacă atunci când trag linie și adună rezultatele îi consolidează 

imaginea publică. Are în continuare acest semn vulnerabil pe casa imagini publice mai ales că, de 

această dată, relația proastă dintre Uranus și Pluton, cea care în a doua parte a anului se va rarefia, 

are un rol foarte important în schema de acțiune, în mișcarea valorilor pe care o abordează cel 

născut în zodia Berbec la începutul lunii martie. Numai un alt berbec ar putea să înțeleagă de ce 

plăcerile sunt acum atât de explozive, de ce au nevoie să-și dovedească această formă de curaj și de 

ce cel mai mare rău pe care o persoană i-l poate face unui nativ născut în zodia Berbec este să-l țină 

închis în casă, să-l îngrădească, să ia tableta sau laptopul, să-i taie conexiunea la net sau să-i 

interzică să viziteze centrul orașului. Deși, în aparență, metoda aceasta seamănă cu stilul de lucru 

preferat de un berbec în momentul de față, adică i se aplică dur și intransigent o metodă, berbecul 

nu o va vedea așa. Se va gândi doar la rezultat și ajunge la concluzia că îi sunt încălcate drepturile. 
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Apoi, ca un răspuns, va putea să-și demonstreze superioritatea, le va arăta celorlalți că visele pe care 

le au sunt cu adevărat extraordinare și se vor consuma până la ultima picătură pentru a și le 

îndeplini. Dar nu trebuie să ne așteptăm ca în această perioadă berbecul să ridice toporul și taie 

degetele de la picioare celui care îi calcă pragul deși nu a fost invitat. Și cuvântul poate fi o armă 

foarte dură și în preajma zilei de 5 martie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Marte din 

Scorpion, scoate din tolba cu săgeți cele mai aspre vorbe și întâi le testează pe cunoștințe, asociați 

sau prieteni, apoi le aruncă în văzul tuturor ca și cum se pregătește de o mare aventură. În 5 martie 

Mercur le va intra pe casa lucrurilor ascunse și fiind foarte aproape de Neptun va crea o discrepanță 

teribilă între ceea ce se vede la exterior și ceea ce simt. Copilul berbec va fi dur, iar adultul își va 

reaminti acum de traumele copilăriei. Ambele entități se simt fericite doar atunci când rețeta pe care 

o folosesc acceptă noi ingrediente. Nu este cazul însă să ne grăbim să spunem că dacă cineva le 

alimentează acestor nativi acum elemente noi, dacă îi distrează sau dacă îi informează corect atunci 

au rezolvat această problemă a imposibilității și a comportamentului nefiresc. Nu știm care este 

adevăratul motiv pentru care berbecii se opresc din aceste demersuri, poate ar trebui să așteptăm ca 

această perioadă să se consume pentru a învăța de la viață secrete pe care nici măcar berbecii, cei la 

care ne referim acum, nu le știu din timp. În momentul acesta, în care ecuația astrală vorbește de 

expresie la intensități foarte mari, astrologia este neputincioasă. Probabil o relație de prietenie foarte 

frumoasă, amintirea unor sacrificii teribile pe care un berbec le-a făcut pentru a salva omul care îi 

întinde acum brațele și vrea să-l îmbrățișeze ar putea fi elementele ce vin să-l salveze, dar nu putem 

fi siguri.  

Trecerea planetei Mercur pe casa lucrurilor ascunse intensifică viața interioară a berbecilor, 

le aduce trăiri confuze și îi face zăpăciți. Pentru că au o fire ciudată în această perioadă vor ascunde 

această dezordine și vor încerca să compenseze ceea ce simt că se tulbură în interior prin acțiuni 

clare, dure, intransigente, realizate în exterior. Este posibil ca multe din aceste impulsuri să intre pe 

un făgaș nou începând cu 6 martie, când Marte le va intra pe casa drumurilor lungi. Deocamdată, nu 

vor porni pe un nou traseu, dar în mod sigur își vor face planuri. Se vor gândi că mult mai ușor se 

adaptează la un nou loc de muncă, într-o altă familie, cu un nou cerc de prieteni sau în altă țară. Cei 

care sunt maturi, berbecii care au ajuns la o vârstă venerabilă își vor diminua relativ ușor aceste 

impulsuri făcând trimitere la perioada copilăriei. Dacă acum copiii sunt îndemnați să facă multe 

lucruri, unele dintre ele nefiind corecte, adultul, cel care face apel la perioada copilăriei când i s-a 

permis orice, știe că nu totul a fost bun, recunoaște acest impuls ca fiind încărcat de risc și se 

oprește. Am putea vedea acum, în această perioadă, cum berbecii adulți îi învață lucruri bune, de 

comportare sau de existență, pe berbecii tineri, cei care se comportă ca și cum li se permite orice. 
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Acest lucru se produce nu doar ca urmare a trecerii planetei Marte în casa drumurilor lungi 

și educației superioare, ci și pentru că Soarele de pe casa lucrurilor ascunse realizează un unghi 

negativ cu Saturn. Marte se aproprie cu pași repezi de Saturn și, la un moment dat, când aceste două 

astre se vor afla într-o conjuncție, se va pune în practică ceea ce se constată acum, ceea ce este 

recomandat în această perioadă sau nu este trasat ca recomandare sau ca lecție de viață. Există 

multe lucruri bune care se consumă în traseul acesta ambițios pe care-l parcurg berbecii. Multe 

dintre aceste elemente sunt marcate de libertatea de a impune o forță și dacă vor consulta aceste 

previziuni astrale, atunci li se recomandă să se apuce de studii, să învețe lucruri noi, să se înscrie la 

un curs de perfecționare, să citească o carte cu instrucțiuni practice de folosire a unor tehnici, a unui 

aparat, să se apuce de psihologie comportamentală sau să înveți o limbă străină. Vor face lucrul 

acesta considerând că ar putea pune în tot acest demers și un interes material. Da, este permisă până 

aici și o picătură de materialism, însă nu trebuie să fie obsedați pentru că de această dată concursul 

forțelor astrale îi îndeamnă să facă un lucru bun pentru sine la fel de bun precum a fost cel făcut 

pentru alții în prima lună a anului. Opoziția Soarelui cu Jupiter aduce o dreptate la adresa lor, nu pe 

seama lor. Asta înseamnă că alegerile pe care le vor face acum și care beneficiază de impulsurile 

teribile ale planetei Jupiter, aflată acum foarte aproape de Capul Dragonului, seamănă pentru 

berbeci cu o întâlnire existențială marcantă. Desigur, foarte aproape de Soare în această dispunere 

justițiare se află și Luna, iar Luna nouă din 9 martie îi face pe berbeci să înfrunte un obstacol 

personal, în care, de această dată, nu este personificat, ci va fi întâlnit în forma sa brută: o relație 

deficitară, neputința de a trece un examen, dificultăți în a produce venitul pe care-l cer, vindecare, 

cunoaștere. Pentru că această Lună nouă se produce pe o casă de finalitate începutul acesta seamănă 

cu o hotărâre decisivă din a nu mai folosi un program de lucru, din a refuza ajutorul unor persoane 

care se foloseau de cei născuți in zodia Berbec pentru a-i pune la lucru și a-i exploata. De această 

dată, cu toate riscurile de rigoare, aceștia se revoltă sau se desprind de șirul acesta de abuzuri fără să 

spună nimic. Faptul că s-au hotărât și au pornit pe un drum nou înseamnă întâlnirea cu o formă de 

educație complet nouă sau cu care s-au mai întâlnit în urmă cu aproximativ 30 de ani. 

În a doua decadă a lunii martie berbecii schimbă tactica. Chiar din 12 martie, de când 

Soarele se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului, își fac o listă, se gândesc la cele mai bune 

metode și chiar vor cu adevărat să le pună în practică. În aceeași perioadă Venus trece de pe casa 

prietenilor pe casa lucruri lor ascunse și se simt încrezători în forțele proprii, au o intuiție teribilă, au 

vise premonitorii, sunt inspirați să facă ceea ce este bine pentru ei însă se simt foarte 

responsabilizați. Aceasta va fi, practic, problema cu care se vor confrunta berbecii în mijlocul lunii 

martie. Lucrurile acestea sunt foarte interesante pentru ei și, tocmai pentru că sunt noi sau pentru că 

nu s-au mai întâlnit de aproximativ 30 de ani cu așa ceva, nu știu cum să le folosească, nu pot să 

gestioneze schema aceasta fără a se desprinde de una dintre cele două zone. De această dată 

berbecii, fie vor acționa doar pe zona publică, vor trăi în exterior, îi vor zăpăci pe cei din jur cu 

aspirațiile, cu visele sau cu intențiile de a reformula totul, de a schimba lumea, fie se vor izola, vor 

refuza să vorbească despre ceea ce simt și vor oferi lumii tributul pe care îl cere pentru a fi lăsați în 

pace. Nu se poate stabili din această prezentare cu caracter general spre care dintre cele două zone 

se va îndrepta berbecul. Stă, așadar, în decizia fiecăruia și, de asemenea, tot în decizia fiecăruia stă 

și intenția de a povesti celorlalți ceea ce li se întâmplă. Este posibil ca în cazul celor care refuză să 

vorbească, intenția aceasta să le amplifice durerea, să fie și mai dezamăgiți de anturajul pe care nu-l 

pot părăsi, de care nu se pot desprinde pentru a trăi mai ușor sau mai frumos. Dacă apelează la un 

terapeut, dacă își iau inima în dinți și se împacă mai bine cu situația curentă pot vedea că au în jur 

câteva persoane cărora le pot vorbi despre ceea ce este în momentul acesta. Problema conflictelor 

va fi una de natură strategică pentru berbeci.  

În 14 martie vor da dovadă de o mare îndrăzneală și toată retrospectiva pe care o vor face 

primelor luni ale anului sau anului anterior, evenimentele care seamănă cu cele de acum și care s-au 

consumat în urmă cu trei decenii, le alimentează obsesia independenței, îi face mult prea îndrăzneți, 

le accentuează patimile și vor greși sancționându-i pe cei din jur pentru lucruri pe care nu le-au 

făcut, dar despre care berbecii știu că le vor face. Este clar că din această încurcătură doar un berbec 

educat va reușit să iasă pentru că este nevoie de puțină educație primită de la părinți, de la prieteni 

sau din școală ori de autoeducație pentru a depăși acest moment penibil. Berbecul comun care s-a 
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educat urmărind emisiunile de știri se va simți atras de bârfă, de indecență, va iubit compromisul și 

va arăta că în mediul acesta inferior el trebuie să fie stăpân. Pe aceștia îi vom vedea ridicând tonul 

sau opunând rezistență gratuită doar de dragul de a-și testa forța. Pentru această categorie de berbeci 

puterile nu sunt accesibile oricui, ci doar lor. 

În 16 martie Jupiter se va afla într-o relație bună cu Pluton și lucrul acesta se transpune într-

o eficiență la locul de muncă sau într-o avantajare pe linie ierarhică. Nu se poate spune însă că 

primesc drepturi suplimentare în așa fel încât să coordoneze o activitate sau chiar să conducă o 

instituție, însă sarcinile pe care le primesc ar putea, în a doua parte a anului, să-i ducă în această 

zonă. Acum însă sunt invitați să facă ceea ce se pricep cel mai bine 

Poate chiar să vorbească în public, să povestească celorlalți cum este să trăiești în condiții 

grele, ce trebuie să faci pentru a-ți depăși anumite obstacole de viață și cum să-ți controlezi 

nesiguranța atunci când întâlnești obstacole. Această dispoziție astrală, care se referă mai mult la 

dimensiunea socială, îi ajută pe berbeci să se relaxeze. Au acum senzația că, pe zona publică, 

anumite lucruri sunt coordonate de la sine, că oamenii răspund frumos la invitațiile lor, că sunt 

puternici, deschiși, că aceștia s-au transformat, deci nu au fost degeaba mustrați de berbecii. În 

egală măsură, momentul acesta poate aduce și răsturnări de situație într-un sistem pe care berbecul 

îl controlează. Dacă până acum au dorit să-i păcălească pe cei din jur că se pricep foarte bine într-un 

domeniu sau că știu să realizeze perfect o operație, acum, când sunt încurajați să facă lucrul acesta, 

când primesc drept sarcină ceea ce anturajul știe că berbecul face foarte bine, ca semn de apreciere, 

acesta își compromite singur statutul și se dă de gol. Practic, acesta este momentul în care cade o 

înțelegere, cuvintele care sunt folosite de berbeci arată defecte de caracter nu o putere personală, iar 

rezultatul îi depărtează pe aceștia de succesul pe care îl caută sau care le este promis. Dacă zona 

prietenilor le este acum degajată, Venus intrând pe casa lucrurilor ascunse, dacă în casa 

parteneriatelor tronează de câteva luni bune Luna neagră, dacă pe casa imaginii sociale au, din 2008 

încoace, planeta Pluton, este puțin probabil ca, ajunși în acest moment delicat, să iasă basma curată, 

să se descurce singuri, să nu trebuiască să se umilească pentru a depăși obstacolul. Dacă se țin prea 

mult de orgolii, dacă sunt convinși că o schemă mai veche poate fi aplicată acum pentru a le 

ascunde un adevăr sau pentru a fi tolerați cu această minciună, vor vedea că se înșală amarnic. 

Conjuncția lui Chiron cu Coada Dragonului arată că în această perioadă berbecii au probleme de 

conștiință. Pe principiul “Acolo unde le este puterea acolo le stă și slăbiciunea cea mai mare”, 

privind această expresie în mod invers, înțelegem că berbecii pot acum să facă impresii teribile, pot 

ieși basma curată dacă apelează la dimensiunea spirituală a vieții. Dacă au coborât privirea și au 

iertat persoana care i-a compromis ori care le expune defectele în public atunci vor putea să-și 

formeze o viziune de ansamblu teribilă și să reușească operația pe care se străduiesc să o facă de la 

începutul lunii și până spre finalul celei de-a doua decade: să îmbine în chip armonios viața socială 

cu cea intimă. Nu este nevoie decât de o simplă reacție, nu trebuie decât să aibă încredere că 

anturajul nu dorește să-i compromită acum, ci îi face părtași la anumite dificultăți ale vieții și, 

constatând acestea, un berbec matur va știi cum să reacționeze. Dacă-i va face pe aceștia părtași la 

speranțele lui, dacă interacțiunea nu înseamnă consum, ci bogăție prin schimb de experiențe. Astfel, 

vom vedea berbecii victorioși care vor rămâne în memoria conștiinței sociale ca niște ființe 

remarcabile. 

În 20 martie Soarele le trece pe semnul lor și se vor simți încurajați să fie ei înșiși, să se 

exprime la un nivel înalt, să nu le mai fie frică de cei care se apropie prea mult sau de situațiile ce ar 

putea să-i compromită, pentru că nu cunosc suficient de bine lucrurile cu care s-au lăudat. Tot în 20 

martie Venus se va afla în conjuncție cu Neptun și apar astfel în viețile berbecilor semne ale unor 

redresării spectaculoase. O sumă de factori duce la stabilitate, la revigorare și poate chiar la o 

schimbare în zona profesională pe care și-o doresc de mult timp. De asemenea, sectorul medical, în 

cazul berbecilor care trec de mult timp prin disfuncții organice, cei care au acuzat în ultimele luni 

durere de rinichi sau dureri reumatismale, disfuncții ale ficatului sau ale pancreasului, această formă 

de revigorare le spune că și în această dimensiune a vieții lucrurile par să se apropie de normalitate. 

Nu se poate vorbi încă de o vindecare decât doar cu schema sugerată de ecuația astrală zilei de 20 

martie când Soarele intră pe semnul lor, dar cu cat ne apropiem de finalul lunii, după 22 martie, 
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când Mercur va intra și el pe zodia Berbec, accentuând energia specifică și ajutându-i pe aceștia să 

se facă remarcați fără a se impune sau a demonstra ceva, lucrurile se vor așeza așa cum își doresc. 

Un moment dificil al celei de-a treia decade a lunii martie va fi Luna plină din 23 martie. 

Aceasta se va împlini cu Soarele pe semnul lor și va accentua tulburările de comportament sau 

nevoia de a scăpa de o căpușă, de o persoană care i-au deranjat de la începutul anului și până acum, 

care își propun să se mute în sufletul lor, să facă un transfer de conștiință, un transfer de valori sau 

de mentalitate pentru că au văzut că în sufletul berbecului este cald și bine. Dacă vor ceda în 

momentul acesta atunci se vor alege cu persoane dificile pe care va trebui să le care în spate până la 

finalul anului. Semnalul că s-au desprins de o persoană care i-a parazitat va fi o durere care se va 

deplasa din spate în față, din zona musculară spre țesuturile superficiale sau spre piele, din 

conștiința care le vorbea berbecilor despre probleme existențiale către întâmplări concrete, 

cotidiene. 

Unii dintre cei care sunt pasionați de astrologie vor avea anumite semne de întrebare față de 

informațiile prezentate în analiza acestei luni de la început până acum pentru că se vor aștepta ca 

dinamica astrală să fie altfel citită, însă vor conștientiza că această direcție, în care, pe Luna plină 

din 23 martie, un berbec se întâlnește cu un parazit, este reprezentativă pentru luna martie. Nu este 

reprezentativă pentru una martie întâlnirea cu căpușa, însă poate deveni reprezentativă dacă se 

acorda acesteia o mai mare importanță în detrimentul libertății de expresie, în detrimentul 

aprofundării modului de a fi sau perfecționării unei metode de lucru în consonanță cu feedback-ul 

pe care îl primesc din jur. Cu alte cuvinte, este reprezentativă pentru ei inserția pe care o aleg, fie 

într-un sector al vieții private, fie în zona socială și mai puțin important statutul persoanei care 

dorește să se mute în sufletul lor. Din nou, depinde foarte mult de nivelul de conștiință al berbecului 

și de inteligența sa. Asta se întâmplă pentru că în seara zilei de 23 martie Soarele se va afla într-o 

conjuncție foarte strânsă cu Mercur și, indiferent de modul de a gândi, indiferent de schema pe care 

o folosesc, berbecii vor avea încredere că procedează cel mai bine. Dintr-un alt punct de vedere, din 

exterior, dar având în vedere și viziunea de ansamblu a elementelor pe care berbecii le-au traversat 

de la începutul lunii martie până în momentul acesta mult, mai important este să se ocupe de 

relevarea personală, de progresul personal decât cum să se apere de o ființă penibilă. 

În 25 martie Saturn intra în mers retrograd până la vară și toate aceste planuri de 

transformare ori de călătorie către destinații exotice ori de preschimbare a unui ideal minor într-unul 

valoros se reconfigurează. În aceeași zi cu inițierea mersului retrograd al planetei Saturn, Mercur se 

va afla într-o relație bună cu Marte și berbecii vor dori să-și repare greșeli mai vechi sau să se 

implice într-un proces de cercetare intensă pentru a schimba o impresie. Cu cât se vor strădui să se 

facă mai plăcuți, mai util sau să demonstreze celorlalți că au putere sau sunt bogați cu atât mai 

multe impresii negative vor primi din partea celorlalți. Asta se întâmplă pentru că Venus, deși se 

află în Pești și emoțiile berbecilor sunt intense și frumoase, primește o poziție din partea celuilalt 

benefic, Jupiter, și se află într-o relație negativă cu Saturn din Săgetător, zodie guvernată de Jupiter. 

Deci, orice formă de redresare, de reîntoarcere către dreptate, de educație sau de elevare prin sinteză 

și emoție pozitivă se poate întoarce împotriva berbecului. Unii vor spune că poate au greșit pentru 

că nu s-au oprit la timp, pentru că nu au apreciat misterul așa cum trebuie sau pentru că au iubit 

doar frumosul care îi avantaja pe ei și nu frumosul util grupului. Schimbările bruște le fac acum rău 

pentru că nu le pot anticipa, iar asta sunt preocupați mai mult de sentimente, de demersuri ciudate, 

de izolarea psihicului de tentațiile inferioare. Există însă un element pozitiv pe care berbecii îl vor 

integra cu succes în dimensiunea personală și care ar putea să le confere un statut aparte. Relația 

bună a lui Venus cu Pluton arată că reușesc sa atragă atenția celor puternici ori persoanelor care îi 

pot avantaja acum pe scena socială sau îi pot propulsa către o poziție privilegiată. Cu cât vor vedea 

că le sunt refuzate sentimentele ori că nu obțin satisfacția potrivită din această zonă cu atât mai 

interesați vor fi să facă o figură bună, să obțină un avantaj substanțial într-un demers ce se va 

finaliza cu laude sau cu recompensarea printr-o funcție sau un nou statut. 

Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului în situația în care acest element astrologic le 

mobilizează o casă a purificării înseamnă pentru berbeci întâlnirea cu motivele purificării. Pentru că 

toată aceasta acțiune se produce pe casa a XII-a, nu se știe dacă berbecii vor avea motivația 

suficientă să se implice în acțiuni propriu-zise. La vedere, însă, pentru că Jupiter se află în casa 
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complementară, berbecii vor părea justițiari și mulți care au berbeci în preajmă vor crede că dacă 

așa se comport în societate la fel vor face și în intimitate, cu ei înșiși. Cert este că prin această 

trecere a lui Venus prin Coada Dragonului, berbecii se întâlnesc cu premisele unui mare succes 

spiritual. Desigur, asta doar în cazul celor care sunt interesați de domeniul acesta. Ceilalți vor 

considera că sunt într-o perioadă în care o mână o spală pe cealaltă, deci pot folosi puterea mentală 

pentru a obține ceea ce-și doresc sau măcar să-i atragă în preajma lor pe cei care, pe viitor, le pot 

îndeplini anumite solicitări sau dorințe. Cu alte cuvinte, pentru berbecul obișnuit trecerea lui Venus 

prin Coada Dragonului arată întărirea orgoliului că el este puternic și își poate crea toate condițiile 

necesare pentru a obține succesul pe care-l caută. Este posibil ca din toate aceste situații să se aleagă 

și cu puțină cunoaștere. Pentru berbecul obișnuit această cunoaștere este absolut întâmplătoare și ea 

se va volatiliza imediat ce Venus se va desprinde de conjuncția cu Chiron din 30 martie. 

Experiențele de viață sunt traduse după avantajele pe care le obțin sau după cât de plină le este 

inima. Apoi, conjuncția lui Mercur cu Uranus de pe semnul lor, lezată puternic de opoziția primită 

din partea Lunii Negre, le arată că doar ei au dreptate și suferă doar pentru că sunt exponenții 

adevărului. În realitate, suferă pentru că vor să le impună celorlalți propriul adevăr, deci sunt 

inflexibili sau nu îi interesează părerile celorlalți. Această conjuncție a lui Mercur cu Uranus se 

produce în separația unui aspect destul de rău pentru berbeci, careul lui Mercur cu Pluton, cel care, 

pe finalul lunii martie, îi transformă în purtătorii unui mesaj anarhic. De aici înțelegem că doar 

berbecii superiori vor reuși să stea deoparte, să-și oprească aceste porniri, să fie obiectivi și să 

accepte că nu sunt corecte. Ceilalți vor reuși să convingă opinia publică de faptul că sunt puternici, 

de neoprit, însă nu va spune nimeni dacă puterea aceasta este bună sau rea. 

 

APRILIE 
Depășesc o încercare cu fruntea sus. Se revoltă prea ușor. Ceilalți sunt de vina. Putere 

suplimentară. Trec printr-o perioadă de penitență. Își extrag puterea dintr-o altă sursă. 

Demonstrează ceva. Șansă. Impresii puternice. Se pregătesc pentru un salt. Latura emoțională nu 

mai este ignorată. Orgoliu spiritual. Educație. Învață lucruri noi. Își fac planuri de vacanță. 

Execută cu brio un ordin. Impulsuri neobișnuite. Nu fug de război. Bunurile celorlalți li se par mai 

interesante. A sosit momentul unei mari decizii. Risipă. Cheltuiala. 

 

Și pentru berbeci luna aprilie va părea puțin mai simplă, atât la capitolul evenimente sociale, 

cât și la capitolul perspective sau proiecte de viitor. Debutul acestei luni se face într-un ton plăcut, 

interesant, cel care le aduce aminte de încercările pe care le-au depășit cu fruntea sus, cu nerv, cu 

forțe proprii sau prin cunoștințele pe care le-au acumulat fără ajutor. Chiar de la începutul acestei 

luni, când Mercur se va afla într-o opoziție cu Luna neagră, se simt provocați de ceea ce nu a fost de 

mult timp corect în relațiile lor și vor acum, printr-o mutare decisivă, să se facă remarcați ori să le 

rezolve. Nu se știe dacă au puterea necesară și nici dacă anturajul va tolera așa ceva. Luna aprilie îi 

încurajează pe toți să-și consolideze propria poziție însă prin îndeplinirea unei condiții. Obligatoriu 

va trebui ca toate aceste demersuri să pornească de la o claritate a minții, de la fapte limpezi, ușor 

de citit și de înțeles până și de cei mai încuiați din jurul lor. Dacă lor nu le este clar înseamnă că nu 

dispun de puterea necesară pentru a-și rezolva singuri problemele și atunci rămân doar în acest 

registru în care sunt fascinați de ceea ce au reușit în urmă cu două luni. Pot obține și de aici câteva 

beneficii însă nu este de viitor și imediat cum vor atinge primele semne din jur se vor întoarce din 

nou la lupta cu minciunile mici pe care le vor vedea disproporționat pentru că așa s-au obișnuit.  

Berbecii au acum nevoie de o schimbare importantă însă dacă nu reușesc să o construiască 

împreună cu anturajul, se vor localiza în zona profesiei ori în segmentul medical pentru că acolo 

lucrurile sunt puțin mai cunoscute. S-ar putea să se pună problema unor sarcini suplimentare, să fie 

anunțați că nu au returnat banii sau că li s-a recalculat dobânda pe care trebuie să o achite la un 

împrumut mai vechi. Chiar dacă se vor revolta, chiar dacă lucrul acesta a fost un secret și toată 

lumea l-a aflat acum, ceea ce nu le convine deloc, găsesc resursele necesare pentru a face față 

acestei probleme personale concrete, care s-a conturat în forma aceasta prin impactul social. 

Celelalte complicații ale vieții lor depind foarte mult de cât de clar le este contextul în care trebuie 
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să acționeze. De aici înțelegem că nu este atât de important să lupte împotriva minciunii cât mai ales 

să facă acest lucru fără a dărâma totul în casă, fără a distruge viețile celorlalți sau fără a-l 

compromite pe mesager. Minciuna în sine trebuie să fie un adversar, nu cel care o spune. Înțelegem 

că doar un berbec superior va putea să facă o separare clară și doar un astfel de personaj poate ieși 

din criza aceasta cu fruntea sus. Ceilalți ajung să se certe cu toată lumea, până și cu trecătorii de pe 

stradă fără să ajungă la niciun rezultat, devenind persoane obsedate de propriul adevăr chiar și 

atunci când acesta nu mai este folositor. 

Semnul de progres îl vor primi în 5 aprilie când Soarele se va afla într-o relație bună cu 

Saturn și Venus le va intra pe semnul lor. În momentul acesta se vor limpezi, vor vedea clară 

situația în care se află însă s-ar putea să fie puțin cam tardiv pentru că în primele cinci zile ale 

acestei luni berbecii au acționat într-o direcție și acum nu mai pot repara greșelile pe care le-au 

făcut. Ceea ce vor face de acum încolo va fi încadrat bine, va primi o putere suplimentară sau va 

primi ajutorul sperat din partea unui anturaj pregătit să accepte schimbarea impusă de Berbec. 

Celelalte lucruri vor rămâne însă nerezolvate și pentru a și le explica așa cum trebuie fac trimitere la 

abuzurile pe care le-am traversat în mijlocul lunii ianuarie. Am văzut că primele trei luni ale anului 

2016 a necesitat pentru berbeci o detaliere mai mare decât în cazul celorlalte semne zodiacale 

pentru că sunt cei mai solicitați la acest capitol. A face trimitere la această perioadă, așa cum se 

întâmplă prin corelațiile negative ale primei decade ale lunii aprilie înseamnă a-i întoarce pe aceștia 

la o perioadă de penitență, la un interval când au fost încercați sau chiar disperați că nu se pot 

descurca într-o problemă pe care ar fi putut pe alte conjuncturi să o soluționeze foarte ușor. 

Nu mică le va fi mirarea atunci când vor constata începând cu 6 aprilie că de fapt anumite 

probleme nu s-au rezolvat deloc nici chiar cu tributul pe care l-au oferit prin suferința pe care au 

acceptat. Din mijlocul lunii ianuarie, spre care îi dreaptă corelațiile negative, vor extrage, nu doar 

umilințele pe care le-au suportat, dar și încrâncenarea cu care au dorit să demonstreze celorlalți că 

sunt capabil să gestioneze un conflict. De altfel, acum situația va fi construită diferit față de atunci. 

Dacă în mijlocul lunii ianuarie berbecii nu aveau planeta Mercur în opoziție cu Luna neagră, acum 

trec prin acest semn vulnerabil și metoda veche nu mai dă rezultate. S-ar putea să-și piardă 

cumpătul prea ușor sau să întâlnească oameni care să le răspundă la fel de agresiv, cu aceeași 

bogăție de argumente sau cu aceeași duritate. Trebuie să fie pregătiți să își țină aproape oamenii 

simpli, oameni puternici, oameni care să le reamintească ce frumos este să iubești și să trăiești 

înconjurat de ființe care-ți oferă tot timpul un feedback afectiv pozitiv. 

Luna nouă ce se împlinește pe semnul lor în 7 aprilie înseamnă posibilitatea de a se exprima 

pe un nou nivel sau șansa de a se face ascultați în alt mod decât s-a întâmplat până acum. Pentru că 

această Lună nouă înseamnă și implicarea lui Uranus în acest mesaj, posibilitățile berbecilor de 

acum sunt foarte mari. Devin vedetele zodiacului și cine are un berbec în preajmă în prima decadă a 

lunii aprilie are șansa să vadă cât de ușor își poate schimba strategia de lucru, cât de ușor poate trece 

de la deziluzie la un succes fulminant. Au puterea acum să răstălmăcească totul, să transforme totul 

în avantaj propriu chiar și în situațiile despre care deocamdată nu știu nimic. Au puterea acum să 

lucreze foarte bine și cu soluțiile celorlalți, iar dacă luăm în calcul că, la câteva zile de la Luna nouă 

se va împlinii și conjuncția Soarelui cu Uranus, dar și trigonul Neptun cu Junon, semnul acesta al 

asocierilor neobișnuite, care duc la progres sau la smulgerea berbecului dintr-un anturaj negativ și 

lansarea sa către un succes major, dă sens preocupărilor pe care berbecii le-au avut de la începutul 

anului până acum, adică înțelegem de ce de la începutul anului și până acum berbecii au spus că se 

pregătesc pentru ceva important, că anul 2016 va fi poate unul dintre cei mai importanți ani ai vieții 

lor. Posibilitatea de a trece prin faza de Lună nouă cu Uranus pe semnul lor arată o șansă teribilă pe 

care trebuie să o valorifice. În egală măsură, tocmai pentru că Luna neagră trimite o opoziție dură 

către ceea ce se întâmplă pe zodia Berbec, lezează mândria berbecilor și îi face pe aceștia să rămână 

victorioși doar dacă nu se răzbună. Pierd toată această șansă dacă își îndreaptă gândul către 

răzbunare, dacă vor ca totul să fie perfect, dacă le cer prea multe celor din jur pentru a compensa 

ceea ce ei nu știu sa facă. Dacă au grijă să nu ajungă în această zonă atunci șansa lor este puternică, 

impresionantă și de durată. 

A doua decadă a lunii aprilie le lansează semnale confuze. Se tem de singurătate se atașează 

foarte ușor de persoanele cu care pot să realizeze un schimb de anvergură. De această dată lucrurile 
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se agravează pentru că berbecii trebuie să ducă mai departe șansa pe care au avut-o în prima decadă, 

nu să se întoarcă la obsesiile primelor trei luni ale anului. Dacă fac lucrul acesta atunci vor accentua 

probleme interne, de alimentație, de digestie, de toleranță a informațiilor grele ce vin pe filieră 

profesională și se vor simți din ce în ce mai mult captivi într-un univers incapabil să-i susțină 

idealurile. Cu toate acestea, simt în continuare că o forță pozitivă îi cuprinde și cei care sunt 

materialiști de felul lor simt că au acum o mare capacitate din a câștiga bani, din a găsi soluții 

neobișnuite la problemele familiei, la problemele anturajului fiind absolut convinși că nu trebuie 

decât să se hotărască pe ce traseu să meargă 

pentru a obține foarte ușor un succes în 

această direcție. Dar nu totul se rezumăm la 

bani. Berbecii sunt acum administratori buni 

ai bunurilor celorlalți, nu neapărat ai banilor 

celorlalți, pentru că inspiră încredere și asta 

nu pentru că așa sunt în general, ci pentru că 

șansa pe care au întâlnit-o în prima decadă a 

lunii aprilie a transmis raze de încredere 

anturajului și acesta le acorde credibilitate 

chiar și acolo unde nu există o explicație 

logică. Nu renunță însă la obsesia 

independenței și vor folosi toate aceste 

avantaje pe care le obțin prin interacțiunea cu 

grupul pentru a se transforma în conducători 

ai proprii destin. Dacă sunt lucizi, atunci vor 

reușit să treacă în etapa următoare, vor reuși 

să ducă mai departe oportunitatea ce s-a 

concretizat în prima decadă a lunii acestea.  

Latura emoțională va fi însă puțin 

cam ciudată. În 14 aprilie Mercur se va afla 

într-o relație bună cu Jupiter și vor crede că 

totul se rezumă la această administrare. Este 

adevărat, cei care lucrează cu energia sau 

care sunt implicați într-un proces de 

cercetare spirituală vor renunța la pretențiile 

materiale considerând că universul, cel 

pentru care lucrează este dator să-i asigure 

traiul decent sau să-i îndeplinească până și 

aceste pretenții materiale. Acesta este un 

orgoliu spiritual și berbecul este avertizat că 

nu trebuie să ducă puterea de administrare în această zonă pentru că universul nu are nicio obligație 

față de ființele cărora le-a pus totul la dispoziție. Aceasta este o lene disimulată sau o incompetență 

ascunsă în spatele unor termeni filozofici. Munca trebuie să se regăsească pe orice nivel și dacă ai 

dorințe materiale atunci trebuie să muncești pentru a-ți le îndeplini. Dacă vii cu alte explicații 

înseamnă că-ți ascunzi lenea. Desigur, există mai multe modalități de a munci și fiecare, în funcție 

de nivelul său, își va alege instrumentul cel mai potrivit însă va da socoteală față de el însuși și față 

de univers dacă se va minți și va alege varianta în care el să muncească mai puțin și ceilalți din jur 

mai mult. Varianta cea mai potrivită, indiferent că ea conține muncă suplimentară sau puțin efort, 

este cea în care nu sunt implicați ceilalți pentru beneficiile personale. Rolul celorlalți este doar de a 

realiza un schimb nu de a munci în locul berbecilor. Aceasta este una dintre cele mai importante 

capcane ale anului 2016 ce se va concretiza în mijlocul lunii aprilie pentru berbeci. 

Opoziția Soarelui cu Luna neagră ce se va împlinii în 14 aprilie le aduce indiciul că pot greși 

atunci când se mint pe sine, atunci când își ascund agresivitatea și o prezintă celorlalți ca pe o 

dovadă de ambiție sau de voință. Nu trebuie să uităm că mijlocul lunii aprilie înseamnă pentru 

berbeci, la fel ca și pentru celelalte semne zodiacale întâlnirea cu o perspectivă stranie. Visează 
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acum la vacanțe și mulți dintre acești nativi și le vor programa în prima decadă a lunii august însă, 

pentru ca acest lucru să se poată împlini, au nevoie să treacă de încercarea începutului de luna iulie. 

La începutul lunii iunie Junon, prin retrogradare, se va întoarce în zodia Balanță și asta înseamnă că 

se va apropia de Luna neagră. Berbecii se vor întâlni din nou cu torționarii care i-au păcălit pe 

finalul anului anterior. Dacă au învățat ceva din tipul acela de relație, dacă au fost maturi și s-au 

eliberat de programe negative, de gânduri care i-au parazitat vor reuși să depășească cu brio această 

încercare. Dacă nu, și-i vor lua cu ei în vacanță și își vor compromite toată vara acestui an. 

Idee de vacanță care se cuibărește în mintea unui berbec în mijlocul lunii aprilie nu 

înseamnă neapărat a alege o stațiune unde să-și petreacă împreună cu cei dragi câteva momente de 

relaxare, ci înseamnă acel interval în care să se simtă neîngrădiți de un programul de lucru, să nu 

audă în jur nicio comandă pe care trebuie să o execute, să nu audă ceasul care sună dimineața și 

care-i spune că trebuie să meargă la serviciu. Genul acesta de vacanță va însemna și o reconfigurare 

a ideii de asociere care îl va tulbura în preajma zilei de 17 aprilie când Marte va iniția mersul 

retrograd. În ziua de 17 aprilie Mercur se va afla într-o relație bună cu Pluton și berbecii s-ar putea 

să fie puțin cam păcăliți însă au acum puterea să transforme totul într-o sarcină pe care trebuie să o 

ducă la îndeplinire. De această dată nu mai sunt atât de sensibili pentru că Mercur le este deja pe 

zodia Taur și sunt mai mult practici, pot să așeze toate aceste proiecte sau episoade într-o ordine 

logică și să le rezolve pe rând. Este adevărat, asta înseamnă efort suplimentar pentru că 

guvernatorul lor le lansează, nonverbal, că nu pornesc pe drumul care trebuie. Secvența aceasta 

seamănă cu un sportiv care s-a pregătit ani de zile pentru o competiție și când se află la punctul de 

start, după ce aude sunetul specific începutului de competiție, constată că este legat de mâini și de 

picioare și nu poate alerga, ratând totul. Este de la sine înțeles că numai un berbec matur, înțelept 

sau care și-a cultivat de-a lungul vieții răbdarea poate sa accepte această înfrângere. De aici 

berbecul trebuie să înțeleagă faptul că impulsurile sale sunt diferite față de ceea ce planetele le-au 

rezervat în această perioadă. Dacă nu ar fi trecut printr-o retrogradare a lui Marte, guvernatorul lor, 

s-ar fi întors la obiceiuri mai vechi și ar fi crezut că merg înainte când, de fapt, ar fi alergat înapoi. 

Alergatul în sine ar fi lăsat impresia că participă la competiția pentru care s-au pregătit, dar, de fapt, 

ei se implică în activități fără sens ce le consumă din energie și îi îndepărtează și mai mult de ceea 

ce și-au programat. Pentru că sunt ținuți pe loc, le conferă un statut aparte, pot părea înțelepți față de 

cei din jur și, în plus, își pot conserva energia pentru alte competiții sau pentru alte tipuri de 

activități. Începând cu 19 aprilie, când Soarele va intra pe casa muncii și a banilor pe care-i câștigă 

prin efort propriu, vor găsi un canal propice să folosească această energie. S-ar putea ca rana 

emoțională, umilințele pe care le-au traversat, înfrângerea pe care au comportat-o să nu le permită 

să se bucure de noile oportunități. Asta nu mai contează pentru că durerile acestea nu vor fi 

povestite decât celor dragi, celor din preajmă sau câtorva asociați de încredere. Asta înseamnă că 

pentru berbecii relația aceasta negativă dintre Venus și Pluton nu are conotațiile războinice pe care 

le vom constata în cazul celorlalte semne zodiacale. Ei sunt deja într-o confruntare cu sine sau cu 

anturajul și experiența aceasta nu amplifică un război nici măcar cu sine, ci le arată cât de important 

este să nu uite umilința pe care au comportat-o în această perioadă pentru a înțelege că sunt și ei 

oameni și nu au niciodată motive de supraapreciere. Berbecii nu sunt de ceară și nu se topesc dacă 

trec prin situații de genul acesta. Asta înseamnă că la un moment dat își vor reveni din această stare 

proastă și se vor apuca de lucru. 

22 aprilie este o dovadă clară în sensul acesta pentru că Luna plină care se împlinește în 

momentul acesta, când Venus se va afla într-o conjuncție cu Uranus pe semnul lor, arată că-și pot 

rezolva simplu anumite interese și că revolta lor împotriva unui anturaj impur sau pe care îl văd așa 

nu are justificare. Luna plină le aduce puterea de a administra valori materiale, bunurile celorlalți 

sau pentru a duce mai departe șansa pe care au avut-o de-a lungul acestei luni. Abia acum simt la 

modul concret că pot trece pe nivelul următor și vor fi mult mai curajoși și mai încrezători în forțele 

proprii.  

Berbecii care lucrează într-un mediu universitar, care studiază, care sunt curioși din fire sau 

care lucrează în cercetare se vor ocupa de studii aprofundate. Vor duce mai departe o idee pe care o 

abandonase în anul anterior și de care și-au adus aminte brusc în ultimele zile sau vor considera că, 

pentru a-și consolida poziția la locul de muncă, trebuie să facă un efort considerabil și să meargă la 
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cursuri de recalificare ori să-și petreacă mai mult timp în prezența celor care sunt mai bine pregătiți 

decât el, dar refuză să accepte lucrul acesta. Momentul acesta poate veni spre ei și sub forma unui 

accident. Se întâmplă ceva neprogramat care le orientează pașii pe un drum aparte. Le va plăcea 

această schimbare de registru și dacă inițial s-au gândit că poate nu este potrivit pentru o aventură, 

acum o acceptă pentru că nu are o alternativă mai interesantă. Cu alte cuvinte, cea de-a treia decadă 

a lunii aprilie, care înseamnă pentru mulți reîntâlnirea cu fricile și complicațiile pe care l-au 

traversat pe finalul lunii martie, pentru berbeci înseamnă eliberare de aceste probleme. Îi vom auzi 

în această perioadă vorbind foarte tare, promovând idei avangardiste sau comentând pe subiecte de 

actualitate, spre exemplu criza valorilor. Ei nu discută despre problemele lor financiare, ci despre 

problemele financiare în general, deci cine are în jur un berbec va avea în el un consilier de nădejde. 

Nu doar pentru berbeci, ci, în general, pentru toți nativii, ultima decadă a lunii aprilie oferă o 

libertate de expresie aparte. Ceea ce se va întâmpla pe finalul lunii aprilie pentru berbeci poate fi o 

altă încercare menită să le compromită acele relații care ar trebui să îi înnobileze prin stabilitate. 

Opoziția Soarelui cu Junon arată că aduc la lumină probleme emoționale față de persoanele care nu 

le pot înțelege sau nu le pot digera. Super sincer și fac acest lucru împotriva lor. Din această cauză, 

anturajul berbecului ar putea la un moment dat să-l considere pe acesta mult prea vicios sau iubitori 

de disconfort și agresivitate. Berbecii în aprilie nu sunt agresivi, nu doresc neapărat să-i distrugă pe 

ceilalți prin analiza critică pe care o fac problemelor lor, ci caută o altă formă de prietenie. S-au 

plictisit de genul acesta de relație, visează să schimbe până și în această zonă multe lucruri esențiale 

și din neatenție, din imprudența care-i caracterizează răscolesc un trecut ce nu este clar pentru toată 

lumea sau măcar nu este acceptat de toată lumea deocamdată. Asta înseamnă că ar trebui să fie atent 

la feedback, să nu le impune celorlalți părerile clare sau corecte pe care le au, ci să-i consulte, să le 

asculte și opiniile lor și să vadă dacă nu cumva aceste opinii reprezintă un mesaj voalat în a se opri 

din demersurile acestea sau din ale formula altfel.  

În 28 aprilie, când Venus se va afla în opoziție perfectă cu Luna neagră, iar Mercur își va 

iniția mersul retrograd prin zodia Taur, berbecii vor constata că dacă nu sunt atenți la acest capitol 

viața îi va arde la buzunare. Chiar aceasta va fi expresia pe care o vor folosi pentru că Mercur deja a 

inițiat acum un mers retrograd pe casa banilor, iar guvernatorul lor se află în mers retrograd pe o 

zodie de foc. Chiar se vor simți sancționați în modul acesta și expresia "m-a ars la buzunare" va fi 

cea la care vor apela. 

În ultima zi a lunii aprilie, când Venus va intra pe casa banilor, berbecii vor avea falsa 

senzație că lucrurile s-au rezolvat. Se menține în continuare această componentă negativă pe 

administrarea bunului, pe cheltuială sau pe identificarea unor mijloace de câștig imediat. Ar trebui 

să fie reținuți în a cheltui ceea ce au acumulat cu mare efort în primele trei luni sau să găsească cel 

mai bun mijloc prin care să-și îndeplinească dorințele, nu neapărat prin cheltuieli de factură 

materială. Dacă vor reuși să respecte această recomandare astrală berbecii își vor proteja veniturile 

proprii și se vor bucura de beneficiile acestei înțelepciuni de viață abia în mijlocul lunii iunie. 

 

MAI 
Probleme materiale. Trădare din partea unor colaboratori. Demonstrează că sunt puternici. 

Se întâlnesc cu o oportunitate. Impresiile negative sunt ignorate. Se derulează un proiect important. 

Decizie categorică. Gestionează bine problemele celorlalți. Lipsurile nu-i mai sperie. Primesc din 

nou o propunere. Sentiment confuz. Nevoie de a face parte dintr-un grup. Vindecare miraculoasă. 

Atitudine îndrăzneață. Se ridica din sărăcie direct în glorie. Noroc. Putere prin apel la elemente 

abstracte. Li se împlinește o dorință. Oferă ajutor celor aflați la nevoie. Înfruntă o energie 

negativă. Decizii dificile. Sunt ușor de păcălit prin suferință. 

 

Mai este o lună de realizări pentru berbeci pentru că va continua seria evenimentelor ce vin 

de pe casa a II-a, a banilor, și le conferă acestora succes prin alte mijloace decât au avut parte până 

acum, ceea ce îi va bucura. În primul rând, se vor bucura de noutatea a ceea ce se prefigurează 

acum, apoi de faptul că vor reuși să transforme un eveniment minor într-un mare succes social. 

Debutul lunii mai se va face prin împlinirea unui unghi interesant între Soare și Neptun din care 
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berbecii înțeleg că trebuie să fie serioși cu colaboratorii, generoși atunci când se pune problema să 

lucreze în echipă sau deschiși față de recomandările celorlalți. S-ar putea să nu fie de ajuns pentru 

ca acest impuls să ducă la o mare realizare socială, însă ideea cu pricina creează toate premisele 

necesare pentru ca o problemă personală să se rezolve prin deschidere. Lor le place foarte mult 

ideea în sine de deschidere pentru că asta înseamnă activitate și dacă un berbec are activitate atunci 

nu se plictisește, iar dacă nu se plictisește toată lumea este fericită. 

Cu toate că Soarele și Neptun ar trebui să îi ajute să vadă foarte departe sau să-și îndrepte 

atenția către lucruri frumoase, corelațiile pozitive ale acestei prime decade a lunii mai fac trimitere 

la ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie. Nu se pot desprinde chiar atât de ușor de 

umilințele mai vechi, imediat ce și le aduc aminte le încadrează, doresc să le povestească tuturor și 

transformă toată această înclinație către deschidere în înclinație către agitație. Acest lucru nu este 

potrivit pentru ceea ce au de făcut în luna mai însă acesta va fi moftul lor, prin genul acesta de 

activitate arată că au așteptări realiste de la cei din jur și aceștia trebuie să se supună. Este puțin 

probabil că acest îndemn să fie realist, dacă ne gândim la ceea ce au de făcut acum, însă ei așa se 

vor prezenta pentru că amintirea a ceea ce s-a întâmplat în ianuarie este încă foarte vie. 

Nu doar pentru berbeci, ci și pentru celelalte semne zodiacale, luna mai înseamnă lupta cu 

inamicii invizibili. Inamicii berbecilor vin din evenimentele ce s-au consumat în luna ianuarie. Știm 

lucrul acesta și am văzut că, de multe ori de la începutul anului și până acum, și-au îndreptat atenția 

către ecuațiile astrale programate pentru debutul anului. Există însă o componentă pe care berbecii o 

vor trăi cu intensitate. Spiritul justițiar, maniera în care vor dori să-și impună propriul adevăr sau 

propria viziune asupra adevărului pe care-l cunoaște toată lumea transformă deschiderea care a 

venit spre ei la începutul acestei luni într-o fugă de problemele personale. Au o justificare măreață, 

vor să-i vindece pe toți, să facă dreptate, să clarifice pentru toată lumea ceea ce este bine și ceea ce 

este rău, dar, la un moment dat, vor vedea că această dorința de dreptate le oprește accesul către 

cunoașterea de sine și le deschide accesul spre cunoașterea celorlalți. Berbecii nu trebuie să uite că 

au guvernatorul lor în mers retrograd pe casa drumurilor lungi. Dacă în această manieră de a face 

dreptate se pune și problema unei deplasări, atunci ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte 

să o realizeze pentru că foarte aproape de momentul în care Soarele și Jupiter se vor afla într-o 

relație bună Venus și Junon vor fi în opoziție. S-ar putea să cheltuiască mai mulți bani decât se 

așteaptă, să consume de la ei ori să întâlnească oameni care, după euforia întâlnirii, să-i secătuiască 

de puteri, să le ceară câte puțin în fiecare zi, să-i oblige să le rezolve lor problemele și berbecii să nu 

observe cât de profitori sunt pentru că nu cer multe dintr-o dată, ci câte puțin. Prin această schemă 

negativă se face o corelație interesantă între beneficiile pe care berbecul ar fi trebuit să le învețe în 

mijlocul lunii ianuarie și cele negative pe care nu ar dorit să le asimileze la începutul lunii martie. 

De altfel, episodul acesta atinge un punct destul de sensibil, cel în care planeta Marte a intrat în 

mers retrograd. S-ar putea ca argumentele de acum legate de justificări pe care le-au avut vii în 

minte la mijlocul lunii ianuarie să semene cumva cu o constrângere care s-a concretizat la începutul 

lui martie. Această legătură între evenimente, acest arc peste timp îi obosește pe berbeci și îi 

convinge că trăiesc într-un mediu agresiv. Este adevărat, nu au nicio problemă cu lucrul acesta, se 

descurcă foarte bine pentru că știu să atace, știu să lupte cu curaj și încredere, însă nu se știe dacă în 

momentul acesta au energie pentru așa ceva. 

Luna nouă de pe zodia Taur îi îndeamnă să se gândească la nevoile lor. Își fac în preajma 

zilei de 6 mai un inventar, dau, deoparte, doar ceea ce aveau programat să consume împreună cu 

ceilalți pentru demersurile aflate în derulare, pentru ceea ce li s-a cerut până în momentul de față și 

ceea ce rămâne pun deoparte, ascund în seif sau consumă pentru a lua, pe baza acestora, o decizie 

categorică. Nu vor dori să vorbească până la finalul anului despre lucrurile pe care consideră că nu 

trebuie să le împartă cu nimeni. Genul acesta de egoism își are rădăcinile în mijlocul lunii ianuarie, 

însă este mai puțin important locul de unde au venit cât cum sunt gestionate. Dacă nu sunt atenți 

chiar își vor inventa acum adversari pe care-i vor învinge foarte greu deoarece îi vor alimenta cu 

propria energie și berbecii nu se pot lupta cu sine, așa cum fac alte semne zodiacale spre exemplu 

fecioarele sau racii. 

Astfel, Luna nouă din Taur la arată că pot pierde anumite lucruri dacă nu sunt atenți, dacă nu 

sunt rezervați sau dacă nu sunt calculați. Au multă energie și primul impuls este să se împrăștie 
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peste tot însă, pentru că Marte este retrograd în Săgetător, se tem ca nu cumva să ajungă să fie 

săraci lipiți pământului, fără prieteni sau fără soluții. În 7 mai Soarele se va afla într-o relație bună 

cu Pluton și pe cer vedem o configurație numită piramidă de pământ construită cu elementele 

astrale aflate acum în tranzit prin zodia Fecioară. Elementele de destin dau semne că se 

detensionează, le arată pe ce traseu să meargă și primesc o propunere. S-ar putea să nu o vadă 

pentru că sunt prea îngrijorați de ceea ce le agasează mintea, sufletul sau chiar trupul ori s-ar putea 

să nu le vadă pentru că vorbesc prea mult despre lucruri lipsite de importanță. Maniera aceasta prin 

care destinul îi invită pe berbeci să facă din nou o mare figură se va concretiza și în preajma zilei de 

9 mai când Jupiter își va reveni la mersul direct. În sfârșit se întâlnesc cu lucruri clare, nu mai sunt 

agasați că trebuie să aleagă între două lucruri rele și, după ce aleg, să se mai și bucure cu ceea ce au  

în mâini. Semnul unei decizii categorice se prefigurează în preajma zilei de 9 mai, iar asta pentru că 

mintea le este concentrată. Au nevoie acum de oameni lucizi care să îi trezească, să le ofere un 

imbold, să le arate care este făgașul normal pentru că apoi berbecii vor face tot ceea ce trebuie 

pentru ei. Pentru că sunt ființe cu adevărat remarcabile care pot lucra eficient și în această lume și 

pot abstractiza foarte ușor, nu se pune problema să nu poată ieși din această durere a rememorării 

unor umilințe mai vechi. Întâlnirea aceasta cu destinul le poate oferi șansa de a se ridica pentru mult 

timp de acum încolo, adică să facă un lucru remarcabil și acesta să nu mai poate fi schimbat de 

evenimentele programate până la finalul anului și poate nici de cele programate în anii următori. 

Berbecii superiori vor privi către o casa sufletului, cei comuni vor dori să-și construiască imperii. Și 

nu trebuie să facă multe pentru asta, trebuie doar să se hotărască. Oamenii din jur au acum un rol 

catalizator în deciziile acestea ale berbecilor și toții vin spre ei cu intenții bune.  

Există însă și o componentă mai puțin plăcută, cu toate că ansamblul conjuncturilor de acum 

este în mare parte benefic. Dacă în anul anterior, înainte ca Jupiter să intre în mers retrograd, 

berbecii se aflau într-o mare agitație, se luau de gât cu toată lumea și voiau să-i schimbe pe toți 

pentru a-i face după chipul și asemănarea lor, revenirea lui Jupiter la mersul direct va face în așa fel 

încât succesul anunțat de marea conjunctură a momentului să fie concediată de direcțiile acelea 

negative, acele impulsuri anarhice antisociale pe care berbecii ar fi trebuit să le lase în urmă. Doar 

în condițiile acestea nu se poate vorbi de împlinirea unui destin remarcabil, doar prin impulsurile 

acestea negative reușesc, în mod surprinzător, să-și facă un mare rău ori să se distrugă. În toate 

celelalte cazuri este vorba de un mare succes. 

Partea cea mai delicată a acestor conjuncturi vine din faptul că în a doua decadă a lunii mai 

nu există o conjunctură majoră care să îl condiționeze pe berbec să ne facă și altceva decât ceea ce 

vrea. Se va vedea clar pe ce traseu a pornit, care-i sunt intențiile și câtă încredere are în colaboratorii 

pe care și i-a luat aproape pe acest traseu. Relația bună a lui Mercur cu Axa Dragonului, situație în 

care Mercur nu va putea să medieze tendința nodurilor arată că și în aceasta doua decadă se menține 

componenta benefică a anunțat anterior. Despre același noroc va fi vorba și în a doua decadă însă 

libertatea aceasta teribilă pe care o vom parcurge cu toții, nu doar berbecii, se transpune în cazul lor 

în "am voie să fac orice", "nu-mi este impus nimic". Dacă pleacă la drum cu aceste aspirații atunci 

au reușit să pună la baza acestui traseu câteva elemente bune, câteva realizări importante, multe 

dintre ele încărcate de curaj de judecată severă, de profunzime, câteva rezultate spectaculoase și, 

evident, o mare admirație din partea celor pe care-i au aproape. Prin situații de genul acesta berbecii 

își vor face singuri rău pentru că se vor păcăli, își vor alimenta o realizare iluzorie pentru că 

succesul minim de acum nu se referă la acea mare realizare a destinului. Este posibil ca această 

elevare să presupună o vindecare miraculoasă sau schimbarea locului de munca ori participarea la 

anumite evenimente sociale care să însemne, în sfârșit, clarificarea statutului pe care berbecul cel 

flușturatic l-a avut în ultimii ani.  

Pentru că Pluton se află în continuare pe casa imaginii sociale dacă se atașează prea mult și 

dacă va considera că pentru adjudecarea ei doar el este responsabil, de pe casa a X-a îi va lovi din 

nou și îi va deposeda de obiectul de care au profitat. Berbecii nu sunt singurii care profită de 

anumite situații sau oportunități, dar devin cei mai vulnerabili dintre toate semnele zodiacale atunci 

când fac lucrul acesta în perioada aceasta, tocmai pentru că Pluton le trece acum pe casa imaginii 

sociale. Dacă dintr-un grup format din mai mulți nativi toți au făcut aceeași faptă, cel mai vinovat 

va fi considerat berbecul, el va suporta toate consecințele, iar asta și pentru că are această amprentă 
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pe destinul său și o va mai avea încă mulți ani până când Pluton le va părăsi această casă a imaginii 

sociale. Au însă și proasta inspirație de a se justifica, de a-și cere drepturile, de a invoca egalitate și 

prin reacții de genul acesta atrag atenția asupra culpei pe care o au, asupra greșelii pe care nu și-au 

recunoscut-o în totalitate. Este adevărat, sarcina aceasta a lui Pluton, pusă în contextul marilor 

realizări ale lunii mai, înseamnă o colecție 

absolut esențială de care nu beneficiază toate 

semnele zodiacale. Pentru că Pluton are un 

tranzit lent este posibil ca unele semne 

zodiacale să nu aibă ocazia de-a lungul vieții 

să treacă prin experiențe de genul acesta, 

adică să învețe cum este să nu te atașez de o 

realizare socială sau de un eșec. Berbecii au 

multe de povestit despre cum este să fii 

vinovat fără vină sau cum este să intri în tot 

felul de situații, să te ridici din sărăcie în 

glorie și să cazi într-un timp foarte scurt, iar 

asta din 2008 încoace de când Pluton le-a 

intrat pe casa imagini sociale. Dacă în fața 

acestei mari realizări nu uită ce s-a întâmplat 

din 2008 încoace atunci poate evita un 

accident și se pot transforma în bine.  

Devin, astfel, puternic pentru 

structuri în formare, consilier pentru liderii 

care sunt mai ambițioși decât ei pe care-i iau 

în brațe, finanțatori într-un proiect 

extravagant vindecători care se luptă cu 

bolile incurabile, judecători, avocați, 

mediatori în probleme sociale. Pentru că au 

povești foarte importante de viață, pentru că 

li s-au întâmplat multe lucruri din 2008 până 

acum nu înseamnă că reușesc sa atragă 

atenția asupra a ceea ce au de spus. Ei 

trebuie să fie atenți asupra transformărilor, 

să nu se mai compare cu alții, să le fie suficient cât au văzut și au înțeles din 2008 încoace și să nu 

mai mizez pe noroc, pentru că norocul îi ajută de departe, nu face nimic în locul lor. 

Un element absolut spectaculos care este rezervat berbecilor vine din relația cu religia. 

Semnul acesta de progres are conotații mistice și se bazează pe o experiență ciudată pe care berbecii 

au avut-o de-a lungul vieții. Nu contează dacă aceasta s-a concretizat din 2008 încoace, ci contează 

că dintr-o dată își vor aminti de ea și vor considera la mijlocul lunii mai că aceasta este cea mai 

importantă valoare de care se poate folosi. Se întâmplă lucrul acesta nu pentru că evenimentul 

respectiv este de o importanță colosală, ci pentru că berbecul are acum libertatea să-l vad așa 

deoarece nu există o condiționare socială suplimentară, nu există unghiuri care să se împlinească la 

grad perfect în această a doua decadă între planetele situate de la Marte încolo. Ei vor lăsa impresia 

că au voință, că nu se pierd în detalii stranii și că nu este important dacă suferă, pentru că nu aceasta 

este definitorie pentru ceea ce trăiesc în momentul de față. Deși pare ușor confuză, această 

experiență conține accente dramatice, pune accentul pe valorile spirituale și îl face pe berbec să 

înțeleagă că numai așa se poate transforma. Ar putea să meargă mai des la biserică, la consiliere, la 

terapeut, să urmărească pe internet filme cu mesaje spirituale sau să se hotărască dintr-odată să 

renunțe la revoltă pentru ca asta i-ar întuneca spiritul. Din nou obține popularitate cu genul acesta 

de atitudine și din nou o va plăti scump. Nu contează pentru el, important este să se simtă 

confortabil cu ceea ce deține și să nu aibă mustrări de conștiință. Este posibil ca începând in 16 mai 

să se pună problema unui mare efort, poate chiar fizic sau un efort de voință pentru a transforma o 

deplasare, o sumă de drumuri scurte, un joc al ideilor într-o realizare profesională. S-ar putea ca în 
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preajma zilei de 17 mai aceste realizări să întârzie, semnalele pe care berbecii le primesc referitor la 

această problemă să fie confuze și să aibă impresia că s-au accentuat aceste greutăți ale vieții. Este o 

altă iluzie pe care trebuie să o ignore. Imediat ce luna din 19 mai le va intra pe casa ocultismului 

toate aceste evadări din realitate, toate aceste atracții către mistic, către ocult, către suflet sau către 

elevare spirituală capătă sens. Sigur, pentru a rămâne în sfera lor de activitate aceste aspirații trebuie 

să producă evenimente concrete, pentru că multe elemente abstracte au avut sens pentru berbec și 

ele au trecut cu noaptea. Abia acum, în a doua decadă a lunii mai, își dau seama că nu mai trebuie să 

acorde atât de multă importanță dramelor care vin din partea partenerilor de viață. Dacă au fost 

amabil acum se hotărăsc să nu mai fie, nu neapărat că-i lovesc pe cei pe care-i consideră vinovați, 

cât mai ales îi ignoră. Intrarea Soarelui în zodia Gemeni înseamnă pentru ei revigorare, își recapătă 

mișcarea și mobilitatea însă o vor folosi pe aceasta pentru a recupera lucruri pe care cred că le-au 

pierdut. Își vizitează părinții, bunicii, rudele, prietenii, fac lucrul acesta deși nu mai are sens acum, 

ar fi trebuit să facă asta de sărbători sau cu câteva luni în urmă. În mintea unui berbec totul trebuie 

să capete sensul pe care-l are cercul circumscris unor evenimente. Dacă lor le-a rămas fixată în 

minte ideea că au fost întârziați sau că această deplasare nu a fost realizată deși la un moment dat a 

fost necesară, nu-i mai poate opri nimeni acum să o împlinească, deși nu mai are sens. Există o 

logică pe care doar berbecul o înțelege și ea face parte din ceea ce înseamnă pentru ei creștere și 

dezvoltare. Nu pot lăsa lucruri neterminate în modul acesta, trebuie să spună, să se exprime să se 

deplaseze, să împlinească, adică să închidă cercul așa cum l-au gândit inițial. Nu înseamnă că dacă 

fac lucrul acesta sunt ființe foarte profunde. Nu există o profunzime anume care-i împinge să facă 

lucrul acesta, ci necesitatea de a simți totul concret, de a avea totul sub control și de a împlini așa 

cum au comandat. 

Imediat ce Luna neagră le va intra pe casa ocultismului, berbecii vor da de o altă problemă. 

În loc să se gândească la metodele pe care le vor folosi pentru a duce mai departe anumite 

demersuri, vor regreta că au fost foarte deschiși față de anumite persoane. Luna plină ce se 

împlinește în 22 mai are asupra berbecilor conotații educaționale. Își aleg însă greșit modelele și 

stabilesc legături foarte intense cu aceste entități căutând să integreze exemplul lor deși nu li se 

potrivește. Vor vedea mult mai târziu, poate abia spre sfârșitul anului, că au încercat în zadar să 

pună în aplicare metode care nu le sunt specifice. Vor încerca spre exemplu să fie foarte ordonați, 

preciși, dar nu pentru a deține controlul asupra statutului pe care-l caută sau asupra imaginii, ci 

pentru a semăna cu exemplu pe care și l-au luat. Lor nu le face plăcere să fie așa, iubesc foarte mult 

rezultatul final. Preluând modelul acesta va trebui să se bucure și în timpul operațiunilor de rutină, 

adică nu să se bucure de curățenie, ci să iubească să șteargă praful, să schimbe lucrurile din casă ori 

să le reașeze. Nu este specific berbecilor să facă lucrul acesta și, dacă renunță la bucuria pe care o 

au față de aspectul final, pentru a se mulțumi de etapele intermediare își dau peste cap întregul 

arsenal de instrumente de lucru și încet vor dezvolta o ostilitate față de oamenii care îi laudă acest 

comportament. Cei care au în preajma lor berbeci trebuie să fie foarte atenți ce apreciază la ei, să nu 

se lase impresionați de poveștile frumoase pe care le spun începând cu 21 mai, când Luna neagră le 

intră pe casa a VIII-a. Va fi, practic, mai puțin important dacă vor regreta că au fost deschiși, cât de 

important va fi că devin vulnerabili cu ceea ce nu și-au putut controla în ultimele nouă luni. Devin 

vulnerabil la apă, la alimente toxice, nu-și mai pot elimina toxinele pe care le-au acumulat anterior 

sau devin foarte sensibili la factorii de stres. Aceasta este însă o zonă vulnerabilă asupra căreia 

berbecii trebuie să lucreze până la finalul anului. Se va pune problema gestionării resurselor într-un 

chip periculos, ciudat sau antisocial. Iată că nici de această dată nu se dezic. Dacă în primele 20 de 

zile ale lunii mai berbecii au atins un succes fulminant, au fost în centrul atenției prin lucruri bune, 

acum, când Luna neagră le intră pe o casă de finalitate, totul se termină brusc, devin dintr-o data 

antipatici și dacă nu se pot controla, dacă ridică tonul sau vor neapărat să-i convingă pe ceilalți că 

au dreptate, dacă își permit să se joace cu opiniile și să fie ușor duplicitari rămân singuri, sunt 

marginalizați, prietenii care i-au girat le cer înapoi datoria și-i vom vedea din nou pe berbeci singuri 

pe stradă. Desigur, conotațiile trecerii Lunii negre pe casa ocultismului și a moștenirii este o 

problemă ce va fi explorată de berbeci în următoarele nouă luni, nu una care se concentrează doar în 

momentul acesta. Asta înseamnă că din 24 mai, când Venus va intra pe casa comunicării, vor reuși 

să mai atenueze puțin din această imagine negativă pe care și-o vor construi. Venus se va afla de 
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altfel în opoziție cu Marte retrograd din Săgetător și își fac autocritica, se gândesc la faptul că poate 

ar trebui să schimbe limbajul sau să vorbească mai puțin. Despre această reținere au mai aflat și din 

partea lunii negre din berbec însă pentru că acum constată lucrul acesta într-un context agresiv, se 

simt vinovați de ceea ce au spus și se tem și de lucrurile care în mod normal nu ar trebui să producă 

efecte negative. Există o energie negativă care plutește asupra lor și totul vine în cascadă. Dacă 

berbecii consulta aceste previziuni înainte să se consume evenimentul, adică de la începutul acestei 

luni, sunt avertizați să nu se ridice foarte sus în primele 20 de zile ale lunii mai pentru că acesta este 

momentul în care vor cădea. Să fie atenți și moderați cu ceea ce spun și cu ceea ce fac pentru că, în 

caz contrar, vor cădea de sus. 

Pe 27 mai Marte le intră în Scorpion, practic se întoarce în această zodie din cauza mersului 

retrograd și îi face atenți la accesele de furie. Este adevărat, berbecii acum devin mai ambițioși și 

mai practici, vor lăsa în urmă ideile abstracte pentru că li se par o pierdere de vreme. Din nefericire, 

întoarcerea aceasta spre practic înseamnă compromis sau coborârea nivelului de vibrație către o 

zonă pe care ar fi trebuit să o părăsească. Faptul că suferă pentru nimicuri arată că li s-a cam 

întunecat mintea și cred că dacă obțin rezultate concrete într-un demers atunci acela este traseul pe 

care trebuie să meargă. Practic devin vulnerabili în fața durerii și sunt pe punctul de a ceda. Nu 

trebuie să uite că la fel ca și alte semne zodiacale berbecii sunt acum invitați să dezvolte o idee 

avangardistă însă au nevoie de idei clare, de noțiuni și de experiențe de viață care să fie pe placul 

auditorului. Berbecul, în general, nu dorește să facă nimănui pe plac, vrea să se simtă bine în pielea 

lui, vrea să trăiască confortabil și va avea o problemă cu această adaptare. 

Întâlnirea lui Junon cu Luna neagră într-o conjuncție pe 30 mai este semnul unei hotărâri 

negative. Au curajul să se despartă de oamenii pe care-i acuză și fac lucrul acesta brutal, fără să-i 

informeze sau fără să le explice pe înțelesul lor de ce procedează în felul acesta. Sigur există o 

explicație și am revenit de mai multe ori în acest material asupra acesteia. Prin acest tip de decizie 

berbecii reușesc să închidă cercul circumscris unor evenimente și nu catadicsesc să explice nimic 

din tot acest demers. Unii nu sunt în stare, alții nu au răbdare, dar vor fi și oameni care refuză 

explicațiile acestea în mod intenționat. Practic, procedând așa se răzbună puternic pe o opoziție pe 

care au întâmpinat-o un primele trei luni ale anului. Complicațiile acesta înseamnă de altfel și o 

pedeapsă, iar berbecii sunt avertizați că nu doar ei îi pedepsesc pe cei pe care-i consideră vinovați, 

ci și vinovații se vor apăra și-i vor pedepsi pe berbeci. Iată cât de ușor pot să ajungă berbecii în 

conflicte sterile lipsită de importanță doar pentru că le place foarte mult să iasă învingători. Nu are 

importanță dacă sunt învingători la Waterloo sau la tenis, important este să câștige. 

Nu trebuie însă nici să se bucure foarte tare și nici să se sperie în fața acestor previziuni 

astrale. Nu este prima dată când s-au descurcat în situații limită și nici când s-au plictisit de moarte 

atunci când nu au avut ceva concret de făcut. Problema plictiselii ar putea să devină semnul de 

vulnerabilitate ce îi poate atrage într-o capcană. Ar fi de preferat să moară de plictiseală decât să 

devină acum un personaj negativ. Luna neagră va sta nouă luni în Scorpion și va avea un impact 

teribil asupra a ceea ce berbecii gândesc despre viață. Îi va păcăli ca aceasta este moștenirea lor și îi 

va convinge să creadă în aceste lucruri nefirești. Dacă se vor abține și nu vor face lucruri de 

plictiseală, ci vor avea o motivație bună, atunci sunt în mare parte protejați. 

 

IUNIE 
Se întâlnesc cu lucruri deconectante. Viața li se pare frumoasă. Extremism. Ușoară 

oboseală. Comportamente stranii. Mobilitate. Curiozitate. Reîntoarcere la studiu. Unii se cred 

lipsiți de noroc. Sunt salvați de o ambiție. Consilieri buni. Înțeleg foarte bine un obstacol. Visează 

ușor la o viață mai bună. Se folosesc de parteneri. Au nevoie de un medicament nou. Stabilitate. 

Incertitudine. Loialitate. Își reconfigurează o latură emoțională neglijată. Au noroc la prietenii. 

Privesc munca și efortul cu implicare. 

 

Nu va fi atât de simplu pentru berbeci să meargă mai departe prin semnalele pe care le 

primesc din partea anturajului adică să se adapteze la anumite cerințe venite din exterior. Le va 

plăcea însă viața frumoasă, lucrurile deconectante, plăcute, emoțiile intense care le trăiesc în 
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momentul acesta. Chiar de la începutul lunii iulie, când Mercur se va afla din nou într-o relație bună 

cu Axa Dragonului, însă de această dată prin mersul direct, berbecii se dovedesc a fi serioși și vor să 

se achite de o datorie. Nu prea găsesc oameni care să le mai vorbească serios pentru că aceștia nu 

mai au încredere în berbecii care trec foarte repede de la o extremă la cealaltă. De altfel, faptul că 

Marte a trecutului zodia Scorpion le degajează amprenta aceasta la extremismului și, dacă insistă, 

vor găsi în jur câteva persoane care să le vorbească sincer, să le povestească despre rătăcirile pe care 

le-au traversat și să le indice o datorie. Achitându-se această datorie berbecul se simte util, are 

certitudinea că interacționează frumos cu cei din jur și asta îi va da o stare de confort. Este adevărat, 

în continuare berbecii sunt într-o buclă negativă și aceasta va lua în 2 iunie conotațiile complexului 

de inferioritate. Ceea ce nu este nou îi enervează, iar ceea ce este prea nou îi obosește. De aici trag 

concluzia că au ruginit, că nu mai sunt ca în tinerețe sau nu mai rezistă să trăiască în mediul acesta, 

deci trebuie neapărat să facă o schimbare. Noi știm însă, pentru că studiem astrologia, că această 

schimbare este cauzată de o neîmplinire afectivă. Junon se află acum în mers retrograd și foarte 

curând, adică în 8 iunie, va reveni în casa parteneriatelor. Berbecii se comportă ca și cum sunt în 

căutarea iubirii pe care au pierdut-o și chiar dacă trec pe lângă ea pe stradă nu sunt în stare să o 

vadă. Cu toate acestea 

sunt niște plângăcioși, 

vor neapărat sa aibă 

genul acesta de schimb 

cu oamenii din jur și își 

fac singuri probleme, 

lăsându-se în voia 

acestor plăceri. 

Relația proastă 

a Soarelui cu Neptun 

are însă și conotații 

medicale mai puțin 

plăcute. Pentru că 

Soarele se află acum pe 

casa comunicării, iar 

Neptun pe o casă de 

finalitate, berbecii se 

tem ca nu cumva 

simptomele pe care le 

percep să nu însemne 

de fapt indiciul că o 

boală care a venit și s-

ar putea să fie atât de 

gravă încât pentru 

aceasta să nu mai 

găsească tratamente. În 

3 iunie și Soarele se va 

afla într-o opoziție cu Saturn retrograd din Săgetător și orice apropiere de adevăr, orice edificare 

referitor la această problemă întârzie. Dacă luăm în calcul că în această perioadă Soarele va avea de 

împlinit un careu cu Jupiter, iar Venus va construi, împreună cu Saturn și Neptun, un careu în T pe 

semne mobile atunci se poate vorbi aici de o mare frustrare, o mare neîncredere ce este alimentată și 

de faptul că evenimentele sociale nu mai sunt ca pe vremuri, nu mai au viteza pe care o aveau 

cândva și nici consistența cu care berbecul s-a obișnuit. Le-a rămas însă aceeași curiozitate față de 

comportamentul oamenilor, dar nimic nu se leagă. O insatisfacție transpare din toată această suită 

de evenimente și pentru a se menține la înălțime berbecul se implică în combinații periculoase. Sunt 

avertizați acești nativi că duritatea acestor evenimente înseamnă de această dată deviație.  

Luna nouă care se împlinește pe casa comunicării în 5 iunie are pentru ei conotații 

interesante. În primul rând, primesc informații, apoi le traduc pe acestea ca pe o invitație la călătorie 
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și, în cele din urmă, ajung la concluzia că nici informația și nici călătoria nu erau importante cât mai 

ales efectul pe care l-au produs: reîntoarcere la studiu. Prin reîntoarcerea la studio rezolvă toate 

problemele și le va plăcea mult atât modul în care se interesează de lucrul acesta cât și rezultatul la 

care speră să ajungă. Deocamdată dacă au ajuns să creadă că rezultatul va veni imediat se înșală. 

Venus se va afla într-o relație proastă cu Jupiter și sunt lipsiți de noroc ba chiar vulnerabil în fața 

unor obscenități publice sau în fața denigrării. Dacă îndrăznesc să vorbească mai mult despre sine 

anturajul va înțelege greșit această informație și va considera că se supraevaluează. 

Sunt însă destul de ambițioși și își fac planuri de viitor, se asociază cu oameni care-i laudă, 

care văd frumosul din ei și care îi ajută să suporte mult mai ușor privațiunile din această perioadă. 

Nu este însă de neglijat faptul că asocierea pe laude, pe aprecieri exclusiv pozitive sunt doar 

conjuncturale. Berbecii apreciază aceste persoane doar pentru că au acum analgezicul necesar 

pentru a-i ajuta să pășească această încercare. Soarele și cu Venus se află într-o relație proastă cu 

Axa Dragonului și sunt avertizați că ceea ce simte ei, chiar dacă pare bine, contravine destinului lor, 

adică nu este în consonanță cu ceea ce vor cu adevărat de la viață. Apoi, nu vor putea trăi toată viața 

în preajma acestor persoane pentru că binele lor este util doar în situații de genul acesta. Dacă sunt 

realiști atunci nu vor avea nicio problemă în a se uita mai departe, în a mai vedea și altceva în afară 

de persoanele acestea agreabile de acum. În iunie Junon le va intra pe casa parteneriatelor și 

berbecii nu vor mai fi atât de ascunși, cel puțin nu vor mai fi atât de ascunși față de cei care merită 

încredere. 

Acesta va fi practic primul moment cu adevărat pozitiv pe care-l traversează un berbec de pe 

21 mai încoace. Vor mai veni și alte situații conflictuale însă nota grea și apăsătoare, cea care a 

concentrat orice eveniment în jurul unei sancțiuni, în jurul unei nedreptăți pe care berbecul nu o 

înțelege, le afectează viața. Își pun din nou problema credinței, înțelegerii obstacolului dintr-o altă 

perspectivă și, încet, se desprind de oamenii care au fost alături în ultimele 20 de zile. Dacă aceste 

persoane care au consulate berbeci în perioada indicată au așteptări nerealiste s-ar putea să fie 

dezamăgiți. Luna neagră din Scorpion arată că au tot anul acesta înclinație spre trădare însă 

momentul acesta nu se referă la așa ceva. Dacă unii consilieri ai berbecului ajung la concluzia că au 

fost trădați înseamnă că nu au avut habar despre ce au simțit acești nativi în ultimele 20 de zile. Ei 

vor să se desprinde atât de repede de drama acestui interval încât nu mai sunt atenți la acest detaliu. 

Dacă li se atrage atenția, iar asta în special în preajma zilei de 9 iunie, vor fi aspri la vorba, vor 

spune lucruri grele și faptele de după aceea vor avea aceeași notă. 

În a doua decadă a lunii iunie berbecii vor avea mari aspirații de la viață. Se simt ajutați, 

încurajați s-au îndemnat să facă lucruri pe care de la începutul anului și până acum le-au considerat 

necesare, dar nu avut ocazia. Unii dintre ei se apropie de demersuri juridice, am mai multă încredere 

și vor să obțină un avantaj în acest domeniu. Alții se vor ocupa de vânzări, de psihologie, vor dori sa 

aprofundeze comportamentul uman pentru a se înțelege mai bine sau pentru a obține maximum de 

eficiență din relațiile pe care au reușit să le salveze în ultima perioadă. 

Există un șarm pe care berbecii vor dori să îl afișez in perioada aceasta Există o frumusețe 

sclipitoare pe care o pot desfășura sau pe care o pot afișa doar în relațiile profesionale. Dacă ocupă 

funcții de conducere atunci vom vedea berbeci echilibrați, ceea ce este o raritate. Își vor folosi 

talentul pentru a obține un echilibru și nu se vor opri nici din a se afișa subalternilor că sunt plini de 

sentimente frumoase, de dragoste, că ei nu oscilează de la o extremă la cealaltă, ci doar caută 

securitatea, ceea ce le recomandă și lor. Pentru că berbecii au acum Luna neagră pe casa a VIII-a a 

partenerilor nu trebuie să ia de bun ceea ce aud. Berbecii spun acum lucruri pe care le cred doar în 

momentul acesta și dacă apare ceva mai bun își schimbă opinia, lasă în urmă totul pentru că se 

învinuiesc în momentul de față că suferințele din ultimele luni au fost cauzate doar de obsesia 

stabilității, doar pentru că au vrut să facă bine ori să fie serioși față de parteneri. Acum, dacă pun un 

pic de neseriozitate în această poezie frumoasă a vieții, cred că este permis. Dincolo de această 

aparență frumoasă ar trebui să li se vadă chipul schimonosit. Desigur, cu toții au traume, indiferent 

de zodia în care s-au născut, însă conjunctura astrală a momentului le arată ca berbecilor ce nu am 

putut rezolva. Pentru un căutător al adevărului acesta este un mare beneficiu și ar trebui să țină cont 

de el. Berbecul comun va privi această invitație la desfășurare, la dezvăluire ca pe-o vulnerabilitate. 

Invocă din nou, așadar, în mijlocul lunii iunie nevoia de a obține un succes. Sunt încurajați de 
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relația bună pe care Uranus și Venus o construiesc și mai ales de energia debordantă pe care o simt 

atunci când fac un pas înapoi și urmăresc dintr-un alt unghi cadrul din care fac parte. Nu doar 

Venus și Uranus le vorbesc berbecilor despre lucrurile acestea, ci și Marte cu Chiron care împlinesc 

un unghi pozitiv. În 13 mai Mercur va intra pe zodia Gemeni și va avea un tranzit destul de rapid 

prin acest semn. Vor vorbi despre bani și interesul relațional se orientează către interesul pecuniare. 

Compromisurile pe care le fac acum nu mai sunt însă atât de vizibile, cel puțin cele care vizează 

obținerea unui avantaj din relațiile pe care le au. Partenerii berbecilor nu se vor mai simți folosiți 

sau nu vor simți că fac un efort dacă au un berbec în preajmă. Aici vom vedea măiestria berbecului 

de a transfera celor din jur din puterea sa și de a-i face să se simtă bine. Nu fac însă lucrul acesta de 

dragul anturajului, ci doar de dragul lor. 

Nu trebuie să uite însă că această componentă a diagnosticului greșit pe care l-am indicat 

anterior este încă activă. S-ar putea să le treacă durerea de cap cu o pastilă pe care o găsesc 

întâmplător sau după ce au consumat un pahar de alcool, însă nu acesta este medicamentul de care 

au nevoie. Dacă se lasă păcăliți de bucuriile superficiale, de ceea ce li se oferă acum pentru a-i face 

să se simtă bine pierd din vedere că Luna neagră de pe o casă de finalitate arată că foarte ușor se 

poate trece în tabăra cealaltă, adică nu berbecul să se folosească de un anturaj, ci anturajul să se 

folosească de energia berbecului. Dacă sunt încăpățânați și obtuzi nu vor reuși niciodată să vadă 

lucrul acesta și vor prefera să se simte bine atât cât este sezonul, ca în fabula greierele și furnica. Nu 

toți berbecii sunt așa și în 16 iunie când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Chiron se 

trezesc din amorțeală. Această amorțeală nu este plăcută pentru ei însă este foarte utilă pentru 

destinul pe care îl vor să îl împlinească acum. Relația aceasta proastă dintre Soare și Chiron 

prefigurează o relație bună care se va consuma între Pluton și Axa Dragonului prin care se mediază 

tendința Nodurilor. Prin această trezire la realitate, prin acest duș rece, berbecul înțelege de ce a 

suferit în ultima perioadă și cât de disperat este la un moment dat să se situeze deasupra. El știe că 

are o structură emoțională fragilă și de cele mai multe ori când se află într-un mediu dominat de 

emoții se comportă ca o oaie care a căzut în apă, toată lâna sa se îmbibă și dacă apa este adâncă se și 

îneacă. Momentul acesta arată berbecilor ca nu a fost deloc adâncă și că acum sunt pregătiți pentru 

întâmplările care sunt programate pe finalul lunii iunie. Este posibil ca aceste evenimente să fie 

legate de familie, de o realizare obținută de un membru al familiei, de împlinirea unei aspirații în 

care familia, prin număr sau prin stabilitate, reprezintă pilonul principal. Trecerea lui Venus în 

zodia Rac din 17 iunie înseamnă de fapt punctul de stabilitate pentru un Berbec. Berbecul care nu 

are familie va fi acum un punct vulnerabil pentru societate sau pentru cei din jur. În faza de început 

se va lipi de familiile care sunt deja consolidate, considerându-se ca fiu, fiică, nepot, copil, prieten 

care poate veni în vizită oricând și să nu mai plece, iar când va vedea că lucrurile nu sunt așa și nu 

are un loc stabil într-o structură deja formată se va revolta. Acesta va distruge mult și nu doar 

lucruri, ci chiar și persoane. 

În 18 iunie, când Saturn își va definitiva careul cu Neptun, iar Luna aflată deja în Săgetător 

apropiindu-se de conjuncția cu Saturn, berbecul conștientizează că schisma s-a produs deja ori că 

relația de careu s-a consolidat. 18 iunie este momentul cel mai important al anului pentru genul 

acesta de experiență. Dacă pentru un berbec este acum mult mai important să înțeleagă decât să 

trăiască înțelegerea de acum devine o formă de iluminare. Ceilalți vor lua de referință 

comportamentul lor și al oamenilor din jur considerând că așa trebuie să se întâmple, acestea sunt 

comportamentele pe care ei le apreciază cel mai mult și se vor bucura de ele. 

A treia decadă a lunii iunie le aduce berbecilor certitudini. Acum că le este foarte clar cum 

stau, cum sunt așezate lucrurile sau care este calitatea oamenilor cu care colaborează își pot permite 

să vorbească deschis sau chiar să ridice puțin tonul. Nu vor fi distructivi, decât cei care nu și-au 

stabilizat poziția socială, nu au oameni dragi cu care să interacționeze pe mai multe nivele. Dacă au 

în jurul lor oameni care acceptă și această duritate berbecii sunt convinși că au progresat, că pot 

dezvolta cu aceste persoane relații profunde, că pot fi sinceri, că-și pot permite să se arate exact așa 

cum sunt. Poate pentru ei lucrurile acestea sunt confortabile, însă pentru anturaj, nu. Pentru că 

Marte se află în continuare pe o casă de finalitate împreună cu Luna neagră, iar Junon în 22 iunie va 

reveni la mersul direct exprimarea aceasta față de anturaj va fi nefastă. Anturajul de această dată va 

fi cel care se va trezi la realitate și s-ar putea ca berbecului să nu-i convină. De această dată Soarele 
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se află deja pe zodia Rac și structura emoțională a acestor nativi este intensificată. Pot fi mai 

terorizați, se pot gândi în alt mod la ziua de mâine, cu mai mult curaj sau cu mai multă încredere 

sperând că până la urmă norocul îi va scoate din orice încurcătură. Totuși, duritatea de acum a 

berbecului nu este semn de agresivitate, ci de vulnerabilitate. Dacă ridică tonul sau se impune este 

pentru că nu mai are răbdare cu problemele pe care nu și le-a putut rezolva și pe care nici măcar nu 

le poate explica celorlalți. De aceea anturajul care înțelege lucrurile acestea și care nu mai poate să-i 

tolereze acestuia comportamentul trebuie să dea dovadă de înțelepciune și să îi dea timp să se 

liniștească, să-și modifice atitudinea sau să spună totul. Nu este prea greu pentru berbec să spună 

foarte multe lucruri din ceea ce trăiește. Dacă și-a propus să țină un secret nu trebuie decât să fie 

provocat pentru ca acesta să lovească cu capul. 

Cea mai mare problemă a acestei perioade ar putea să vină din lipsa ori din inhibarea unei 

plăceri. A consolida o relație de cuplu, de familie sau o prietenie fără o plăcere arată o mare 

frustrare. Relația proastă a lui Mercur cu Axa Dragonului poate însemna și legarea unei misiuni, 

anularea unui rol pe care un berbec și l-a asumat față de prieteni sau față de familie. Foarte curând 

Mercur va ajunge în postura în care să medieze tendința Nodurilor însă până atunci mai este. Va 

conta la momentul acela toată experiența pe care un berbec o acumulează din momentul acesta până 

atunci. Acum însă trăiește un sentiment de respingere sau se simte obosit că trebuie din nou să 

demonstreze o prietenie pe care a mai demonstrat-o și altădată. De aici și relațiile complicate pe 

care le trăiește un berbec și doar berbecii cu preocupări spirituale se pot echilibra și își vor găsi 

adevărata cale alături de prieteni puțini care nu-i judecă. Berbecul comun va fi acum revoltat pe 

prietenul care îi cere o nouă dovadă, refuzând să vadă că această dovadă este oarecum îndreptățită. 

Trecând pe un alt nivel berbecul are un comportament și pentru că așa s-a comportat de la începutul 

anului și până acum, transformându-se după nivelul pe care îl ocupă, cel din preajma sa are nevoie 

să i se spună din timp ce rol are de îndeplinit. 

Spre finalul lunii iunie berbecul se teme că nu va putea fi la înălțimea aceea ce a declarat 

despre sine. Multe lucruri care le fac în perioada aceasta berbecii sunt cu totul excepționale însă ei 

nu se pot bucura. Întâlnirea lui Jupiter cu Capul Dragonului este semn de inventivitate, de eliberare 

de anumite condiționări, de destresare, de împlinire a unei munci pe care au făcut-o nu doar în anul 

acesta, ci și în anii din urmă și care ar trebui să-i facă să se simtă împliniți și fericiți. Simulează 

lucrul acesta pentru că nu degeaba Soarele se află într-o relație bună cu Luna neagră, însă se tem de 

ceea ce va urma. Nu și-au imaginat că după această realizare va trebui să consume suficient de 

multă energie pentru a menține ceea ce au obținut. Acum berbecul are nevoie de un moment de 

pauză, îl caută în jur și îl va găsi în proiectele pe care le-a gândit la începutul anului. Nu este cazul 

însă să se gândească foarte departe pentru că de această dată proiectele pe termen lung sunt 

încărcate de un mare risc însă trebuie să simtă și să gândească ceva pentru că nu pot trăi într-un glob 

de sticlă. Asta înseamnă că vor apela din nou la felul lor de-a gândi, acel mod complicat de a trece 

peste anumite evenimente, de a face un arc peste timp, de a face îmbinări neobișnuite și de a nu 

explica nimic partenerilor de dialog, colaboratorilor sau celor din preajmă. Asta înseamnă că pe 

finalul lunii iunie berbecii vor părea ciudați din cale afară, ființe care cu cât se prezintă mai practice 

față de cei din jur cu atât au o gândire mai abstractă. De altfel, nu trebuie să ne mirăm pentru că de 

câțiva ani buni Uranus le trece pe semnul lor și îi îndeamnă să scoată din interior lucruri pe care 

altădată nu le-au spus ori să se comporte de o manieră lipsită de îngrădire pentru a vedea din 

interior, adică din postura celui care acționează, cum este să faci lucrul acesta. 

Spre finalul lunii iunie coșmarul retrogradării lui Marte, guvernatorul lor, se încheie și asta 

la puțin timp după ce Mercur a intrat în zodia Rac. Cu Mercur în zodia Rac în mers direct și Marte 

în zodia Scorpion tot în mers direct structura afectivă domină spectrul percepțiilor unui berbec și 

dacă de la începutul anului până acum nu au găsit prilejul să-și facă analize a propriilor impulsuri, 

dacă nu și-a înțeles emoțiile dacă nu au acceptat anumite condiționări din jur sau nu s-au împăcat cu 

anumite umilințe acesta va fi momentul când vor apela la un terapeut. 
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IULIE 
Înțelegeri speciale. Prejudecăți. Putere specială. Surplus de energie. Se întorc la frământări 

mai vechi. Pierd într-o confruntare. Sunt foarte ingenioși. Sfaturile sunt apreciate de ceilalți. 

Excentricitate. Au puteri suplimentare. Acumulările depind de susținere a grupului. Mobilizarea îi 

ajută. Ies la lumina adevăratele motive dintr-o confruntare. Relații dificile. Trebuie să facă față 

unei răutăți gratuite. Nu mai pot ignora traumele. Prietenia cu o persoană puternică îi ajută. 

Teamă de sărăcie. Se produce o schimbare. Studiu. Asocieri bune. Un moment de neatenție îi 

rănește. Așteaptă prea multe de la ceilalți. Oscilație. 

 

Dacă în luna iulie situațiile se simplifică nu înseamnă că acest lucru se va întâmpla și pentru 

berbeci. Știm că există o presiune teribilă pe decizii sau pe înțelegerea evenimentelor vieții care 

transpare din conjuncturi astrale ale celorlalte luni, deci este puțin probabil ca luna iulie pentru 

berbeci să se simplifice. În mod sigur, la fel ca și în cazul celorlalte semne zodiacale, luna iulie 

permite accesul liber la informație și putere ceea ce poate constitui o altă problemă pentru berbeci 

deoarece nu au învățat încă să folosească puterea după cum se desfășoară ea în acest an. 

Opoziția lui Venus cu Pluton și, în 

consecință, sextilului lui Venus cu Jupiter arată 

că structura afectiva berbecului se află într-un 

conflict. De această dată complicațiile din 

familie le aduce acestora probleme de 

comunicare sau tulburări într-un anturaj pe care 

nu-l pot controla. Din nou ajungem la control și 

din nou ajungem la prejudecățile lor față de 

această atitudine. Apoi în doi iulie când Mercur 

se va afla într-o relație bună cu Luna neagră prin 

putere, apelează la tot felul de tertipuri, inclusiv 

la minciună, la abuzuri, la reacții puternice sau 

la ascunderea adevărului pentru că îi interesează 

doar scopul. Au un surplus de energie și emoție 

și vor să redistribuie acest surplus de energie pe 

principiul cere și primești. Berbecii nu trăiesc 

lucrurile acestea degeaba. Se pregătesc pentru 

ceea ce va însemna toamna acestui an când va 

exista o accentuare a zodiilor Fecioară și 

Balanță, simt lucrul acesta și-l vor putea 

exprima doar cei care sunt obișnuiți cu lucrul 

acesta, doar cei care lucrează cu energia sau care 

și-au propus, încă de la începutul anului, că, 

dacă vor ajunge în situația în care anturajul să se 

intereseze de emoțiile lor, să le descrie. 

Pericolul cel mare pentru cel care ascultă 

poveștile frumoase ale berbecului este acela de a fi obligat să creadă în ele. Persoana care ia parte la 

această istorisire interesantă și care deocamdată nu are nicio părere va primi dintr-o dată o etichetă.  

De altfel, începutul lunii iulie are predispoziții bune pentru berbec însă el se întoarce cu 

spatele la acesta, le ignoră sau dorește să-i convingă pe cei din jur că el, de fapt, caută altceva. Toate 

aceste frământări se pot traduce într-o simplă expresie "vreau să cred". Are toate prerogativele 

necesare pentru a crede în altceva, pentru a crede pur și simplu într-o forță superioară sau a avea 

încredere într-o forță ce ar putea să îi rezolve toate problemele. Deocamdată este un răsfățat și Luna 

nouă din 4 iulie, cea care se împlinește pe casa familiei îi găsește pe aceștia din nou înconjurați de 

oameni, dar suferind de singurătate. Există însă și berbeci care suferă de singurătate pentru că 

înțeleg foarte bine care este natura afectivă a relațiilor în care se implică. Își cunosc bine 

colaboratorii, înțeleg cât de nepotriviți sunt oamenii sau că nu se pot ridica la nivelul lor. De această 
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dată acesta nu este un sentiment de supraapreciere, ci o realitate. Pentru a ascunde durerea acestui 

adevăr berbecii se dovedesc foarte inventiv, foarte ingenioși și posesori ai unor cunoștințe de 

psihologie comportamentală destul de solide. Cu alte cuvinte, știu cum să-l ia pe fiecare fără ca 

acesta să observe sau să-și dea seama. Poate, cei mai inteligenți, ar putea să înțeleagă, însă când se 

va întâmpla lucrul acesta va fi deja prea târziu. Componenta aceasta a libertății de expresie pe care o 

dovedește berbecul se poate întoarce împotriva sa și sunt avertizați acești nativi dacă abuzează de 

conjunctura în sine pentru că Pluton de pe casa imaginii sociale nu-i va ierta nici de data aceasta. 

Pentru că se simt cuprinși de un val foarte interesant tot în prima decadă a lunii iulie, cea 

care ne trimite la exemplele bune de viață de pe începutul lunii aprilie îi îndeamnă pe berbeci să 

scrii o carte, să facă niște însemnări într-o agendă, să facă destăinuiri șocante unei persoane și ceea 

ce vor spune, ceea ce vor comunica să rămână în istoria personală sau istoria anturajului ca un 

element de referință ori ca unul foarte șocant. În cazul berbecilor care se axează mai curând pe 

acțiuni concrete decât pe demersuri rafinate, intelectuale, abstracte, faptele lor vor fi atât de 

puternice încât vor produce separări grosolane sau asocieri puternice. Se cred foarte pricepuți, foarte 

inteligenți și pentru că au acum puterea de a pătrunde în psihicul celorlalți, au impresia că sunt 

stăpâni pe ceea ce văd, înțeleg și constată și mulți greșesc manipulând mințile celorlalți. Exista 

astfel riscul ca un berbec să-și piardă individualitatea ori să devină excentric din această cauză. În 7 

iulie când Soarele se va afla din nou într-o conjuncție cu Mercur, de această dată pe zodia Rac, 

bogăția de emoții va îndemna pe cei născuți în Berbec să submineze autoritatea celorlalți. Au nevoie 

să știe că sunt cei mai puternici că au familia cea mai frumoasă că la ei în casă este cel mai curat și 

că ei dețin cunoștințele cele mai utile în problema pe care o discută la un moment dat sau o parcurg. 

Există o libertate teribilă pe ceea ce se întâmplă acum și, pentru că Mercur se află împreună cu 

Soarele și cu Venus într-o relație de opoziție cu Pluton, sunt pe punctul să repete aceeași greșeală pe 

care o tot fac din 2008 încoace. Critică persoana cea mai puternică, latră în fața unui dulău mai 

mare, desconsideră munca unei persoane talentate sau pur și simplu se așază pe o bancă să-și 

odihnească picioarele când trenul ajunge în gară. Mesajul pe care-l lansează un berbec în această 

perioadă este unul confuz și oamenii se tem de impulsurile acestuia având tendința de a-l părăsi sau 

de a-și lua măsuri de precauție împotriva lui. Există pe cer acum aproape de finalul primei decade a 

lunii iulie o configurație numită dreptunghi mistic. Au nevoie de repere superioare pentru a înțelege 

provocările pe care le parcurg în această perioadă și care seamănă cu o parte din provocările pe care 

le-au avut din 2008 încoace, dar în special cele din anul acesta. Vor resimți opoziția Soarelui cu 

Pluton ca pe un atac la persoană și, cum știm bine din teorie că nu este bine să provoci un berbec 

decât dacă ești tare pe poziție, acesta nu va avea nevoie să se ascund în spatele grupului, nu va 

invoca nici măcar cunoștințele pe care le-a acumulat prin susținerea grupului, ci doar ceea ce a 

învățat consultând din tratatele cu care și-a petrecut timpul în ultima perioadă sau pe talentul 

personală. Înțelegem de aici că riscul este foarte mare și că arhitectura vieții se poate schimba până 

și pentru un berbec matur despre care s-a spus până acum că nimic nu-l scoate din ale lui și că 

obiceiurile sale rămân de neatins. Iată a sosit momentul când buturuga mică să răstoarne carul mare, 

când marele berbec să fie provocat sau să nu i se mai tolereze acestuia anumite greșeli. Este 

adevărat, totul se desfășoară într-un registru cunoscut, adică greșelile berbecului nu sunt atât de 

mari pe cât de mare va fi mobilizarea realizată împotriva lui sau sancțiunea. Pluton de pe casa 

imaginii publice care patronează această relație periculoasă intervine din nou cu această duritate. Nu 

contează ce simte berbecul, nu contează ce gândește, important este dacă va face față acestei 

provocări. Pentru că Junon va trece în Scorpion chiar în ziua de 8 iulie, o mare zi pentru berbeci, 

accentul acesta emoțional va primii un plus de control. Chiar dacă în interior este o furtună ei vor 

părea liniștiți, calzi ori invocă motive raționale și se vor ține de aceste impresii, de aceste păreri ca 

și cum acestea sunt adevăratele motive pentru care se implică în genul acesta de confruntare. Nu 

trebuie să ducă această tensiune socială în intimitate pentru că altfel totul va fi pierdut. 

A doua decadă a lunii iunie continuă seria acestor evenimente programate pentru luna în 

curs însă mai temperează puțin din aceste impulsuri teribile. Își vor dezvolta în continuare 

compasiunea, intuiția, vor fi interesați să se oprească un pic din această furtună pentru a vedea care 

este vinovat fără vină și care este vinovat cu vină. Aici lucrurile vor fi așezate mult mai clar și un 

berbec care iubește adevărul va reuși să se întoarcă la prietenii mai vechi, să-și ceară iertare dacă a 
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greșit sau să reușească să spună lucruri grave despre sine, nu pentru a impresiona, ci de dragul 

adevărului. Acesta va fi, practic, începutul unei perioade frumoase, nu în ceea ce privesc relațiile 

sociale, ci în ceea ce privește confortul personal. În 12 iulie Venus va intra pe zodia Leu, iar 

berbecilor li se vor îmbunătăți relațiile cu copiii sau se vor simți alintați de cei dragi, vor accepta 

multe din sentimentele pe care până acum le catalogau ca fiind superficiale și vor considera că sunt 

integre din punct de vedere fizic, afectiv sau spirituală, cu toate problemele acestei perioade. Acesta 

este momentul în care ar putea să spună despre sine că s-au redresat. Toată această deschidere 

afectivă va fi susținută și de trecerea lui Mercur pe zodia Leu care ar putea să nu aibă pentru berbeci 

conotații atât de bune cum are Venus în zodia Leu. În general, cele două poziții nu sunt foarte 

diferite pentru că Mercur depășește în gravitate, în răutate sau în intransigență gafele pe care ar 

putea să le facă Venus de pe această zodie. Asta înseamnă că berbecii vor fi calmi, însă este bine să 

nu fie provocați. În 14 iulie vedem că Mercur realizează un careu cu Junon și de aici înțelegem că 

toată această traumă, toată această constrângere mentală este foarte accesibilă. Foarte ușor pot 

răstălmăci faptele celorlalți și dacă au făcut o declarație dimineața nu este obligatoriu s-o mențină și 

seara. Important este să nu fie provocați. Echilibrul pe care simt că-l merită este destul de fragil. 

De asemenea, în mijlocul lunii iulie berbecii vor vorbi despre cheia succesului. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că au în fața lor o ambivalență ciudată. Pe de o parte, văd că sentimentele lor 

sunt superficiale, iar de partea cealaltă se bucură de liniștea pe care o au deja. Așadar, sunt 

constrânși să facă ceva încât răul să se oprească și binele să poată merge mai departe, deci cele două 

elemente să nu se mai întâlnească. 

Imediat ce Mercur a intrat în zodia Leu berbecii vor simula sentimentele pe care nu le-au 

avut niciodată. Fac acest lucru pentru a capta atenția, pentru a prelungi niște termene, pentru a 

obține un avantaj imediat deoarece trecerea planetelor către emisfera vestică a horoscopului lor 

arată că deja nu mai dețin controlul asupra evenimentelor sociale așa cum s-a întâmplat în primele 

luni ale anului. Deja ne aflăm în fața unor evenimente stranii care, în viziunea lor, pot să ducă foarte 

ușor către construcții false, către eșecuri majore sau către a pierde prietenia unei persoane 

importante. Accentuarea casei a V-a pune o greutate teribilă pe casa a XI-a unde deocamdată nu au 

nicio planetă. Se folosesc de propriul mod de a fi, de propriile sentimente, de propriile emisii ori de 

ceea ce au de oferit ca preț corect pentru a obține un avantaj și a-și echilibra balanța valorilor sau 

balanța afectivității. Cu toate că zodia Leu este accentuată și, pentru berbeci, acesta este un lucru 

bun, energia lor scade pentru că Soarele pe finalul zodiei Rac se află într-o relație proastă cu Saturn 

și cu Junon. Cel puțin în momentul de față berbeci realizează că sunt în fața a două mari realizări 

despre care nu știu cum s-au produs: au dispărut opoziția lui Uranus cu Luna neagră și careul lui 

Uranus cu Pluton. În momentul de față orice conflict poate fi gestionat, poate fi încadrat 

corespunzător sau orice greșeală poate fi răscumpărată printr-un bun pe care-l deține în momentul 

de față berbecul sau pe care-l poate procura de undeva. Conștientizarea aceasta este privită de cel 

care este născut în zodia Berbec drept recompensă din partea destinului. Relația bună a lui Mercur 

cu Saturn poate transforma această înțelegere într-un eveniment de durată, într-o conștientizare 

puternică și se va pune problema în mijlocul lunii iulie ca berbecii să achiziționeze noi proprietăți, 

să fie curioși cum este să trăiască altfel, să se comporte ca și cum nu mai au îngrădirile pe care le-au 

tot avut în ultimii ani. Este un lucru nou pentru ei și au ocazia acum până când acest careu între 

Uranus și Pluton se formează din nou, tot în anul acesta, să facă o retrospectivă interesantă asupra 

realizărilor pe care le-au comportat în ultimii ani. Au ocazia acum să le vadă dincolo de durere, 

dincolo de lipsuri, de sărăcie sau de agresiunile celor invidioși. Pentru că Luna neagră se află în 

continuare pe casa a VIII-a sunt avertizați că această explozie de libertate ar putea să-i ducă la fapte 

necugetate. Luna plină din 20 iulie poate fi reprezentativă pentru fapte de genul acesta pentru că 

accentuează o axa relațiilor care se bazează mult pe structura afectivă, pe educația din familie sau 

pe o moștenire genetică. Este posibil ca în momentul acesta berbecul să realizeze că seamănă cu 

unul din părinți și se și comportă ca atare. Dacă până acum lucrul acesta nu a fost spus sau poate nu 

a fost văzut, schimbarea aceasta poate produce o reorientare pe un nou domeniu sau poate chiar pe o 

nouă profesie. 

În ultima decadă a lunii iulie îi vedem pe berbeci deschiși către a oferi celorlalți sfaturi deși 

aceștia nu le-au cerut. Unii dintre ei vor deveni filantropi, îi vor ajuta pe cei săraci, vor combate 
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minciuna sau se vor hotărî să dea admitere la Facultatea de Drept, pentru că vor să instaureze binele 

în lume și cred că sunt în stare să împlinească lucrul acesta. Din 22 iulie când Soarele le va intra pe 

casa sentimentelor dăruite relația berbecilor cu proprii copii sau relația lor, în calitate de copii, cu 

părinții lor trece este foarte frumoasă. Devin mai serioși, mai responsabili, iau asupra lor planurile 

de viitor și vor să schimbe toată viziunea care i-a frământat în ultimele luni. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că se simt puternici și nu țin cont de faptul că s-ar putea ca această putere la un 

moment dat să se întoarcă și împotriva lor. Luna iulie aduce pentru toți nativi, nu doar pentru cei 

născuți în zodia berbec accesul liber la informație și putere, iar particularizarea acestui îndemn 

pentru ultima decadă vizează în primul rând recalibrarea sentimentelor pentru a obține o stare mult 

mai bună. 

Asta înseamnă că forța aceasta pe care berbecul dorește să o arate celorlalți, puterea aceasta 

de a aduna oamenii în jurul său, de a-i îndemna să studieze, să se asocieze, să fie curajoși și 

muncitori este o trăsătură cu adevărat remarcabilă cu care, în anul acesta, doar ei se pot mândri. În 

24 iulie când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Junon s-ar putea să fie dezamăgiți de cei pe 

care i-a ajutat. Abia acum vor vedea că destinul nu se grăbește să amâne foarte departe în timp 

răsplata greșelilor pe care ei le-au făcut în primele trei luni ale anului. Dacă la începutul anului au 

fost neserioși, au râs pe seama celor slabi sau au greșit din neatenție, acum li se plătește cu aceeași 

moneda. Este adevărat conjunctura de acum nu presupune riscurile începutului de an. O glumă 

proastă de acum nu poate duce la război, așa cum s-a întâmplat la începutul anului când încă era 

activ careul dintre Uranus și Pluton. Acum berbecul are puterea, lucrează mult mai ușor decât în 

trecut și poate să treacă peste o gafă, să o ierte sau să o transforme în ceva bun. Abia acum vor 

vedea dacă în prima jumătate a anului au suferit pentru că au fost egoiști sau chiar au avut de 

traversat probleme grave și obiective. Abia acum își dau seama dacă au înțeles cu adevărat ceva din 

ceea ce au trăit sau totul a fost simulat. Problema simulării cu care berbecii se vor întâlni în luna 

aceasta, dar în special în a doua parte, le arată cât de ușor se poate ajunge la criză dacă valorile nu 

sunt gestionate corect. Aici, sub denumirea generică de “valoare”, este inclus și omul. 

Finalul lunii va fi foarte confuz pentru berbeci. În momentul în care constată că anturajul nu 

prea este în armonie cu ceea ce au ei de oferit, că trebuie din nou să-i convingă ori că cineva din 

anturaj dorește să le plătească cu aceeași monedă o greșeală pe care au făcut-o din diverse motive la 

începutul anului se simt constrânși de evenimente pe care nu le pot controla. Se gândesc că dacă ar 

câștiga mai bine atunci nu ar trebui să facă atâtea compromisuri, dacă ar avea o relație închegată nu 

ar trebui să se gândească în altă parte sau dacă ar fi cu adevărat liberi nu ar trebui să apeleze la tot 

felul de tertipuri pentru a se regla. 

În realitate, doar berbecii i-au contact la sfârșitul lunii iulie cu puterile false. Practic, ceea ce 

au de traversat pe finalul lunii iulie este mai mult o conștientizare, o informare asupra a ceea ce pot 

cu adevărat să facă. S-ar putea să constate că nu pot să facă prea multe lucruri fără cineva din 

preajmă și atunci își merită soarta sau nu ar trebui să se simtă atât de agasați, de umiliți sau de 

solicitați de persoane pe care acum nu vor să le aibă în preajmă. Ceea ce ar trebui să înțeleagă din 

toată această ecuație astrală vine și din faptul că noul concept de energie, de puteri noi, de înțelegere 

care duce la libertate se bazează mult pe această conștientizare. Oamenii nu sunt vinovați dacă nu 

răspund solicitărilor atunci când acestea sunt lansate, nu sunt vinovați nici dacă nu pot să rezolve 

anumite solicitări sunt însă vinovați dacă refuză să facă lucrul acesta, dacă nu acordă importanță 

nevoilor celorlalți. Asta conștientizează un berbec pe finalul lunii iulie, adică ceea ce este important 

să facă el pentru alții și ceea ce ar trebui să fac alții pentru el, dar nu după cum se așteaptă sau după 

cum visează, ci după cum este realitatea. 

S-ar putea ca pe finalul lunii iulie să conștientizeze că acest înțeles al vieții, acest adevăr este 

foarte dureros. Când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră deja încrederea în sine a 

berbecilor se zdruncină. Apar conflicte pe ideea de transfer de valori, de patrimoniu sau chiar de 

moștenire. Dacă până mai ieri credeau că seamănă cu cineva din familie, că duc mai departe un 

deziderat specific arborelui genealogic, acum se întâlnesc cu o altă problemă, și-ar dori să se separe 

de această răspundere pentru a trăi viața cu implicare și simplitate. De aici înțelegem că berbecul se 

află acum în fața unei tensiuni nervoase teribile și caută tot felul de mijloace pentru a se echilibra. 
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Pe 30 iulie Mercur va intra în zodia Fecioară, pe casa bolilor acute și a muncii, îndemnându-

i să creadă că dacă vor munci mai mult vor uita de toate aceste probleme. Practic nu vor uita de 

probleme pentru că Uranus își va începe chiar din 30 iulie un mers retrograd și această deplasare o 

va avea până spre finalul anului. Vor oscila foarte mult între soluție și rezolvare și până la finalul 

anului berbecii vor avea nevoie de ajutor pentru a pune în practică ceea ce văd sau conștientizează. 

Iată că această selecție a oamenilor valoroși de cei care sunt profitori are și pentru ei conotații 

practice. Dacă reușesc să facă lucrul acesta atunci nu va fi nicio problemă dacă vor rămâne cu 

prietenii mai puțin sau dacă dintre acești prieteni mulți care cred că-i au se vor vedea doar cu vreo 

câțiva. Sensibilitatea pe care o am acum pe finalul lunii iulie este una teribilă și trebuie să o ia în 

considerare ca pe o realitate a vieții lor sentimentale pe care, întâi trebuie să o încadreze pe făgașul 

normal, apoi să o gestioneze. Berbecul care va face invers,  va avea probleme și mai mari pe care nu 

va putea să și le rezolve până la finalul anului. 

 

AUGUST 
Orientare nouă. Trădare. Colaborări interesante. Se produce o modificare în anturaj. 

Schimbul de forțe devine dificil de înțeles. Dezamăgire. Sunt ajutați dintr-o zonă obscură. Iau o 

decizie referitoare la remodelarea unei zone în care vor să locuiască. Primesc avertismente. Razele 

negative trebuie privite așa cum sunt. Privilegiile trebuie dovedite. Iubirea este goală. Experiențe 

dificile. Bună coordonare a mișcării. Invitație la modestie. Pierd din vedere un detaliu. Modificarea 

obiectivelor îi depărtează de la cale. Impulsuri noi. Lipsa de respect îi rănește. 

 

Luna august este pentru berbeci un interval care îi va motiva să-și depășească niște limite 

despre care cei din anturajul lor au crezut tot anul că și le-au depășit. Chiar de la începutul lunii, 

când Venus și Uranus se vor afla într-o relație bună, se va pune problema orientării către o nouă 

dimensiune socială. Aici intervine prima problemă a acestui interval - devin părtași la o experiență 

de viață marcată de un caracter intransigent. Inițial, vor crede că amintirile lor sunt de vină, acestea 

îl duc spre un trecut unde nu-i face plăcere să meargă. Vor resimți toate aceste presiuni ca pe o 

invitație la a face o demonstrație teribilă ori de a evada din zona aceasta a cunoscutului. În 2 august, 

când Marte va trece în zodia Săgetător, berbecii vor acționa prin curaj, prin inițiativă și vor arăta 

tuturor că acesta este momentul în care au trecut de partea cealaltă. Unii berbecii vor trece de partea 

adversarului, de partea dușmanului sau își vor trata prietenii apropiați vorbind foarte bine despre 

adversarii pe care i-au criticat în ultimele luni. Asta înseamnă că se află într-o criză a valorilor și toți 

ceilalți trebuie să le accepte această orientare pentru că ei învață, se adaptează noilor condiții, au 

puterea să renască din propria cenușă, realizează colaborări interesante cu scopul de a-și menține 

poziția sau autoritatea socială, cel puțin la începutul lunii august berbecii vor crede toate lucrurile 

acestea. Nu același lucru se poate spune despre anturajul berbecului, cel care vede în demersurile pe 

care acest nativ le realizează doar obsesia puterii și a controlului. Mulți dintre cei pasionați de 

astrologie vor fi oarecum contrariați constatând că, de fapt, anul 2016 scoate în evidență berbecului 

mai multe defecte, iar acolo unde se vor întâlni cu calități sunt de fapt niște conjuncturi generale de 

care berbecul profită. Este adevărat, anul acesta are această componentă a luptei interioare și de 

fiecare dată când berbecul se află în fața unei asemenea confruntări lasă să se vadă doar defecte. La 

începutul lunii august el nu le arată celorlalți doar defecte, însă pentru că în ultimele luni s-au luptat 

într-un mod mai puțin plăcut cu calitățile lor, au încercat să schimbe raportul de forțe în mediul în 

care s-au inserat și să folosească doar instrumentele care garantau un anumit succes, cei din jurul lui 

îl privesc altfel, cu o ușoară mirare sau rezervă. Este posibil ca această rezerva anturajului să îl 

trezească pe berbec la realitate. Ceea ce se întâmplă acum are rolul de autoeducație pentru acest 

nativ și asta pentru că imediat ce Marte va intra pe zodia Săgetător berbecii au puterea să spună și să 

facă lucruri de un curaj ieșit din comun, chiar și la adresa lor. Pot deveni dintr-o dată patrioții, 

oratori, vindecători, consilieri devotați sau investitori de succes. Sunt însă avertizați că având casa a 

VIII-a foarte încărcată, având această rană pe corpul social, toate lucrurile pe care le vor desfășura 

departe de privirile curioșilor, cele pe care le vor ascunde în mod intenționat sunt de altfel și 

elementele cele mai vulnerabile la care vor apela în decizii importante. Luna nouă din 2 august are 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

66 44 55   

această componentă a iluziei, berbecii fiind convinși că dacă investesc în modul acesta, dacă se 

sacrifică ori dacă schimbă registrul comportamentului li se garantează un statut privilegiat pe viitor 

sau vor fi protejați de cei pe care-i ajută. Dezamăgirea s-ar putea să fie mare, imediat ce planeta 

Venus le va intra pe casa muncii. Orice modificare de comportament din acest punct încolo duce la 

inflamarea relațiilor profesionale și aici lucrurile nu vor fi în regulă. De altfel, această zonă 

profesională a berbecului tinde, începând cu luna august, să ocupe o mare parte a vieții sale și ceea 

ce rămâne, va fi bun însă este prea puțin față de cât caută sau își dorește. Asta înseamnă că nu va 

trebui să aștepte mult pentru a fi dezamăgit. Singur își va încurca traseul, singur își va alege din nou 

complicații relaționale care, de această dată, vor fi localizate pe linia profesională. Aici se rupe 

ceva, apare o schimbare în organigramă, sunt plătiți altfel ori se trezesc dintr-o dată cu o răspundere 

foarte mare ce pare la prima vedere un avantaj, dar prin efort, prin timpul care trebuia acordat 

acestora, de fapt, este un mare dezavantaj. 

Berbecii au întotdeauna resurse să iasă din orice încurcătură, dar sunt avertizați că în prima 

decadă a lunii august încurcăturile se vor ține lanț și acum li se recomandă să facă ceea ce este cel 

mai greu: să-și stăpânească revolta. Revolta lor va fi la începutul lunii august un element 

omniprezent, Toți nativii sunt afectați de acest impuls și am putea vedea în toate sectoarele sociale 

persoane născute în această zodie care vor să facă revoluție la locul de muncă, vor să schimbe 

obiceiurile, programul de lucru, să împartă sarcinile profesionale și să rămână în istoria instituției ca 

reformatori. Berbecii care nu au un loc de muncă vor face acest lucru acasă, acolo unde se preocupă 

de ceva, acolo unde activează, chiar și la cota minima. Dacă locuiesc la casă vor ieși în curte și vor 

face o ordine desăvârșită, își vor face planuri de zugrăvit sau vor reașeza mobila prin casă. Cu cât se 

vor implica într-o remodelare a zonei în care vor locui mai mult, în care vor sta mai mult timp din 

zi, cu atât mai îndurerați sunt și mai 

nefericiți de viața pe care o duc. Pot 

apărea discuții în contradictoriu, revoltă 

împotriva celor care pun la îndoială 

bunele lor intenții sau vor să participe la 

acest proces de remodelare integrându-se 

și pe ei doar în calitate de catalizator 

pentru că berbecii vor să schimbe totul în 

jur, dar nu pe ei, vor să facă lumea din jur 

în așa fel încât să fie plăcută doar pentru 

ei. Nu-i interesează dacă schema aceasta 

pe care o folosesc va fi periculoasă 

pentru ceilalți. Sunt de părere că până la 

un punct vor fi nemulțumiți, dar în final 

toată lumea se va obișnui cu regulile pe 

care le impune el. Ceea ce punem în 

pământ acum va genera o sămânță de 

revoltă în mijlocul lunii noiembrie și sunt 

avertizați că nu le poate trece nimeni cu 

vederea un asemenea comportament.  

9 august este și ziua în care 

Mercur se va întâlni într-o conjuncție cu Capul Dragonului aducând multe lucruri bune pentru toată 

lumea. Pentru că Mercur este în domiciliu și este și Regent Karmic de Nord în momentul acesta 

sunt în posesia unor deschideri speciale numită în astrologia karmică drept Karma Jupiteriană. 

Aceasta le oferă oamenilor posibilitatea de a-și depăși propriile limite, de a privi mult mai departe 

decât au făcut-o până acum și de a se alege cu ceva bun din toate aceste situații. Cei care sunt 

superiori vor privi evenimentul acesta astral ca pe o invitație la a se separa de cauza durerii, de 

atașamentul față de lucruri, de pasiunile bolnăvicioase sau de oboseală. Vor găsi cauza lucrurilor și 

vor vedea că de fapt oboseala înseamnă întreținerea unui program negativ, nu carență de energie. 

Omul comun, berbecul care a dorit până acum să se situeze în fruntea tuturor va folosi această 

energie pentru a obține un avantaj scris. Acesta este semnul unor schimbări administrative, juridice 
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sau o dovadă a faptului că tot anul au lucrat pentru avantaje de genul acesta și cine a atribuit valente 

superioare unui asemenea berbec va vedea în momentul acesta că s-a înșelat. Pentru că Neptun 

trimite raze negative către ceea ce se întâmplă acum pe Fecioară zona socială va crea un contrast 

teribil cu bucuria sau succesul individului, cu avantajul pe care berbecul îl obține acum, indiferent 

de domeniu. De aici înțelegem că indiferent de zona în care se situează, beneficiul pe care-l obține 

acum berbecul va trebui împărțit cu cei din jur. Dacă nu este egoist va deveni o persoană 

privilegiată fără să conteze ce a cerut și ce-a primit. Dacă este un egoist, poate fi și o persoană 

implicată în cercetarea spirituală sau un căutător al adevărului, pentru că atitudinea aceasta va fi dur 

sancționată de comunitate. 

Dar nu tot ceea ce este conflict social poate însemna o problemă pentru berbec. El are o fire 

combativă și de multe ori vede o confruntare ca pe un mare avantaj, ca pe o posibilitate aparte prin 

care își poate dovedi puterea și talentul. Este și cazul zilei de 13 august când Jupiter se va afla într-o 

relație negativă cu asteroidul Chiron și când Saturn își va reveni la mersul direct. Foarte aproape de 

Saturn se va afla și Marte, urmând ca în decada următoare să se consume și conjuncția celor doi 

malefici. În momentul de față berbecului își amintește de calitatea sa de om, de privilegiile pe care 

le-a avut în anii anteriori și face din nou apel la acestea pentru a ieși dintr-o încurcătură. De această 

dată încurcătura este generată de femei sau în cazul femeilor născute în zodia berbec încurcăturile 

sunt create de ele însele prin erori făcute dintr-o neatenție greu de înțeles în situații de genul acesta. 

Întâmplarea este dominată de o continuitate, de faptul că berbecul la un moment dat va fi integrat 

într-un proces tehnologic și va trebui să continue munca altuia. Nu va face corect lucrul acesta și își 

va atrage anatema. Comunitatea, tocmai pentru că în preajma zilei de 14 august se va consuma 

opoziția lui Venus cu Neptun, îl va vedea pe berbec drept o persoană respingătoare și incapabilă să 

se transforme. Dacă berbecul face apel la obiceiuri mai vechi pentru a supraviețui, comunitatea va 

imita aceasta atitudine, va răspunde acestei comenzi subtile pe care o dă berbecul și se va uita la el 

ca la vechiul berbec, cel care acționa pe zona publică cu anii în urmă. Degeaba va încerca să-i 

convingă pe cei din jur că s-a schimbat, că ideile sunt orientate altfel, că sunt oameni mai maturi și 

poate mai bogați, nu doar în experiențe. Toți cei din jur îi vor vedea ca pe un năpăstuiți de soartă 

sau ca pe o persoană disperată să capteze atenția ori să obțină un avantaj din orice. Au nevoie, 

așadar, de o putere suplimentară, de o forță aparte pentru a ieși din această încurcătură și pentru a 

găsi armonia în familie. Deocamdată casa familiei este completă degajată de planete și foarte 

curând și casa iubirii dăruite va deveni goală, prin trecerea Soarelui pe casa muncii. De aici 

înțelegem că o parte din sectoarele pentru care berbecii au lucrat se golesc, deci nu mai sunt de 

actualitate. De aici berbecii pot trăi un mare gol sufletesc, O deziluzie că au lucrat pentru cine nu 

trebuie sau au dorit să obțină avantaje într-un sector care nu mai este de actualitate. 

Pe baza acestor experiențe de viață care înseamnă, în limbaj general, simpatie față de 

slăbiciunile și nevoile celorlalți, mulți vor avea impresia că berbecii pe care-i au în preajmă sunt 

niște persoane naive sau chinuite de ceea ce nu au putut să obțină până acum. În 16 august, când 

Venus se va afla și ea în conjuncție cu Capul Dragonului, semnul acesta de suferință va atinge cota 

maximă. Totuși, pentru că berbecii sunt în această perioadă oamenii obișnuiți, trigonul, pe care 

Soarele de pe zodia Leu îl trimite spre Uranus de pe semnul lor, îi va proteja de această durere 

intensă. Ei vor vedea totul ca pe o nouă provocare și nu-i deranjează dacă deviază de la ceea ce 

comunitatea consideră ca fiind normalitate. Ei o văd ca pe o invitație la creativitate și de această 

șansă va profita în special o persoană care lucrează în domeniul comunicării, artiști, muzicieni, 

ghizi, berbecii care se ocupă de dezvoltare personală. 

Luna plină ce se împlinește în 18 august aduce acestora o prea mare mișcare. Sunt invitați să 

simtă foarte puternic și nu le mai stă capul la așa ceva, nu mai au timp și nici răbdare să se ocupe de 

sentimente pe care oricum nu le pot duce mai departe sau ei le exprimă, dar nu sunt apreciate de cei 

din jur. Dacă pentru celelalte semne zodiacale Luna plină din Leu aduce o bună coordonare, o 

mișcare spre încredere în sine sau schimb de sentimente pentru consolidarea propriei poziții în 

mediul în care individul alege să se integreze, pentru Berbec este o dovadă de plictiseală, de o 

intensitate mult prea mare față de cât poate el suporta în momentul acesta. Berbecii care sunt 

implicați într-un proces de cercetare spirituală, cei care se ocupă de dezvoltare personală vor privi 

Luna plină din Leu ca pe o invitație la modestie. Nu este un lucru obișnuit ca berbecul să răspundă 
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la acest stimul și, în egală măsură, este un lucru obișnuit ca modestia să vină din accentuarea 

zodiilor Leu și Vărsător. De această dată însă concursul factorilor astrali duc în această direcție. 

Berbecul care cunoaște conotațiile modestiei și totuși o refuză va trăi până la finalul acestei luni cu 

rușinea că a făcut o faptă greșită din prostie, fără rost pentru prezent și fără vreun rezultat pe termen 

lung. 

Trecerea Soarelui pe zodia Fecioară accentuează această casă a muncii și a bolilor acute 

producând un dezechilibru pe care berbecul se va strădui să-l rezolve foarte repede. Nu va putea 

face lucrul acesta decât cu concursul celor din jur, decât ajutat de oameni de încredere din preajmă 

pentru că schema aceasta astrală face trimitere la o putere colectivă. Acolo unde berbecul lucrează 

în individualitate, așa cum de multe ori am văzut că le place, avem de-a face cu un individ depresiv, 

cu o persoană tot timpul nervoasă sau obosită, cu un individ care nu-și găsește locul indiferent de 

nivelul de înțelegere sau de cunoaștere. Puterea pe care o deține în momentul acesta trebuie folosită 

pentru comunitate și întâlnirea lui Mercur cu Jupiter pe zodia Fecioară, deci în același domeniu, 

atrage atenția că dispun acum de o mare putere de creație pe care o pot transpune într-un mod 

aparte. Prin această putere de creație pot inventa condiții prielnice pentru ca oamenii din jur să se 

ocupe de creativitatea lor. Iată un îndemn cu adevărat nobil! 

De asemenea, accentuarea casei a VI-a presupune și înțelegerea pe care berbecul trebuie să o 

aplice propriilor surse de stres. Viața lor este oricum altfel decât a celorlalți, interpretarea pe care 

aceștia o dau evenimentelor pe care le parcurg este acum aparte și multitudinea de evenimente 

programate pentru luna august trebuie să-i ducă pe aceștia spre adâncimile sufletești. Dacă nu-și 

înțeleg tensiunile pe care le au, dacă nu le încadrează pe acestea într-un sector cunoscut la care să 

aibă acces tot timpul, forma aceasta de austeritate despre care cred la început că este suportabilă, se 

va transforma într-un gen de austeritate pe care nu o vor putea suporta. 

În 24 august, când Marte se va afla într-o conjuncție cu Saturn, chiar despre austeritate se va 

pune problema, chiar despre aceasta vor discuta berbecii și vor face o analiză a ceea ce și-au stabilit 

la începutul anului și vor vedea dacă și-au îndeplinit sau nu aceste obiective. Momentul de martor 

pentru aspirațiile de acum este dat de conjunctura astrală de pe începutul lunii noiembrie. Atunci 

Neptun va avea un impact teribil asupra Axei Dragonului și comunitatea va avea un cuvânt 

important de spus în condiționările berbecului. Este important să se pregătească încă de pe acum 

prin concluzii înțelepte, nu cele care acuză anturajul pe ceea ce berbecul nu poate obține. 

Apropierea de mister nu trebuie să reprezinte pentru el o confirmare a revoltei sau a atitudinilor 

negative pe care le-au cultivat de la începutul anului și până acum, ci o explorare. Este puțin 

probabil că vor putea face lucrul acesta pentru că imediat ce Marte se desprinde de conjuncția cu 

Saturn va activa o corelație negativă cu Axa Dragonului, semn de Karma plutoniană, de greșeli 

fatale care vor porni, în cazul berbecului, din aceste concluzii eronate în care vor crede cu tărie. 

Finalul lunii august nu este ușor de traversat de berbeci pentru că ignoră avertismentele 

importante, dar nu pentru că există o presiune socială pusă pe capul lor. Se simt oameni slabi și se și 

comportă ca și cum această slăbiciune este indusă de comunitate, construind căi de atac, argumente 

sau luptând împotriva unor indivizi cu convingerea că dacă îi înlătură atunci viața lor va fi mult mai 

ușoară. Sunt absolut convinși că aceasta este realitatea și nu doar în 25 august, când Venus se va 

afla într-o poziție cu Chiron, ci și în 26 august, când Marte va accentua careul cu Neptun, berbecii 

vor refuza un ajutor, chiar de la ei înșiși, vor refuza o inspirație și vor cultiva aceste atitudini 

conflictuale. Dintre cei care sunt pasionați de astrologie, berbecii care consultă aceste previziuni 

astrale, vor considera că toate acestea le vorbesc numai de rău, numai de provocări și vor să nu le ia 

în considerare atât timp cât până și astrele sunt împotriva lor pentru că refuză să le predispune 

lucruri bune. Peste tot în jurul lor au oameni speciali, au evenimente frumoase, mișcarea valorilor se 

realizează pentru favorizarea lor însă nu cu reziduurile pe care le-au iubit atât de mult. Trebuie să 

înțeleagă odată pentru totdeauna că nu se poate să meargă mai departe în aceeași idee de confort pe 

care și-au cultivat-o în anii anteriori. Apelul pe care l-au făcut în prima parte a acestei luni la 

obiceiuri mai vechi nu este compatibilă cu purificarea pe care o predispune conjunctura astrală de 

acum. Vor vedea acest lucru în special în preajma zilei de 29 august când Mercur se va afla într-o 

conjuncție cu Venus. Trebuie să depășească acest test, trebuie să fie puternici nu prin impulsivitate, 

nu prin distrugere, ci prin coordonarea corectă a forței. Asta înseamnă să se oprească din tot acest 
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demers și să nu-și mai dea singuri în cap, să nu mai lupte împotriva unității de teama că nu cumva 

aceasta să se construiască împotriva lor. Trebuie să renunțe la această paranoia pe care și-o 

alimentează singuri deoarece, în caz contrar, toată această paranoia care acum este iluzorie poate 

somatiza, se poate transforma în afecțiune, în boală. Pe 30 august când Marte se va afla într-o relație 

proastă cu Axa Dragonului și Venus va trece în Balanță vor vedea că sunt situații pe care nu le mai 

pot repara și pentru a nu strica mai mult va fi nevoie să se oprească din tot acest demers pentru a nu 

merge mai departe în eroare. Asta înseamnă să aibă răbdare, să recunoască o greșeală, să accepte că 

spiritul competitiv înseamnă testarea forței personale nu neapărat să dea la o parte pe cineva care 

îndrăznește să-l concureze. În 30 august Mercur va iniția o perioadă de trei săptămâni de 

retrogradare și au nevoie ca până în acest moment să-și stabilească repere. Dacă au intrat în 

perioada de retrogradare a lui Mercur cu gânduri confuze acestea se vor amplifica și decizia bună 

adoptată pentru stabilitatea lor sau pentru respectul pe care-l caută se va amâna cu o lună de zile. 

 

SEPTEMBRIE 
Se simt mai bine. Lucrurile își cer drepturile. Administrarea cu succes a banilor altora. Se 

face un împrumut. Relațiile proaste se agravează. O vindecare este amânată. Se apelează la un 

trădător. Rememorare. Încadrare dificilă. Se schimbă calitatea vieții. Află de o poveste tragică. Li 

se deschide o fereastră. Au o nouă șansă. Recomandări de proastă factură îi frământă prea mult. Se 

abuzează de un talent. Se gândesc prea puțin și acționează prea mult. Teamă de consecințe. Cer 

clarificări suplimentare. Probleme cu emoțiile. Se ascund bine. Transformarea este importantă 

pentru conștiință. Se preocupă de implementarea unui nou proiect. 

 

În luna septembrie berbecii se vor simți mult mai bine. Chiar din prima zi, când se va 

împlini Luna nouă, vor constata că sunt deja alți oamenii, că au alte obiective, că sunt implicați în 

colaborări foarte eficiente și nu trebuie decât să fie puțin mai disciplinați, puțin mai atenți la 

pretențiile acestor oameni pentru ca lucrurile să poată fi orientate așa cum își doresc ei. Elementul 

definitoriu acestei luni este dat de mișcare, dar și de conduită. Acolo unde nu există mișcare sau 

conduită corectă berbecul ajunge în impas, își consumă din rezervele sale și va vedea cât de dură 

poate să fie Luna neagră pe casa administrării banilor altora. Vor face împrumuturi și nu vor mai 

putea să le restituie, se vor îndatora cu vorba, iar oamenii nu vor trece cu vederea lucrul acesta și, pe 

lângă faptul că se vor ține de capul lor să își gătească datoria, le vor pune eticheta de oameni 

neserioși. Există acest risc în cazul berbecilor și doar acolo unde lucrurile intră într-un derapaj din 

cauza neseriozității lor. Dacă își corectează conduita lucrurile acestea nu se vor întâmpla. 

Evenimentele zilei de 9 septembrie au însă o componentă dureroasă pentru berbeci. Chiar 

dacă sunt absolut convinși că dacă își corectează conduita, lucrurile se așază după cum doresc vor 

vedea că problemele pe care le întâlnesc, cele care țin de programul de lucru, de emiterea unui act, 

de o investigație sau o analiză, seamănă cumva cu ceea ce s-a întâmplat în a doua decadă a lunii 

ianuarie. Atunci Luna neagră avea de împlinit o relație proastă cu planeta Pluton și au trecut prin 

experiențe de care nu ar fi trebuit să se atașeze. Dacă acum le invocă arată că s-au atașat și 

sancțiunile pe care le-au primit atunci sunt îndreptățite. Acum se vor arăta mult prea încrâncenați și 

pe ceea ce adversarii le-au făcut, dar și pe această componentă complicată a vieții lor care se 

termină de fiecare dată cu o acuzație. 

Dar pentru că Luna septembrie este o lună bună pentru berbeci, componenta aceasta a zilei 

de 9 septembrie poate fi compensată printr-o luptă cu problemele sociale sau cu problemele de 

conștiință. Berbecul se desprinde ușor de vulgaritate, de violență, de dezechilibrele celorlalți și se 

poate prezenta celorlalți ca o persoană foarte inspirată. Este adevărat, mai mult simulează această 

inspirație pentru că Soarele de pe zodia Fecioară i se opune acum lui Neptun. Se tem de lucrurile pe 

care nu le văd, care se desfășoară dincolo de cortină, în zone întunecate sau chiar de simptome care 

seamănă cu ceea ce au traversat în mijlocul lunii ianuarie. Planul de vindecare la care apelează s-ar 

putea să fie puțin cam costisitor și în acest sector există riscul ca berbecul să facă prea multe datorii. 

Apoi relația bună a Soarelui cu Luna neagră arată că pot să fie conștienți de o problemă și fără să o 

poată rezolva. Asta îi va enerva la culme pe berbeci și vor bate în retragere, ceea ce nu este specific, 
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dar sunt constrânși de felul lor de-a fi să acționeze într-o direcție. Berbecul nu poate sta pe loc, nu 

se poate așeza pe scaun să mediteze, să se gândească la nemurirea sufletului și nici să ducă un 

război invizibil cu inamicii creații de alții. Situația aceasta ni se va părea destul de delicată și în 4 

septembrie când Soarele se va afla în conjuncție cu Capul Dragonului vor renunța la demersul care 

îi pune în această dificultate, vor striga în gura mare că renunță la avere și se duc la mănăstire. 

Berbecii sunt în stare de gesturi atât de categorice chiar și în situațiile în care simt că pierd 

foarte mult. Valorile personale le lasă acum impresia că sunt în criză însă dacă sunt puțin răbdători, 

dacă sunt puțini atenți la cât de mult pierd dacă sunt agitați și irascibil atunci se vor opri și în 

preajma zilei de 7 septembrie vor descoperii că pot să lucreze într-un domeniu nou sau că mai au 

nevoie de încă un loc de muncă, să pornească o colaborare interesantă și asta pentru că sunt buni 

într-un mod neștiut de ceilalți. Pentru berbecii superiori și profunzi, pentru cei care sunt educați 

acesta este un moment în care să se oprească din a mai lupta cu adversari pe care și i-a creat la 

începutul anului. Vor fi destul de calculați cu ceea ce dețin în momentul acesta și martorul care le 

atrage atenția către mijlocul lunii februarie, când Marte se află într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, îi ajută, prin genul acesta de rememorare, prin ceea ce au depășit sau au înțeles în 

momentul acela, să-și cultive acest talent pe care tocmai l-a descoperit. S-ar putea să nu fie ceva 

ieșit din comun, poate un mod aparte de a vorbi, un nou mod de a merge pe stradă, un alt fel de 

mâncare sau să descopere un autor care să-i schimbe viața. Acestea pot fi încadrate în categoria 

generică de talent pe care berbecul îl folosește acum cu scopul de a-și schimba substanțial calitatea 

vieții. 

În 8 septembrie, când Luna neagră se va afla într-un sextil perfect cu Capul Dragonului, 

semnul de asociere pe baza acestui nou talent devine un element de vulnerabilitate. Imediat ce 

descoperă că știu să facă ceva foarte bine, berbecii împărtășesc celorlalți, sunt entuziasmați, deschiși 

la suflet, dau din mâini, din picioare, aleargă pe la toate ușile și se laudă. Nu o fac din grandomanie, 

ci pur și simplu cu inocență pentru că se bucură de lucrul acesta. În momentul acesta, când Luna 

neagră intervine cu o schemă precisă asupra destinului lor, a face lucrul acesta este cea mai mare 

greșeală. Cu alte cuvinte, dau din nou de un noroc aparte și din nou sunt pe punctul de a-l strica 

pentru că nu știu să se comporte. Va trebui să strângă din dinți și să aștepte să treacă acest moment, 

să fie reținuți la vorbă, să nu povestească nimănui din ceea ce au descoperit. Știm însă cât de greu le 

este berbecilor să facă 

lucrul acesta.  

Jupiter va trece în 

zodia Balanță pe 9 

septembrie și pentru 

berbeci asta înseamnă o 

protecție. Cei care-i au de 

adversari, în special cei 

care s-au arătat în felul 

acesta în anul anterior, cei 

care le-au făcut zile fripte 

le devin acum asociați și 

poate chiar prieteni. 

Berbecii nu caută lucrul 

acesta, nu urmăresc să-i 

transforme pe aceștia în 

asociați, însă pentru că li se 

degajă foarte mult o casă 

încărcată de limitări și se 

accentuează o casă a 

dreptății exprimată la 

vedere sau a confruntărilor 

la vedere, pentru berbeci 

schimbarea aceasta de 
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vibrație înseamnă a se face dreptate. Vom vedea dacă până la finalul acestui an dreptatea aceasta pe 

care o primesc berbecii este și ceea ce și-au dorit ei. Deocamdată sunt bun negociatori, toată lumea 

îi ascultă, sunt căutați pentru că au ce oferi. Dacă mai luăm în calcul și că în ultima perioadă și-a 

descoperit calități noi, știu să deschidă o fereastra într-un fel anume, să spună o vorbă potrivită, sunt 

foarte inspirați pe ce traseu să meargă sau cum să se poarte cu un necunoscut, chiar vor avea de ce 

să fie căutați. 

Nu pot trece însă cu vederea faptul că în doua decadă a lunii septembrie va fi destul de 

încărcată. Binele general rămâne, însă există componente ale vieții lor private pe care nici măcar 

acest bine general nu le poate rezolva. În 10 septembrie Saturn își va definitiva careul cu Saturn și 

apar probleme în deplasări, primesc vești proaste de la mari depărtări sau sunt cuprinși de un 

sentiment straniu. Berbecii care au greșit în prima jumătate a anului pot avea probleme cu justiția, li 

se redeschide un proces sau supără un vecin și acesta îi amenință că ani de zile se vor întâlni la 

tribunal. Există o energie negativă care plutește acum asupra lor și oricât s-ar strădui nu pot să facă 

nimic să schimbe această situație. În 12 septembrie, când Junon se va afla într-o conjuncție cu Luna 

neagră, vor considera că supraviețuiesc acestor complicații personale dacă mint. Pentru că relațiile 

cu ceilalți sunt destul de bune nu are pe cine să mintă decât pe el însuși. Berbecul care se minte 

acum pe el însuși își va diminua prin voință proprie puterea și deci nu degeaba Mercur se va afla 

acum într-un careu cu Marte construind premisele unor boli ciudate. Jupiter le va ieși din casa 

bolilor acute, nu mai au cum să găsească soluții imediate la afecțiuni, nu se mai poate reface atât de 

repede, nu mai au atâta energie pentru a o folosi după bunul plac și pot somatiza ușor o tensiune 

care trece de o limită. Dacă mai luăm în calcul și că relația aceasta proastă a lui Mercur din 

Fecioară, care mai este și retrograd în perioada aceasta, cu Marte din Săgetător înțelegem de ce vor 

căuta să explice totul prin filozofii însă pentru că vor să se mintă, vor căuta să-și justifice chiar 

această neputință de a se transforma, chiar această incertitudine sau această grijă nejustificată. 

Problema aceasta a confortului personal ia în preajma zilei de 13 septembrie conotații 

aparte. În momentul acesta nu doar că Mercur se va afla într-o relație proastă cu Marte, dar 

conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd arată încredere în convingeri eronate, în minciuni sau în 

recomandări de proastă factură, toate acestea având repercusiuni foarte dure asupra unor alegeri pe 

care berbecul și le-a programat să le facă pe finalul acestei luni. 

Faptul că Soarele se va afla într-o opoziție cu Chiron, în 15 septembrie nu face decât să le 

aducă în față anumite obstacole sociale, anumite accidente, poate chiar cele prin intermediul apei 

sau o anumită discontinuitate în exprimarea unor emoții sau neînțelegerea emoțiilor celorlalți, 

situație pe care berbecul o va transforma în confirmare. Mulți vor considera că aceste probleme 

personale au ieșit în exterior și că se va întâmpla așa cum s-a întâmplat în lunile anterioare când nu 

mai puteau face față tulburărilor sociale în care s-au băgat cu bună știință. 16 septembrie poate fi de 

referință la acest capitol și pentru că Marte se va află într-o relație proastă cu Chiron, dar și pentru 

că se împlinește Luna plină. Luna plină pe o axă a bolii arată că dacă abuzează de talentul lor, dacă 

nu țin cont de procesul de regenerare, dacă nu-și respectă perioadele de liniște, de odihnă, de 

refacere, atunci în mod sigur vor avea nevoie de ajutor. Pentru că acum Chiron se suprapune perfect 

peste faza de Lună plină și, în plus, Neptun agasează Axa Dragonului, berbecilor li se recomandă să 

asculte de sfaturile celorlalți, să meargă la medic, să-și facă analize de rutină, să meargă la terapeut, 

să-și facă autocritica, să vorbească deschis cu prietenii în care au mare încredere despre lucruri 

intime pentru că numai situațiile acestea îi pot scoate din încurcătură. Complicațiile pe care l-au 

conștientizat în mijlocul lunii septembrie, cele care le-au spus că, pe alocuri, problemele 

interpersonale țin și de zona intimă, se vor manifesta din nou în raport cu societatea, găsesc soluția 

numai prin recomandările celorlalți. Asta se întâmplă pentru că în preajma zilei de 17 septembrie 

Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus și berbecii au încredere în oameni sinceri. Cu toate că 

Uranus este retrograd și Marte se grăbește să iasă din zodia Săgetător, deci lucrurile nu pot fi 

programate dinainte, în sensul că berbecul nu prea are acum timp să se gândească, să mediteze sau 

să analizeze anumiți factori care ar putea să-i evidențieze o persoana față de alta, va ști foarte bine 

să aleagă. Din fericire schema aceasta astrală spune berbecilor că nu aleg cu sufletul. Ceea ce este 

foarte bine pentru că opoziția lui Venus cu Uranus din această perioadă arată că spiritul lor estetică 

este în contradicție cu ceea ce se vede din exterior. Îi face plăcere acum să se îmbrace cu o pereche 
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de pantaloni așa cum purta într-o vreme Salvator Dali, să poarte bentiță în păr chiar dacă doi ani de 

zile au mers la sală și au mușchi, să facă lucruri ieșite din comun, ia asta pentru că așa le place, nu 

pentru că acest element ar trebui să sublinieze ceva legată de comportamentul lor. Așadar, a doua 

decadă a lunii septembrie este marcată de extravaganțe pe care berbecul le va înțelege destul de 

greu și pe care le va putea integra corect în viața proprie sau în relațiile pe care le dezvoltă cu cei 

din jur doar dacă acceptă ajutorul. În 19 septembrie au șansa să accepte acest ajutor și să 

mulțumească universului, cerului, lui Dumnezeu că au oameni speciali în jur, chiar dacă aceștia nu 

sunt mulți la număr. 

În a treia decadă a lunii septembrie berbecii vor vedea că secretul succesului le vine de la 

prieteni. Chiar din 20 septembrie, când Mercur retrograd se va afla într-o relație bună cu Junon, sunt 

ajutați să iasă din această complicație și să-și repare imaginea socială. Mercur, în aceeași perioadă, 

se va afla într-o relație bună cu Pluton și schemele pe care le folosesc, gândurile la care apelează 

sau selecția recomandărilor primite din jur îi ajută să depășească un obstacol, unul legat de 

administrarea unor resurse sau poate chiar unul juridic. Nu va fi nicio problemă pentru berbec să 

accepte o nouă provocare însă aceasta putea să se concretizeze în preajma zilei de 22 septembrie cu 

o eliberare de condiționări, cu un răspuns clar venit pe linie profesională sau pe linie medicală. În 

22 septembrie Mercur își revine la mersul direct și berbecii se întorc la deciziile care nu le-au putut 

adopta pe finalul lunii august. Ceea ce-a lăsat nerezolvat în urmă cu trei săptămâni este din nou de 

actualitate și vor putea prin tot ceea ce au la îndemână să repare, să certifice, să clarifice sau să ierte. 

Pot să ierte acum pentru că din nou Mercur se va afla într-o relație bună cu Pluton, de această dată 

în mers direct și se va pune problema unor asocieri dintr-o altă perspectivă, pe o altă bază sau cu 

altă energie. 

În 23 septembrie și Venus se va afla în postură dictatorială, în ipostaza în care să spună 

berbecului că a sosit momentul să schimbe ceva în viața sa. Apare astfel un puternic simț al dreptății 

însă faptele la care apelează s-ar putea să nu fie de actualitate. Trecerea lui Venus pe o casă de 

finalitate nu face bine unui berbec dispus tot timpul să o ia de la capăt. Va trebui acum să clarifice 

probleme legate de sentimente, să explice de ce în ultimele luni au avut reacțiile pe care le-au avut, 

de ce nu au putut să-și controleze emoțiile sau de ce au declarat lucrurile acestea grave. S-ar putea 

ca persoanele din jur, poate chiar colaboratori care, cu trecerea lui Jupiter pe zodia Balanță, pe casa 

parteneriatelor, le-au devenit asociați sau prieteni, să ceară explicații suplimentare, să redeschidă 

subiectele pe care berbecul nu se simte în putere să le desfășoare. În general, berbecii sunt ființe 

practice, vorbesc puțin și lucrează mult, amenință printre dinți, poate chiar onomatopeic și lovesc cu 

pumnul tare până când adversarul nu se mai ridică de jos. Acesta este stilul lor de viață și a cere 

berbecului acum explicații suplimentare înseamnă a-l pune să facă o muncă la care nu se pricepe. 

Semnul acesta de agresivitate, pe care va putea să-l ascundă destul de bine, nu va ține foarte 

mult. Pluton își va reveni la mersul direct în 26 septembrie, în aceeași zi în care Soarele se va afla 

într-o conjuncție cu Jupiter și vor face apel la dreptatea pe care atât colaboratorii cât și comunitatea 

o vor recunoaște. S-ar putea ca această dreptate să zguduie din temelii un demers greșit pe care 

grupul de apartenența în care berbecul a ales să trăiască l-a făcut în ultima perioadă. Asta înseamnă 

că pentru comunitate berbecul reprezintă un mare noroc însă situația cu pricina cere efort și poate 

chiar o nouă suită de evenimente care ar putea duce la compromiterea imaginilor publice. S-ar putea 

ca victoria aceasta să nu le folosească la nimic, să nu strălucească aruncând în jur cu acuzații sau 

dând verdicte, s-ar putea chiar să li se știrbească puțin din imaginea oamenilor obiectiv și echilibrați 

cum vor să se prezinte. Rămân însă în istorie prin ușurința cu care vor reuși să doboare acum un 

regim pentru a-l instaura pe cel pe care l-au gândit încă de la începutul anului, adică din prima 

decadă a lunii februarie. Trecerea lui Marte în Capricorn, pe casa imaginii publice îi va face pe 

berbeci destul de combativ pentru a-și susține această idee, pentru a promova sau pentru a convinge 

opinia publică de beneficiile ei. 

Se întâmplă un lucru neobișnuit pe finalul lunii septembrie și în cazul berbecilor, la fel cum 

se va întâmpla și în cazul celorlalte semne zodiacale, și anume cel dat de martorul care va fi activ în 

acest interval. Finalul lunii mai cel care a adus o transformare importantă în conștiința individului, 

cel care a plasat Luna neagră pe zodia Scorpion, va transforma acum secretul de atunci într-un mare 

beneficiu. Acum berbecii văd că dacă au fost în stare la vremea aceea să țină un secret, să nu le 
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spună celorlalți ce planuri de viitor au pot acum să schimbe datele problemei, să se ajusteze 

condițiilor momentului și să nu se simte ridicol, nici să nu fie acuzați că mint sau că sunt escroci. 

Munca va fi elementul definitoriu al acestei perioade și vor fi ajutați în toate aceste demersuri și cu 

rezistența la efort, la stres, cu ușurința de a simula mental multe din procesele pe care vor să le pună 

în aplicare, asta pentru că Marte de pe zodia Capricorn va fi o stea călăuzitoare, reușind să 

depășească toate obstacolele pe care le vor întâmpina în implementarea acestui nou proiect. 

 

OCTOMBRIE 
Destăinuire. Eveniment spectaculos. Se accelerează un proces de dezvoltare personală. 

Așteptări nerealiste. Se compensează o greșeală din prima jumătate a anului. Se plâng de faptul că 

ceilalți sunt agresivi. Își consuma prea multă energie pentru protecție. Trecutul devine foarte 

important. Derapaje. Iubesc frumosul. Au nevoie de explicații diverse. Sănătatea fizică îi preocupă. 

Au nevoie de iertare. Lucrurile necesare sunt obținute mai greu. Vorbesc ușor despre ceea ce nu 

înțeleg. Dezamăgiri intense. Devin justițiari. Ridică tonul. Lipsuri periculoase pentru carieră. 

Deficit de putere. Schimbări pe care nu le agreează. Desprinderii complete. Vor să călătorească. 

 

În octombrie berbecii vor vedea că nimeni nu-i acuză gratuit, nimeni nu-i obligă să facă 

lucruri ciudate, le vor face doar dacă vor. La fel ca și în luna anterioară, debutul intervalului este 

marcat de Luna nouă și, în plus, pentru se va află acum într-o relație foarte bună cu Neptun arată că 

sentimentele lor se așază pe un făgaș normal și ceea ce spun are impact asupra celorlalți, iar ceea ce 

nu pot să împărtășească va fi reținut într-o peșteră a ființei lor pentru o destăinuire viitoare. Nu se 

mai simt prost, nu mai au mustrări de conștiință faptul că nu pot transmite anturajului ceea ce au de 

transmis. Au însă o mare problemă cu explicațiile care le sunt cerute în situații limită. Se simt în 

nesiguranța atunci când trebuie să explice un proces pe care nu l-a observat îndeaproape, pe care nu 

l-au analizat așa cum și-ar fi dorit. De aici poate apărea un conflict sau pot pierde o conjunctură 

favorabilă pentru că vor să fie serioși cu cei din jur, se întorc asupra unor etape pentru a le 

revizuirii, pentru a le cărei consulta, pentru a se informa și a oferi celorlalți o informație valoroasă. 

Tot acest proces le consumă multă energie și în 2 octombrie, când Pluton se va afla într-o relație 

bună cu Luna neagră, vor fi de-a dreptul zăpăciți, pentru că timpul acesta pe care-l pierd cu 

revizuirea vor considera că îl pot folosi pentru relaxare, pentru distracție sau pentru a învăța diverse 

lucruri în preajma unor persoane superioare, mai pricepute decât ei sau cu rang, cu funcție, cu 

putere de influență. 

Elementul spectaculos care vine spre ei în momentul acesta arată că se pricep bine la 

oameni, ei îi pot vedea pe cei cu putere din jurul lor, au cum să se apropie de ei și pot să înțeleagă 

foarte bine mesajul pe care aceste persoane speciale îl lansează către comunitate. Dacă nu-și pierd 

prea mult timp cu aceste revizuiri inutile, au șansa acum să se facă remarcați și să devină consilierii 

de încredere ai acestor oameni. Iată cum viața îi duce acum pe alte drumuri și cum le stabilizează o 

poziție pe care și-au dorit să ocupe în ultimele 12 luni, când Jupiter a trecut prin zodia Fecioară. Nu 

contează că se întâmplă acum, sunt de părere că este mai bine mai târziu decât niciodată. Relația 

bună pe care Soarele o are de îndeplinit acum cu Saturn arată că sunt într-un accelerat proces de 

dezvoltare personală. Ceea ce primesc acum, ceea ce ni se propune sau ceea ce obțin este de durată. 

Până când Mercur va reveni în zodia Balanță, de această dată direct, berbecii au de traversat 

un abuz care a fost făcut la adresa lor. Relația cu comunitatea rămâne în continuare desfășurată pe 

un registru pozitiv, relațiile cu ceilalți sunt frumoase și încărcate de semnificație, însă rememorarea 

berbecului nu este cea mai bună în această perioadă. Sunt lucrurile neplăcute care s-au consumat în 

viața lui pe finalul lunii iulie, sunt anumite nedreptăți pe care le-au suportat la locul de muncă, 

acasă, în situațiile în care s-au simțit marginalizați sau obligați să facă un compromis dureros. De 

lucrurile acestea își vor aminti berbecii în prezent, prin reînvierea acestora devin puternici și 

eficienți și au impresia că dacă se ocupă de acestea devine acum foarte profunzi și depășesc o limită 

a puterilor personale. S-ar putea să se întâmple lucrul acesta însă doar în ceea ce privește 

investigarea problemelor personale. Imediat ce Mercur în 7 octombrie va intra în Balanță, Soarele 

își va definitiva relația proastă cu Pluton. Apar stări proaste, anxietate, insomnie, griji nejustificate 
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față de ziua de mâine și toate acestea vor fi compensate prin stimulente venite din exterior. Vor 

căuta compania persoanelor de proastă factură ori se vor izola în medicamente, alcool sau alte 

substanțe care stimulează. Partea aceasta frumoasă a vieții lor li se pare acum neclară pentru că o 

văd incompletă. Berbecii care apelează la terapeuți, care scapă de aceste programe negative, care 

reușesc, poate chiar prin alte metode, prin puterea lor personală sau prin dragostea celor din 

preajmă, să neutralizeze aceste disfuncționalități, să elimine stresul acesta și să ierte trecutul, vor 

reuși să pornească pe o cale a progresului rapid și să se simtă mulțumiți și împliniți cu viața pe care 

o au. 

Ceilalți vor fi agresivi, vor ridica mâna asupra celorlalți și vor cheltui multă energie și mult 

timp pentru a face dreptate în această problemă. Nu se știe dacă nu cumva această dreptate va fi 

plătită mult prea scump. Nu-i interesează acest aspect acum, atât timp cât cel care s-a făcut vinovat 

a plătit pentru lucrul acesta. Obsesia dreptății, cea care se trezește dintr-o dată în sufletul berbecului 

prin trecerea lui Jupiter pe casa parteneriatelor, prin Balanță, zdruncină încredere anturajului în 

judecata berbecului în situații critice. Este adevărat, situațiile critice pe care aceștia nu știu să le 

gestioneze devin elementele vulnerabile ale unei cariere care se poate distruge într-o clipă. Din nou 

s-au ridicat foarte sus și din nou riscă să cadă. 

Imediat ce Venus și Junon se vor afla într-o conjuncție, schema aceasta a relațiilor 

complicate trece într-un alt plan. Berbecii vor face apel la cunoaștere, vor asculta până și de 

adversarii, vor dovedi că au o memorie foarte bună și nu vor mai consuma atât de multă energie 

pentru a-i acuza pe ceilalți sau pentru a se ridica deasupra lor și prin asta să se creadă puternici. Vor 

fi inspirați și unii dintre ei se vor deschide către planuri subtile respirând un aer aparte. Elementul 

definitoriu al acestei luni, cel care-i îndeamnă pe toți către dezvoltare progresivă, către a 

conștientiza și a ierta păcatul, înseamnă pentru berbeci acum depășirea unei dificultăți pasagere. În 

momentul acesta constată cât de multă importanță le acordă problemelor mici, celor care nu au 

soluție, cât de mult spirit practic dovedesc și în cazuri de genul acesta când trebuie să inflameze o 

situație penibilă și să o facă foarte credibilă pentru toată lumea.  
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În 12 octombrie, când Chiron se va afla într-o relație bună cu Junon, se simt atrași de 

discurs, politică, relații excentrice sau exprimarea inteligenței lor într-un alt domeniu. Este posibil 

ca acest domeniu să țină tot de practică, de abordarea unui sport sau de ceea ce este acum încadrat 

în zona necunoscutului. De asemenea, valorile trecutului fac parte din aceeași categorie a 

necunoscutului și aici trebuie să includem și problemele lor de conștiință, și relațiile pe care nu le-

au gestionat corect sau conflictele penibile care au dominat spectrul percepțiilor berbecului în prima 

jumătate a anului. Dacă se dovedesc a fi puternice în a gestiona acest conflict, cel care reînvie 

inclusiv probleme care s-au consumat la începutul lunii octombrie, în 30 octombrie când Mercur se 

va afla într-o relație proastă cu Marte, se va face acces la o forță superioară nu pentru a dovedi celor 

inferiori care le este locul, ci pentru a trăi mai bine și a-și consolida poziția socială pe care au 

pierdut-o în derapajele din lunile anterioare. Este posibil ca acest proces de investigare să-i facă pe 

berbeci să se simtă inferiori. Nu are importanță dacă ating și acest gând, dacă își permite și această 

extravagantă pentru că au puterea să revină acum din orice încurcătură și, în plus, pot să facă un 

lucru pe care nu au reușit să-l facă tot anul: pot vorbi frumos, au discurs și diversitatea explicațiilor 

mulțumește pe toată lumea. De aici înțelegem că în toată cercetarea pe care au făcut-o în ultimele 

săptămâni, în special de la începutul lunii octombrie până în preajma zilei de 14 octombrie, s-a 

dovedit a fi foarte interesantă și utilă în a lămuri o confuzie și a descuraja un adversar ce ar fi apelat 

la metode mai puțin corecte pentru a îngenunchea un berbec. 

În 10 octombrie, când Soarele din Balanță i se va opune lui Uranus de pe semnul lor, 

berbecii se întorc la o nesiguranță pe care o cunosc foarte bine. Așa cum observa din 2011 încoace, 

berbecii, de fiecare dată, toamna, trebuie să facă o gafă. Fie că aceasta este justificată sau nu, ei 

trebuie la un moment dat să se ridice de pe scaun, să-și iasă din calmul suspect de care l-au avut și 

să strici o cană, să spargă un geam, să dea un telefon și să vorbească urât, să rupă floarea pe care au 

așteptat luni de zile să crească. Fac lucrul acesta cu o viteză ieșită din comun și așa cum s-a 

întâmplat și în anii anteriori vor trage ponoasele până la finalul anului. Problema acesta de conduită 

nu va putea fi rectificate decât după ce Uranus a ieșit de pe semnul lor și le va elibera conștiința de 

necesitatea acestor situații extravagante. Ipostazele acestea sunt mai curând o eliminare a unei 

presiuni interne ca și cum dintr-o dată se deschide o supapă și lucrurile doar în forma aceasta 

trebuie să se consume. 

Apoi, suita celorlalte evenimente își urmează cursul firesc. Își pun semne de întrebare 

referitoare la bunele lor intenții, la sănătatea lor fizică, emoțională sau chiar mentală, dacă nu cumva 

au fost prinși cu minciuna sau dacă nu li s-a schimbat din nou imaginea socială și ei nu a observat. 

Au toate aceste frământări pe Luna plină din 16 octombrie și de această dată, în plus față de ani 

anterior, pot să rupă o înțelegere, pot să depășească o limită a relaționării și să încerce să-i convingă 

pe cei din jur că aceste extravaganțe sunt de fapt normale. Nu, ele nu sunt deloc normale, dar ar 

putea fi considerate așa într-o zonă a tranziției, pornind de la o perioadă încărcată de presiune și 

mergând către liniște. Dacă procedează în felul acesta, adică să-și justifice expansiunea pentru a o 

duce mai departe, nu este normal. Desigur, persoana care sugerează așa ceva unui berbec va trebui 

să dea dovadă de mult calm și de multă atenție pentru că este într-o perioadă în care explodează 

foarte ușor. 

Așa după cum se poate constata, mijlocul lunii octombrie devine pentru berbeci șansa de a 

alege să lucreze pe un nou nivel. Această oportunitate este însă condiționată de ușurința cu care 

desenează conflictele, cu care aleg să-i înțeleagă pe ceilalți și să nu-i mai judece atât de dur pe 

lucrurile pe care ei nu le înțeleg în momentul de față. Ar trebui să fie puțin mai flexibili, iar această 

flexibilitate să nu fie privită ca final de drum, să nu fie apreciată ca o finalitate, ci ca o măsură 

corectă pe care trebuie să ofere pentru o mai bună relaționare. Chiar dacă li se pare că pe traseul 

acesta drumurile sunt ocolitoare trebuie să aibă încredere în schimbul acesta de informații și de 

energie, de frumusețea pe care un om iertat, înțeles și iubit le-ar putea realiza. Lucrul acesta se va 

concretiza începând cu 18 octombrie, când Venus va intra pe zodia Săgetător, adică pe casa 

drumurilor lungi. S-ar putea ca dintr-o dată să simtă nevoia să călătorească ori să comunice cu 

persoane situate la mare distanță. Au ocazia acum să cunoască oameni noi, să își modifice 

programul de lucru, itinerariul și să fie bine. 19 octombrie când Marte se va afla în conjuncția cu 

Pluton lucrurile acestea se vor așeza și pe baza unor noi principii de viață sau pe baza unor noi 
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principii morale. Nu doar dorința este importantă, ci și necesitatea de a conduce lucrurile acestea 

către zona cea mai intimă a ființei. Este adevărat, lucrurile acesta sunt făcute, inițial, pentru o mai 

buna inserție socială. S-ar putea să însemne și o ușoară nervozitate pentru berbecii comuni, dar 

berbecii superiori au însă puterea de a-și folosi voința pentru a trece dincolo de aceste impulsuri și a 

crea ceva frumos împreună cu ceilalți. 

Dacă însă prietenii vor înțelege că vorbirea elegantă, modificarea vestimentației, 

experimentarea unui nou mod de comunicare sunt importante pentru această etapă în care se află, 

atunci vor duce această opoziție și într-un alt plan, dar tot nu vor mai răspunde cum trebuie la un 

tratament, își vor folosi forța împotriva propriului talent și din nou își vor compromite imaginea 

socială. Este adevărat, lucrurile acestea negative, întocmai pentru că Venus a intrat în Săgetător, 

sunt ținute departe de privirile curioșilor. Ele sunt, în egală măsură, un indicator al nivelului pe care 

berbecul alege să-l activeze în perioada aceasta. Dacă dezamăgirile sunt intense, dacă încrâncenarea 

cu care cere recompensă, atenție, recunoaștere este foarte mare atunci nefericirea ei va acorda și 

aceasta va fi singurul companion. 

În a treia decadă a lunii octombrie berbecii vor vedea că pofta vine mâncând. Cu cât vor 

activa mai mult în zona preferată cu atât se vor obișnui mai mult cu stilul de lucru, cu instrumentele 

sau chiar cu persoanele pe care le au în preajmă. Nu se mai tem de nimic, nici măcar de replicile 

dure pe care ar putea să le primească în preajma zilei de 20 octombrie. Această atitudine negativă va 

trece în planul secund și pentru că, imediat după ce aceste unghiuri se consumă la intensitatea 

maximă, Luna va intra în zodia Rac, se vor simți mult mai atrași de familie și vor fi absolut convinși 

că numai de acolo le va veni rezolvarea. Prin această echilibrare, prin apelul la familie, la cultura, la 

popor, la națiune se simte puternici să treacă nu doar peste problemele personale, dar și peste 

probleme comunității. Acesta este practic semnul prin care berbecul spune că a revenit la 

normalitate și că dorește să ducă mai departe un proiect pe care l-a inițiat la începutul acestei luni 

sau pe care l-a gândit pe finalul lunii anterioare. Nu poate însă să nu critice derapajele societății. 

Acum îi vom vedea pe berbeci devenind adevărați justițiari, ridicând tonul și după 23 octombrie 

când Soarele va intra în zodia Scorpion vor avea și puterea necesară sau vor crea toate prerogativele 

necesare pentru ca la un moment dat să aibă puterea necesară cu care să meargă mai departe în 

această schimbare socială. Vor discuta din nou despre funcții, despre autoritate, despre a trăi într-un 

alt ritm al vieții sau despre frumusețe și armonie într-un alt cadru, într-un alt context, cu mai mult 

control și cu mai multe beneficii.  

În 24 octombrie, când Mercur va intra în zodia Scorpion, se vor gândi că poate nu le-ar 

strica să le ia locul celor pe care i-au consiliat până acum. Este adevărat, gândul acesta este puțin 

cam îndrăzneț și ar trebui să se preocupe de propria dezordine, de lucrurile nerezolvate pe care le-au 

lăsat în urmă ori le-au acoperit și apoi să vadă dacă sunt sau nu în stare să ia locul cuiva. Pentru că 

lucrurile acestea vin din zodia Scorpion, de pe casa a VIII-a, unde găsim și Luna neagră, se vor 

păcăli că acesta este cursul firesc, acesta este elementul care le lipsea din CV, beneficiul acesta 

reprezintă rezultatul firesc al unor demersuri pe care le-au făcut până acum. Dacă în preajma sa 

oamenii nu au înțeles lucrul acesta nu este vina sa. 

Astfel, începând cu 26 octombrie, când Venus se va afla într-o relație proastă cu Neptun, 

berbecii vor avea impresia că se află pe un drum periculos. Asta se întâmplă pentru că relația 

proastă a lui Venus se răsfrânge și asupra Axei Dragonului și este puțin probabil ca un berbec atât 

de ambițios, dornic de putere sau care nu poate rezista impulsului de a prinde și el o bucățică din 

putere să poată folosi energia benefică a relației bune dintre Venus și Jupiter. Devine astfel parte în 

schimbări majore care apar nu doar la nivel individual, prin conștiință, nu doar acestei ambiții, ci și 

la nivel colectiv. Destinul său face parte din marile schimbări prin care trece acum umanitatea și 

încep să se gândească din momentul acesta dacă nu cumva ei trebuie sacrificați pentru ca acest bine 

să meargă mai departe. Sunt conștienți de faptul că la un moment dat se vor plictisi de toate aceste 

proiecte, își vor dori să fac altceva. Astfel, apare acest semn de întrebare referitor la cine va duce 

proiectul mai departe dacă el se va retrage. De aici poate apărea o altă motivație a gândului acesta 

care îi duce spre putere. În 27 octombrie avem din nou o conjuncție între Soare și Mercur. Această 

relație dintre Soare și Mercur s-a consumat în mai multe rânduri din cauza mersului direct, apoi 

retrograd și acum iarăși direct a lui Mercur, berbecii se află acum în fața unor soluții majore. În 27 
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octombrie vor considera că mișcarea valorilor este soluția cea mai bună adică să-și schimbe locul de 

muncă, să-și dea demisia, să împartă sarcinile profesionale cu altcineva, să-și depună CV-ul la alte 

firme sau să-și schimbe complet preocupările. Deocamdată nu există un element pe tema berbecilor 

care să le indice schimbări în familie. Ele pot veni ca o consecință asupra solicitării profesionale și 

dacă își pregătesc din timp efortul acesta nu vor trece prin schimbări în această zonă. 

Finalul lunii octombrie aduce un unghi destul de periculos pentru toată lumea, de altfel, nu 

doar pentru berbeci. Este vorba despre relația proastă dintre Marte și Uranus care aduce duritate, 

explozie, voință necontrolată și complicații relaționale susținute de greutățile personale pe care 

individul nu le-a gestionat corect. Dacă vor consulta aceste previziuni astrale atunci li se recomandă 

berbecilor să-și pregătească finalul lunii octombrie pentru că nu le va fi deloc ușor. În primul rând, 

ne apropiem de final de ciclu lunar pentru că în 30 octombrie se va împlini Luna nouă, apoi aceste 

tensiuni personale pe care ei le-au ascuns au pus stăpânire pe spectrul percepțiilor unui berbec 

atunci când nu au atins o mulțumire socială, nu au realizări importante sau nu au realizările pe care 

le cer. Dacă sunt persoane echilibrate, dacă își calculează efortul pentru ca în finalul lunii octombrie 

să nu aibă prea multe lucruri de făcut, este suficient ca în aceste zile să se desprinde complet, să 

doarmă mai mult, să se ocupe de grădinărit, să vadă multe filme, să citească, să facă o curățenie în 

casă sau pur și simplu să se urce în mașină și să călătorească singuri în câteva locații pe care iubesc 

foarte mult. 

 

NOIEMBRIE 
Li se deschid noi drumuri. Modificări în anumite decizii. Se tem de iubirea sinceră. Au 

nevoie de rafinament. Primesc beneficii sociale. Au nevoie de echidistanță, justiție, generozitate și 

optimism. Vor să simplifice lucrurile. Au nevoie de oameni echilibrați în jur. Reînvie un conflict. 

Sunt agreabili, dar prea duri. Au prea multe îndoieli. Le pretind celorlalți ceea ce nu pot oferi. Se 

supraevaluează. Au imaginea socială afectată de minciunile celorlalți. Idealizare. Rezistență la 

efort. Zâmbesc atunci când este mai greu. Încearcă să înțeleagă mai mult. 

 

În luna noiembrie berbecii sunt interesați de lucruri noi. În situația în care toată lumea se 

revoltă sau dorește să dea sens preocupărilor pe care le au, ei vor să deschidă noi drumuri, nu așa 

cum a făcut în lunile anterioare, ci fragment în proiectele acelea, pentru a vedea dacă acesta sunt 

viabile, dacă se pot descurca fără el. Este adevărat, calculele pe care și le fac la începutul lunii 

noiembrie s-ar putea să fie complet diferite față de ceea ce vor traversa pe finalul acestei luni. Cert 

este că în momentul de față berbecul se încadrează în direcția generală a acestei luni care indică la 

un moment dat că individul va avea un disconfort față de sine. 

Chiar de la începutul acestei luni, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Neptun și în 

alta bună cu Axa Dragonului, vibrațiile personale tind să aibă sens. Berbecii sunt puternici pe 

poziție și consideră că își pot permite să facă o astfel de fragmentare, pot visa la o înmulțire a 

banilor prin împrumuturi, prin separare de cei care i-au ajutat sau de sursa puterii sale. S-ar putea să 

fie o decizie destul de proastă pentru că pe 3 noiembrie Neptun se va afla în conjuncție cu Coada 

Dragonului și le vin din urmă greșeli, îi invadează erorile trecutului și pot avea dificultăți în ceea ce 

privește sănătatea fizică, dar și probleme de conștiință. Este adevărat, nu toți berbecii vor trece prin 

așa ceva, în primul rând pentru că nu toți au preocupări spirituale, apoi nu toți sunt atât de 

vulnerabili în fața acestor opoziții. Există și berbeci care cresc fericiți, care sunt oameni sensibili și 

dedicați, iar aceștia se vor bucura în prima decadă a lunii noiembrie de armonie, de rafinament, de 

eleganță și de multă iubire. Chiar și aceste persoane vor trece prin câteva tensiunii, însă acestea nu 

au nicio remanență, iar disfuncțiile organice, cele care îi cam zdruncina în această lună pe berbeci, 

vor fi în cazul acestora doar episoade pasagere. 

Femeile vor fi însă puțin mai vulnerabile decât bărbații pentru că în 4 noiembrie Venus se va 

afla într-o relație proastă cu Chiron și le va lipsi spontaneitatea. Un berbec fără spontaneitatea este o 

persoană depresivă, o ființă care cere prea mult de la ceilalți și nu va fi niciodată mulțumită cu ceea 

ce primește. Nu se poate vorbi despre femeile berbec în momentul de față că ar putea ajunge atât de 
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departe, însă acesta va fi traseul pe care se vor îndrepta. Au totuși o rezistență formidabilă și ar 

putea să-și folosească această forță pentru a nu explora această stare. 

Dacă aducem în discuție și faptul că berbecii se tem de singurătate atunci vom înțelege de ce 

au reacții ciudate în fața persoanelor care nu le spun tot, care sunt misterioase, care explodează 

dintr-o dată sau care trăiesc în zone izolate. Mercur și Luna neagră se vor afla într-o conjuncție în 5 

noiembrie și această ipostaza astrală poate da peste cap viața unor berbeci care a fost desfășurată 

până acum într-un registru cunoscut. În 6 noiembrie Junon va intra în Săgetător și schema de 

acțiune pe care au folosit-o de la începutul lunii și până acum, cea care i-a tulburat conștiința și, 

poate, pe alocuri, i-a dus spre revoltă, se transformă. Descoperă momentul acesta că pot să fie 

combativi însă fac asta pentru a susține un ideal obiectiv, pentru binele comunității, pentru a întăririi 

o idee pe care a susținut-o de la începutul anului și la care au aderat și prietenii lui. Deci începând 

cu 6 noiembrie berbecul gustă din scopurile nobile și se va simți bine făcând lucrul acesta. Pentru ca 

acest nativ să aibă și beneficii sociale în 7 noiembrie Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton 

și valorile personale se vor transforma, de această dată, în bine. Chiar dacă apare un personaj nou în 

toată această ecuație, echilibrul se va păstra și puterea berbecilor se va exprima prin echidistanță, 

justiție, generozitate și optimism. 

 
Un eveniment important al acestei perioade este trecerea lui Marte în zodia Vărsător. De 

această dată berbecii vor fi privați de ambițiile sociale, rămânând în acest sector al imaginii publice 

doar condiționările pe care le tot parcurg din 2008 încoace, cele pe care le cunosc foarte bine. Cu 

Marte pe casa prietenilor, relațiile s-ar putea să se simplifice puțin. Berbecii s-ar putea să se 

trezească vorbind, să considere că a sosit momentul să selecteze puțin cercul prietenilor sau să lege 

altfel prieteniile, cu persoane de pe alte tronsoane sociale sau poate chiar cu oameni foarte 

importanți. Prietenia cu oamenii foarte importanți prin Marte din Vărsător nu este de durată și se 

poate spune că este chiar foarte instabilă. Este însă plină de evenimente, de spectaculozitate și de 

aici principalul beneficiu este acela că îi scoate din rutina. Le va face plăcere să combată cu aceste 

nebunii dezamăgirea, puterea agresivă a celorlalți pe care nu au putut să o combată altfel, prin 

metode sau disciplină sau poate chiar regulile sociale pe care în ultima perioadă le-au disprețuit atât 

de mult. La finalul acestei perioade mulți dintre berbecii vor spune că s-au simțit mai bine în lunile 

în care au avut de traversat probleme decât acum când se simt eliberați de multe condiționări. 

Eliberarea aceasta de condiționări seamănă cu un concediu și sunt conștienți, pentru că un spirit 
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practic foarte dezvoltat, un om echilibrat, o persoană utilă societății nu poate trăi toată viața în 

concediu. 

Dar perioada schimbărilor nu s-a oprit. În 11 noiembrie Soarele se va afla într-o conjuncție 

cu Luna neagră și sunt pe punctul să se revolte împotriva celor dragi. Acest lucru îl afișează față de 

persoanele care le pot tolera orice derapaj și au ocazia acum să se întoarcă spre autocontrol. În 12 

noiembrie se produc două evenimente astrale foarte importante pentru această perioadă. Venus va 

trece în Capricorn, iar Mercur în Săgetător. Vor avea limbaj însă spiritul practic va fi pus în 

aplicare, va fi exprimat în alt mod. Există posibilitatea ca această confuzie care vine din partea lui 

Marte de Vărsător să nu fie compensată de ceea ce ar trebui să vin acum din partea lui Venus. Nu 

mai găsesc suportul afectiv necesar pentru a merge mai departe cu această atitudine liberă. Ultima 

escapadă, ultimul derapaj a fost în preajma zilei de 11 noiembrie, când Soarele a fost în conjuncție 

cu Luna neagră. Nu este cazul să se aștepte că le este permis să mai reînvie lucrurile spuse atunci, 

nu au de ce să-și programeze că pe viitor vor coborî din pod securea războiului și o vor face mai 

grozavă. Nimeni nu le va tolera așa ceva și prin evenimentele astrale ale zilei de 12 noiembrie 

berbecii aleg un  tip extremist de acțiune care îi va salva sau care le va înrăutăți situația. 

Sigur, despre escapadele acestea pe care le vor prefera berbecii se poate vorbi foarte mult 

însă nu este cazul să insistăm pentru că aceste previziuni le sunt cu precădere dedicate lor, iar ei știu 

foarte bine când apar aceste impulsuri și cum se opresc. 

În 14 noiembrie Mercur se va afla într-o conjuncție cu Junon și schemele acesta de gândire li 

se par berbecilor complet noi. Pentru că acest unghi minunat se consumă pe Luna plină intensitatea 

lui le va atrage atenția berbecilor că, totuși, lucrurile bune sunt cele mai importante pentru 

stabilitatea socială și acestea se vor dovedi pe viitor cele mai utile instrumente care să combată un 

stres. Berbecul înțelept va ști că ceea ce este rău acum va deveni bine în ultima decadă a acestei luni 

și va fi rezervat, nu se va grăbi să-i acuze pe cei din jur, să ridice tonul sau să o facă pe grozavul. Va 

fi atent la ceea ce i se transmite, la intuiție, la recomandări, la pulsul vieții, la schemele care sunt 

acum active și imediat se vor adapta la ceea ce este de făcut. Dispun acum de un rafinament aparte, 

au cuvintele la ei, zâmbesc, sunt agreabili și lucrurile acestea le vor fi de bun augur mai târziu. 

Imaginea pe care și-o construiesc acum va sugera libertate și în ultima decadă a acestei luni 

libertatea va fi foarte căutată. 

În 15 noiembrie berbecii constată că puterea nu i-a părăsit niciodată și că dacă se retrag 

puțin din conflictele care se consumă în preajmă și la care nu trebuie să participe vor vedea cât de 

multe informații pot afla despre oameni, cât de multe le spun oamenii în momentul în care se ceartă 

sau care este puterea și înțelepciune de care dispun. Aceasta este, de altfel, o dovadă de înțelepciune 

și le va fi foarte utilă în preajma zilei de 18 noiembrie când Mercur se va afla într-un careu cu Axa 

Dragonului. Au mai trecut prin situații de genul acesta, au mai avut îndoieli de această factură însă 

de această dată ele sunt reformulate altfel. Se gândesc acum cu grijă că nu ar dori să fie în situația 

celor pe care tocmai i-au urmărit sau i-au analizat, nu au dorit ca alții să afle atât de multe lucruri 

despre ei cât de mult au aflat ei de la cei cu care tocmai s-au certat. Cuvintele acestea deschise le 

creează stări ciudate, îi agasează, cu toate că sunt mulțumiți cu informațiile pe care le-au obținut. 

Există însă și o parte bună în toată această conștientizare negativă pe care berbecul și-o 

aplică lui însuși. Vede că nu este perfect, înțelege că este foarte vulnerabil, nu se mai 

supraevaluează și dimpotrivă are tendința acum de a-i vedea pe ceilalți cât de puternici sunt, ceea ce 

nu au făcut până acum. Dacă până acum s-au preocupat să le submineze autoritatea, să-i analizeze 

pentru a-i lovi, pentru a-i submina sau pentru a găsi o breșă de securitate și a o folosi pentru 

avantajul propriu, în momentul de față își apreciază un posibil adversar după puterea pe care o are. 

Dacă vedem în jurul oamenilor lăudați de berbeci trebuie să ne așteptăm ca aceștia să fie văzuți ca 

potențiali adversari. 

Pentru că în 20 noiembrie Neptun își va reveni la mersul direct înseamnă o invitație la 

înțelepciune, la a respecta persoanele cu care lucrează, oamenii din jur, la a evolua prin iertare sau 

măcar prin înțelegere. Se întâmpla lucrul acesta când Neptun se află într-o relație bună cu Venus din 

Capricorn și înțelegerea aceasta se răsfrânge asupra imaginii sociale având consecințe pozitive 

asupra vieții berbecilor. Pentru că se simt puternici din punct de vedere afectiv, pentru că nu mai au 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

66 55 99   

atât de multe probleme de conștiință au și tărie de caracter, mai puțină ironie, comunicare foarte 

ușoară și un confort psihic mult mai bun. 

Pe 21 noiembrie, cu puțin timp înainte ca Soarele să părăsească zodia Scorpion și să intre în 

Săgetător, se va împlinii faza de Ultimul Pătrar, semn ca aceste frământări interioare pot fi ignorate 

dacă anturajul dă semnale de genul acesta. Berbecul cu Soarele în Săgetător de semne că imaginația 

poate fi scăpată de sub control și este avertizat că nu trebuie să renunțe la spiritul practic. Depinde 

mult de reacțiile celorlalți însă nu trebuie să le idealizeze. Problemele care sunt puse acum în 

discuție sunt probleme de fond, cele cu caracter general cele care se încadrează într-un anumit 

sector nu într-o particularitate a acestui sector. Este adevărat lucrurile acum se așază pentru berbec 

de o manieră avantajoasă. El știe ce înseamnă libertatea, o exprimă, o arată prin toți porii și acest 

lucru este de bun augur. În 22 noiembrie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Jupiter, 

primesc semnale pozitive din partea societății și au impresia că nu le scapă nimic. Sunt la curent cu 

știrile, cu noutățile cu ceea ce se întâmplă la locul de muncă, nu se mai tem nici măcar de lucrurile 

întunecate pentru că pe casa a VIII-a a rămas doar Luna neagră. Există în continuare o componentă 

vulnerabila pe abuzul de putere însă aceasta este acoperită de o mare diversitate de activități în care 

berbecul se implică cu toată determinarea. 

În 23 noiembrie Chiron se va afla într-o relație bună cu Luna neagră și multe din aceste 

elemente negative care vin dintr-o zonă ascunsă vor fi neutralizate. Se poate vorbi aici de o stare 

bună, de o dorință de transformare, de a abandona elementul banal și a căuta elementul esențial. 

Este adevărat lucrul acesta se face cu un mare efort și un mare consum de energie. Luna neagră 

permite accesul la adevăr însă drumul pe care-l indică este plin de pericole și cel mai dificil de 

parcurs. Se simt însă puternici, rezistenți și au impresia că vor muri în picioare, că nimic nu-i 

doboară și că judecățile pe care le emit sunt utile atât lor, cât și celorlalți. S-ar putea să vedem 

berbeci care pornesc acum pe un traseu foarte dificil și foarte îndrăzneț și nu mică le va fi mirarea 

atunci când îi vom vedea că vor ajunge la capăt. Ce se întâmplă acum prin conjuncția lui Mercur cu 

Saturn nu este o simplă impresie, este o dovadă de superioritate. Dacă în cazul celorlalte semne 

zodiacale zâmbetele acum sunt false, în cazul berbecului zâmbetul este direct proporțional cu 

puterea pe care o are. Cu cât va fi mai sigur pe el cu atât va zâmbi mai liniștit și mai larg. Cu cât va 

fi mai neîncrezător în forțele proprii, indiferent de activitățile în care se implică, cu atât va zâmbi 

mai puțin. 

Ceea ce se va consuma pe finalul lunii noiembrie are o importanță majora asupra grupului 

de apartenența. Am în văzut în analizele pe care le facem aici că au mai existat momente de-a 

lungul acestui an în care berbecii s-au implicat în activități îndrăznețe. De această dată însă când 

Jupiter se află într-o relație negativă cu Pluton berbecii sunt dominați de o ușoară confuzie. Nici nu 

mai au norocul pe care l-au avut cândva pentru că Venus se află cu Jupiter într-o relație proastă și 

atunci inventează probleme pentru a avea ce să rezolve și a-i păcăli pe cei din jur că nu s-au 

schimbat, că nu se tem și că viața lor merge mai departe neschimbată. Dacă aceasta este maniera 

prin care vor dori să depășească acest impas atunci să le respectăm modul de acțiune și atitudinea. 

Nu este însă de lăudat ca, în momentul în care sunt acuzați de pe zona publică de niște fapte pe care 

le-am făcut în mijlocul lunii mai, atunci când nu a existat o condiționare directă, atunci când și-au 

făcut de cap, să fugă de răspundere doar pentru că au acum probleme mai mici pe care preferă să le 

vadă prea mari, supradimensionate și să-i convingă pe ceilalți că sunt ocupați cu ceva. Dacă fac 

lucrul acesta atunci își merită soarta și începând cu 26 noiembrie, prin relația proastă a lui Mercur 

cu Chiron, berbecii vor fi demontați din interior, convinși să renunțe, îndepărtați prin tot felul de 

instrumente aplicate pe ascuns sau constrânși să-și dea demisia ori amenințați pe față că este cazul 

să aleagă varianta cea mai puțin periculoasă pentru ei pentru a ieși din scenă. 

Multitudinea de evenimente sociale care se grupează în ultimele două zile ale lunii 

noiembrie și care debutează cu Luna nouă de pe Săgetător arată că intră într-un nou epoca. Vor 

exista berbeci care vor spune că pentru ei anul 2016 s-a încheiat cu luna noiembrie și că de fapt luna 

decembrie înseamnă o altă etapă a vieții. Nu sunt departe de adevăr pentru ca Junon se află acum 

într-o relație negativă cu Axa Dragonului și îi sancționează pe berbeci pentru relațiile parazitare pe 

care l-au întreținut de la începutul anului și până acum. De aici înțeleg că nu ei decid dacă se 

termină sau nu anul în momentul acesta, ci cei pe care și i-au luat aproape. Desigur, există și 
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elemente individuale care participă la aceasta ecuația astrală cu gânduri bune. Dacă aproape până și 

un singur om cald, fin și profund pentru berbeci nu va conta că toți ceilalți sunt împotriva sa. 

 

DECEMBRIE 
Negație. Activități bizare. Se trece dincolo de aparențe. Durerea este prea mare, înțelegerea 

prea mică. Nu ascultă recomandările celorlalți. Sunt urmăriți de senzații stranii. Își cer drepturi pe 

care nu le-au avut niciodată. Apel la spirit practic. Inventivitate. Libertate înțeleasă greșit. Se 

reînvie un conflict mai vechi. Se dorește demonstrarea unui proces. Nu mai sunt atât de agreați pe 

cât cred. Greșeli care se răsfrâng asupra familiei. Devin victimele unor răzbunări ciudate. Se simt 

atrași de subiecte sensibile. Trăiesc momentul. 

 

Așa cum am indicat și pe finalul lunii noiembrie vor exista berbeci care vor considera că 

Luna decembrie face parte integrantă din anul următor, din 2017, nu din cel curent. Nu la această 

categorie de berbeci ne vom referi, ci, la modul general, vom încerca să descriem care sunt direcțiile 

pe care trebuie să le parcurgă un nativ născut în această zodie în momentul de față. Pentru toată 

lumea însă această lună vine cu o invitație la negație. Berbecii vor simți chiar din prima zi a lunii că 

se schimbă prioritățile și că poate ar fi mult mai bine dacă ar fi mai rezervați, să nu se mai implice 

în tot felul de activități care, după cum au văzut până acum, se termină prost. Respectul pe care-l au 

față de sine, față de oamenii dragi sau față de cei care și-au rezolvat o parte din probleme de unii 

singuri poate constitui un adevărat motor pentru ceea ce au de făcut de acum încolo. S-ar putea să-și 

dorească să simplifice lucrurile, să le prezinte pe acestea ca făcând parte dintr-un plan de schimbare 

pe care trebuie urgent să-l pună în aplicare. Asta se întâmplă pentru că în prima zi a lunii decembrie 

Chiron își va reveni la mersul direct pe casa lucruri ascunse și nu se mai tem de ceea ce nu pot 

controla sau de ceea ce se ascunde pentru că este prea mare și nu poate fi rezolvat de către un 

berbec, dar și pentru că în 2 decembrie Marte se află într-o relație bună cu Jupiter. Se poate vorbi 

acum de un schimb de experiență, unul foarte important și încărcat de un semn de progres. Prin 

acest unghi berbecii vor dovedi verticalitate, inspirație sau curaj. Din nefericire, pentru că situația 

aceasta se consumă când Mercur se află pe ultimul grad al zodiei Săgetător, lucrul acesta s-ar putea 

să intre într-un ușor derapaj. Nu trebuie însă să le fie teamă pentru că acest curaj îi încălzește foarte 

mult, îi ajută să își atragă alături de ei oameni corecți, bine intenționați, care pot fi obiectivi la 

adresa lor, chiar dacă nu pot fi obiectiv la adresa altora. Criza ideilor pare să se soluționeze atunci 

când vor trece mult mai ușor peste un obstacol de natură emoțională. Este foarte important să aibă 

încredere în intuiția pe care o simt, în revigorarea stării de vitalitate sau în invitațiile pe care le 

primesc din jur pentru că acestea duc la rezolvarea unei frustrări. Este posibil ca în momentul de 

față să apară un conflict cu un subaltern, acesta să aibă dreptate și berbecul să nu i-o acorde. Genul 

acesta de nedreptate îi va urmări toată luna decembrie ca o umbră. Va trebui să aibă suficient de 

multă tărie de caracter pentru a recunoaște și lucrul acesta. 

Berbecii care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 

spirituală presimt toate vibrațiile schimbării ca fiind susținute de persoane care activează din umbră. 

De aici înțelegem de ce de-a lungul acestei luni, dar în special în prima decadă, berbecii vor fi 

stresați, vor trăi cu senzația că sunt urmăriți, că există în permanență cineva care are atenția 

îndreptată asupra lor și trebuie să se comporte într-un anumit fel. În 7 decembrie Marte se va afla 

într-o relație bună cu Uranus și lucrurile acestea sunt confirmate cumva de niște observații 

personale. Nu se știe dacă evenimentele sociale sunt așa cum le observă ei, de altfel nici nu are 

importanță pentru că sunt atât de convinși de ceea ce văd încât nu ar conta dacă vine cineva din 

exterior și le spune altceva. În 7 decembrie Venus va trece pe zodia Vărsător și îi va face prietenoși. 

De altfel, berbecii se vor bucura că apare o astfel de schimbare pentru că sunt, înainte de a fi foarte 

calzi, foarte curioși despre realitatea acestor persoane, despre intențiile pe care le au sau vor să vadă 

ce anume urmăresc persoanele respective la ei pentru a constata dacă au sau nu calități în plus față 

de ceea ce știu ei. 

Relația proastă pe care Marte o împlinește cu Luna neagră vine să atragă atenția că aceste 

căutări s-ar putea să fie periculoase. Este mai important să-și îndrepte atenția asupra mesajului pe 
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care l-au retransmis, să-și îndeplinească sarcinile profesională decât să fie atenți la ce se întâmplă în 

ograda celuilalt. Există toate prerogativele pentru ca acest succes să fie îndeplinit și nu este cazul să 

considere că mesajul astral este distorsionat. Prin această relație proastă a lui Marte cu Luna neagră 

ar trebui să înțeleagă că, de fapt, intuiția sa este doar o mare curiozitate. Se poate vorbi aici și despre 

însușirea unor noi cunoștințe, despre un adevăr colectat absolut întâmplător pe canale ciudate, poate 

chiar de la colț de stradă sau auzit într-un magazin. Dacă nu sunt blocați pe această respingere 

atunci informațiile respective vor fi imediat folosite nu doar pentru ei, ci și pentru ceilalți. În 10 

decembrie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Neptun, iar Soarele în conjuncție cu Saturn, 

berbecii revin la normalitate. Practic, vor încheia această decadă prin conștientizarea importanței 

disciplinei. Dacă acum respectă un adversar o face pentru că înțelege, iar dacă îi oferă acestuia 

dreptul la a vorbi înaintea lui, peste el, la a fi remunerat mai mult, face lucrul acesta tot pentru că 

înțelege. 

Dacă în decada a doua lucruri se simplifică nu înseamnă că ele sunt mai ușor de parcurs. În 

14 decembrie Soarele se află într-o relație negativă cu Chiron și într-o relație pozitivă cu Uranus. 

Berbecii vor dori să împărtășească 

un secret, să facă în așa fel încât să 

nu mai fie acuzați atât de ușor de 

lucrurile pe care nu le controlează 

sau pe care și le doresc. Cu toate 

acestea intra acum într-o nouă 

etapă. Se simt constrânși să 

trăiască și în limitare, dar și în 

libertate. Nu sunt multe semne 

zodiacale care-și pot permite să 

facă lucrul acesta. Berbecul este 

unul dintre ele și îi vom vedea 

acum gestionând foarte bine 

programul de lucru, fiind foarte 

eficienți la serviciu, dar oferindu-și 

și vacanțe, petrecându-și după-

amiezile la cinematograf, prin 

parcuri, în restaurante sau la 

petreceri. Pot să le facă pe toate 

într-un timp foarte scurt și se simt 

foarte bine, nu pentru că le fac pe 

toate, ci pentru că au o activitate 

foarte intensă. Berbecul care nu 

reușește acum să-și gestioneze 

timpul în modul acesta pentru că 

așteaptă permanent ca alții să-i 

rezolve o parte din probleme sau 

să-i spună în ce direcție s-o 

pornească va fi vizibil afectat de lucrul acesta, va suferi și va renunța la o parte din planurile de 

viitor.  

Luna plină din 14 decembrie le aduce acestora o oboseală suspectă. Discuțiile acesta 

interminabile, viziunile acestea asupra unui singur lucru, multitudinea ideilor sau comparațiile 

teribile la care este invitat să participe îi obosesc foarte mult și le lasă impresia că oamenii care 

vorbesc nu mai au timp să și muncească. În felul acesta, berbecul dorește să revină în forță, să își 

impună punctul de vedere, să nu țină cont de limitele celorlalți pentru că, după cum am văzut, 

acestea sunt mai mult discutate decât trăite. Asta înseamnă că-i vom vedea pe berbecii în mijlocul 

lunii decembrie revoltându-se foarte ușor pe niște lucruri care nu-l privesc. Toate sunt importante 

pentru grupul de apartenență, toate sunt importante și pentru națiune sau poate chiar pentru rasa 

umană însă nu este cazul ca ei să intervină în modul acesta. Ar trebui, întâi, să-și rezolve problemele 
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de atitudine cu ei înșiși și apoi să-i judece pe ceilalți. De fapt, ușurința cu care ajunge să-i judece pe 

ceilalți vine dintr-o frustrare. Dacă un anturaj este judecat de un berbec, ca să rezolve această 

problemă trebuie să-i dea de lucru. Se poate și oferindu-i libertatea, oferindu-i un concediu sau 

promovându-l pentru a îndeplini și sarcinile colegilor. Dacă are activitate nu va avea timp să critice 

pe nimeni. 

Un mare eveniment ce se va consuma în a doua decadă a lunii decembrie este data de 

trecerea lui Marte în zodia Pești. Faptul că a trecut foarte repede prin zodia Vărsător a însemnat 

pentru ei un fel de zăpăceală. Nu au avut timp să-și facă suficient de mulți prieteni și nici să-i 

zăpăcească de tot pe cei cu care lucrează însă vor vedea că vor încerca să facă lucrul acesta în 

timpul tranzitului lui Marte prin zodia Pești. Din nefericire, la puțin timp de când Marte trece în 

semnul următor, Mercur va iniția un mers retrograd ce va dura aproape trei săptămâni. El nu va mai 

avea răstimpul necesar ca în acest an să-și revină la mersul direct, iar asta înseamnă că o parte a 

problemelor de comunicare vor fi duse în anul următor. Este adevărat, până și berbecii cei mai 

inteligenți sau cei mai profunzi au acum nevoie de îndrumare. Viața lor interioară se va răsturna, 

vor fi foarte dramatici, se vor precipita în concluzii și vor arăta că în viața lor există o constantă: 

mintea nu-i mai ajută. Dacă de curând își doreau să facă foarte multe lucruri acum situația se 

schimbă. Vor să facă foarte multe lucruri până în momentul în care obosesc. Nu mai rezista la efort, 

se simt tulburați până și în timpul somnului de gânduri pe care au crezut că le-a uitat. 

Există însă o parte bună în poziționarea lui Marte în Pești și asta doar pentru zodia Berbec. 

Marte pe casa lucrurilor ascunse înseamnă pentru berbeci posibilitatea de a transforma orice situație 

în avantaj propriu. Trebuie să împlinească o singură condiție ca acest lucru să fie posibil: să nu 

renunțe la voință. Berbecul care-și mobilizează voința devine foarte eficient, agreat de toată lumea 

pentru că nimeni din jur nu va ști concrete ce povară are de dus. În timp ce el se poate ascunde 

acum mult mai ușor față de ceilalți, în această obscuritate își așterne pe hârtie planurile de bătaie și 

începând cu anul următor berbecul se va răzbuna pe toți cei care i-au umilit în ultima perioadă. 

Important este să-și aducă aminte, pentru că nu degeaba planul acesta de bătaie se face în mersul 

retrograd al lui Mercur. Faptul că pot uita de aceste planuri de răzbunare poate fi de bun augur 

pentru berbecii care o familie în grijă (lucrurile acestea se vor răsfrânge asupra lor) deoarece atacul, 

cel care ocupă casa familiei, este de ani buni agresată de poziționarea lui Pluton pe semnul 

complementară, Capricorn. Toate greșelile pe care berbecii le fac se răsfrângă asupra familiei și nu 

este cazul nici măcar acum să-și facă planuri de răzbunare. 

Ultima decadă a lunii decembrie înseamnă și pentru berbeci un arc peste timp, o 

retrospectivă a ceea ce am avut de traversat în anul acesta. Dihotomiile periculoase înseamnă pe 

finalul lunii decembrie un consens. Berbecul reușește să înțeleagă care au fost defectele pe care le-a 

iubit foarte mult și care au fost calitățile pe care și le-a ignorat. Ca un revers al medaliei imediat 

cum constată că a abuzat puțin de încredere a celorlalți va trece în sectorul în care să-și facă un 

inventar asupra calităților pe care le-a descoperit în acest an. Face lucrul acesta cu o viteză teribilă și 

asta după 21 decembrie, când Soarele va trece pe casa demnității sociale. Ajuns pe casa a X-a, 

Soarele îl va îndemna pe individ să caute instrumentele care-l vor promova. Va vorbi acum despre 

cinste, despre superioritate, despre discernământ și toleranță. Face lucrul acesta în văzul tuturor și 

reușește să-i convingă pe ceilalți ori să-i zăpăcească că a scăpat de griji și de anxietate. De altfel, 

pentru că suntem cu toții în perioada în care Mercur este retrograd ar fi prea greu să-i zăpăcești pe 

toți, ar fi greu să-i convingi pe ceilalți să vadă unde minte berbecul și unde spune adevărul. 

Există însă o parte bună din tot acest joc de rol. Pentru că își ascunde drama în situația în 

care puterea sa este încă activă, permite creativității să iasă la lumină pe un canal. Rămân în 

continuare active problemele de vindecare însă reușește să găsească soluții miraculoase pentru alții. 

Nu se poate vindeca pe sine, dar pe ceilalți din jur, da. Asta arată că se preocupă foarte mult de ceea 

ce se întâmplă în jur și răspund foarte ușor la subiectele sensibile ale celorlalți. Nu contează dacă 

devin sensibil sau irascibil, nu contează dacă se simte important sau dacă face în așa fel încât să 

zdruncine încrederea membrilor familiei în el. Pentru un berbec acum va conta dacă este util 

societății sau dacă ceea ce face este de bun augur pentru imaginea sa socială. Cei care au un berbec 

în preajmă vor vedea că preocupările sale în această perioadă sunt acelea de a-și armoniza destinul 

său cu destinele celorlalți și cel mai mare bine pe care ar putea să îl facă unui nativ născut în Berbec 
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este să îl consoleze, să îi caute un medicament deși acesta amenință că nu-l va lua, să-i găsească un 

terapeut deși acesta refuză să-l viziteze. Cu toate că opune rezistență la toate aceste lucruri bune, se 

poate vindeca miraculos dacă acestea îi sunt oferite, dacă vede că persoanele din jur îi acordă 

atenție. 

Finalul lunii decembrie le aduce berbecilor un mod aparte de răspuns. S-ar putea ca în 

momentul acesta să considere că nu au prieteni în jur sau sunt înconjurați numai de oameni care 

profită de el și din această cauză li se oferă cu atâta generozitate anumite lucruri de care au maximă 

nevoie. Nu este cazul să ajungă foarte departe cu această idee pentru că în situația în care sunt 

acum, în duritatea și explozia din momentul de față, nu face nimeni nimic față de un berbec din 

complezență. Persoana care va veni spre berbec să-i ofere ceva, o face din tot sufletul și indicat ar fi 

să aprecieze acest gest.  

În 25 decembrie, în plină sărbătoare, berbecul se simte atras de lucruri pe care nu le are în 

jur. Consideră că petrecerea vecinului este cea mai mare, masa lui este cea mai bogată, orașul din 

care a plecat el este cel mai curat. Există o presiune teribilă pe această idee de destindere sau de 

exprimare și asta va face ca finalul lunii decembrie să nu fie prea fericit pentru berbec. Dacă mai 

luăm în calcul și faptul că în 26 decembrie Jupiter se va afla într-o relație proastă cu Uranus de pe 

semnul lor, valorile mobile pe care le-au folosit cu atât de multă măiestrie de-a lungul anului acum 

nu mai dau rezultate. Știu să lucreze cu comunitatea, știu să dea ordine la serviciu, să se integreze 

într-un proces tehnologic, să interacționeze cu prietenii de pe stradă, dar nu știu să se comporte cu 

pisica. Dacă în această zi pisica este personajul numărul unu, ei sunt în depresie. 

Dacă tot sunt acum într-un moment de concluzie, ce ar fi să fie deschiși la mesajele pe care 

le primesc din jur. Soarele aflat acum într-o relație foarte bună cu Axa Dragonului reușește să 

medieze tendința Nodurilor și dacă sunt atenți la semnalele care le vin din jur reușesc să găsească 

echilibrul pe care l-au căutat tot timpul. Se așteaptă ca finalul de an să fie un fiasco total, dar dacă 

au puțină atenție, dacă își controlează puțin aceste slăbiciuni și nu apelează foarte ușor la tendința 

de a respinge, vor reuși să gestioneze această situație complicată și să ajungă la cunoaștere sau la 

liniște ori să ajungă la concluzia că viața este o sumă de întâmplări interesante pe care ar putea să le 

scrie într-un roman. Desigur, este mai mult o metaforă, pentru că nu berbecul este cel care trebuie să 

scriu un astfel de roman, ci taurul sau poate scorpionul. 
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TAUR 
 

 

 
 

 

“ Mai bine o dragoste pierdută, decât una neavută.”  

(Mircea Eliade) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

IIOOAANN  AANNDDRRIIEEŞŞEESSCCUU  

(2.05.1888, Iaşi – 17.12.1944, Bucureşti) 

Arheolog 
 

A studiat la Liceul Naţional din Iaşi. În  

1906, după terminarea studiilor secundare, s-a 

înscris la Facultatea de Litere şi 

Filosofi e din oraşul natal. După  

susţinerea tezei de doctorat la Iaşi, 

îşi îmbogăţeste cunoştințele la 

Berlin, unde studiază istoria antică 

şi preistoria. Împreună cu Vasile 

Pârvan este considerat creatorul 

şcolii arheologice româneşti. A 

pus bazele unei noi specialităţi în 

istoriografi a română – preistoria. 

Muzeul Naţional de Antichităţi, 

bazat pe săpăturile de la Histria, ca 

şi din alte zone ale Dobrogei (Scythia Minor) şi 

Institutul de Istoria Artei au fost fondate de el 

împreună cu alţi mari specialişti. Cu o bogată 

activitate arheologică şi didactică, a publicat 

numeroase copii şi traduceri de inscripţii în 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 

peste 50 de lucrări ştiinţifi ce 

originale, dintre care amintim: 

Asupra epocei de bronz din 

România, Din preistoria Olteniei, 

De la Preistorie 

la Evul Mediu, Contribuţii 

la Dacia înainte de romani, Piscul 

Crăşani, Consideraţiuni asupra 

tezaurului de la Vâlci-Trân de 

lângă Plevna, Vasile Pârvan ş.a. 

Director al Muzeului Naţional de 

Antichităţi din Bucureşti. Membru 

corespondent al Academiei Române (1928), 

membru al Institutului Arheologic German şi al 

Societăţii Anticarilor din Londra. 

 

OOCCTTAAVVIIAANN  BBÂÂRRLLEEAA    

(5.05.1913, Mogoş, jud. Alba – 5.04.2005, München) 

Teolog, istoric bisericesc, preot 
Teolog, istoric bisericesc, preot greco- 

catolic, una dintre personalităţile de frunte ale 

exilului cultural şi religios românesc. Frate cu 

Ovidiu B. A studiat Teologia la 

Roma, la Collegio Pio Romeno, 

apoi a fost profesor la Blaj. În 

timpul războiului a ajutat 

numeroşi refugiaţi să fugă de 

hortişti şi nazişti. Ajuns 

la Vatican, a susţinut 

cauza Transilvaniei şi a unităţii 

României. Devenit monsenior în 

1952. Fondator al Societăţii 

Academice Române (SAR, 

1957, fi ind şi preşedinte al ei 

până în 1969) şi al Academiei 

Româno-Americane (preşedinte 1975–1982). 

Principalele publicaţii ale SAR-ului au fost: 

Acta Philosophica et Theologica, din 1958; Acta 

Philologica, din 1958; Acta Historica, din 1959; 

Acta Scientiarium Socialium, din 1959 şi, mai 

ales, Revista Scriitorilor Români, din 1962. Şef 

al Secţiei de limbă română la Radio Vatican 

(1968–1973). A fost vizitator apostolic pentru 

românii ortodocşi din SUA 

(1973–1977), trimis apoi la 

München (din 1978) ca 

reprezentant al Vaticanului şi 

acolo a editat revista Perspective în 

română. A fost serbat la Congresul 

ARA din 2003, la Târgu Jiu, cu 

prilejul împlinirii vârstei de 90 de 

ani. A scris lucrări precum 

Biserica română unită şi 

ecumenismul corifeilor renaşterii 

culturale, München, 1983; Unirea 

românilor 1697–1701, München, 

1990; Unirea religioasă la porţile Moldovei şi 

Ţării Româneşti în prima jumătate 

a secolului al XIX-lea, München, 1986; 

Spre înălţimi, München, 2000. 
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HHOORRIIAA  CCOOLLAANN    

(11.05.1926, Voineşti, jud. Covasna) 

Inginer, specialist în domeniul metalurgiei 
Inginer, specialist în domeniul metalurgiei. 

Nepot al lui Nicolae C. A absolvit 

liceul M oise Nicoară din Arad, 

apoi Politehnica din  Timişoara. 

Profesor la Politehnica din Cluj, al 

cărei rector a fost (1990–1992). S-

a ocupat mai ales de metalurgia 

pulberilor, tehnologia materialelor 

şi tehnologia turnării. Are studii şi 

în domeniul istoriei ştiinţei şi 

tehnicii, cu preocupări de 

valorificare a unor tradiţii şi 

priorităţi româneşti. Lucrări: La 

technologie au risque de l’histoire 

(Paris, 2000); Materials. Research. 

Development and Applications 

(Belgia, 2002); Science of 

Materials (Cluj-Napoca, 2002. Vicepreşedinte 

al Comitetului Român de Istoria şi Filosofi a 

Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST, din 1991); 

vicepreşedinte al fi lialei Transilvania a 

Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România 

(1990–1994); membru al Société Française de 

Métallurgie et des Matériaux (SF2M), Conseil 

National des Ingénieurs et Scientifi ques de 

France (C NISF). Membru în Comitetul 

Executiv al ASM Internaţional, International 

Committee for the History of Technology, The 

New York Academy of Science, Asociaţia 

Generală a Inginerilor din 

România, Consiliul AGIR, 

Biroul Executiv al 

Consiliului AGIR, The 

American Biographical 

Institute, Association des 

Membres de l’Ordre des 

Palmes Académiques, 

precum şi în comitetele 

ştiinţifi ce ale revistelor 

Matériaux et Techniques 

(Paris), Noesis şi Noema, 

Acta Technica Napocensis 

şi Proceedings of the 

Roumanian Academy. 

Cavaler al Ordinului 

Naţional Serviciu Credincios (2002); Doctor 

Honoris Causa al Universităţii Tehnice 

Gheorghe Asachi din Iaşi (2003). Este membru 

al Academiei Române şi membru în Comisia de 

ştiinţa materialelor a acesteia (1991), membru 

fondator al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România, preşedinte al Secţiei de ştiinţa şi 

ingineria materialelor, preşedinte al Diviziei de 

istoria tehnicii. Preşedinte al Secţiei de ştiinte 

tehnice şi al Comisiei de ştiinţa materialelor ale 

filialei din Cluj a Academiei Române. 

 

VVLLAADDIIMMIIRR  CCOOLLIINN    

(1.05.1921, Bucureşti – 6.12.1991, Bucureşti) 

Prozator 
Autodidact. A fost secretar de 

redacţie la  revistele Flacăra şi 

Viaţa românească. A debutat 

cu versuri: 27 poeme, 1947, a 

scris Basme, 1953, Premiul de 

Stat, şi a devenit apoi unul 

dintre cei mai cunoscuţi autori 

români de literatură science fi 

ction: Pentagrama, 1967, 

tradusă la Bruxelles în 1972; 

Un peşte invizibil, 1970; 

Capcanele timpului, 1972; Les 

dents de Cronos, 1974, Paris, 

tradusă în româneşte în 1975; 

Grifonul lui Ulise, 1976; Babel, 

1978, Premiul Europa la 

EUROCON în 1980; Imposibila 

oază, 1985; Şase brăţări pentru 

gleznă, 1986. A primit Medalia de 

aur la EUROCON, 1976, şi 

Marele Premiu al 

EUROCON pentru toată opera, 

1980. Universitatea din Padova i-a 

acordat Premiul pentru basm cult, 

1980. 
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Nimeni nu este vinovat. Sunt porniți împotriva tuturor. Se preocupă de administrarea 

bunului celuilalt. Mari puteri. Acordă prea mare importanță greșelilor minore. Sarcini pe care și le 

impun singuri. Desconsiderare. Au nevoie de noi maniere. Pot deveni victimele conspirațiilor 

ciudate. Apel la o conștiință superioară. Probleme cu trădările. Sunt acuzați pe nedrept. Excelează 

la un capitol negativ. Găsesc soluții la probleme vechi într-un context nou. Descoperă un nou mod 

de a se simții bine. 

 

Pentru tauri anul 2016 este foarte delicat. În primul rând, prima parte a anului vor fi 

dominați de sentimente confuze, de obsesii care au venit spre ei din anul anterior și care nu pot fi 

integrate în specificul acestui an. Sunt atât de porniți pe cei care i-au folosit, pe cei care i-au pus la 

lucru încât vor dori să pornească pe un traseu nou. Vor vedea că acest lucru nu este posibil și 

împotriva lor vor declanșa tot felul de căi de atac. Există câteva componente care dau puțină 

claritate specială anului 2016. Pentru tauri, 2016 (în special vara) este marcată de abuz, de risipă, de 

cheltuieli fără rost, care pot duce la boală sau la compromiterea imagini sociale. Apoi există 

componente care sunt legate de administrarea bunului celuilalt, de însușire de foloase meritate sau 

nemeritate ce presupune înlăturarea dintr-o poziție a unui individ. 

Taurii sunt interesați de putere în 2016 și se vor comporta ca și cum numai ei o dețin. Există 

câteva momente de-a lungul acestui an când vor face abuz de acestea, își vor imagina tot felul de 

adversari și vor declanșa o luptă împotriva acestora fără să țină cont dacă oamenii respectivi au sau 

nu calitatea pe care taurii le-o acordă. Trecerea lui Jupiter de pe casa speculațiilor pe casa muncii 

are un efect binefăcător asupra taurilor pentru că le aduce alte probleme sau aceleași probleme puse 

într-un context nou. Se descurcă mult mai bine atunci când se pune problema unui efort sau să 

lucreze cu elemente concrete. Cât timp a fost în casa a V-a i-a îndemnat să privească totul prin 

sentimente, prin combaterea închistării, prin descoperirea libertății de a simți și de multe ori nu au 

fost în stare să facă lucrul acesta într-un mod frumos, ci au făcut-o într-un mod vicios. Apoi, Luna 

neagră, o perioadă din an, se va afla pe casa muncii, pe casa subalternilor și le va atrage anatema în 

situația în care vor să-și îndeplinească doar sarcinile proprii. Anturajul taurului nu acceptă anul 

acesta ca taurul să muncească doar pentru sine, ci vrea să-i transfere acestuia din responsabilitate. 

Când va trece pe casa parteneriatului îi vom vedea pe tauri prinși în altfel de probleme. Se va pune 

problema unei trădări, a unei conspirații pe care taurul o poate deconspira, o poate aduce la lumină 

dacă este posesorul unui conștiințe superioare. Taurii comuni vor fi încurajați de evenimentele 

sociale să-și construiască la rândul lor propria conspirație și vor duce această luptă tot anul 2016. 

Este de la sine înțeles că lucrurile acestea nu sunt bune și ar trebui ca energia Lunii negre de pe casa 

parteneriatelor să fie folosită doar pentru a se face remarcați, doar pentru a atrage atenția asupra lor 

și apoi ei să aplice metoda pe care o știu cel mai bine. Există și beneficii de pe poziția Lunii negre 

pe casa parteneriatelor. Devin magnetici, atrag atenția celor din jur, devin senzuali sau poate chiar 

atrăgători și nu atrag doar oameni răi. Pot avea beneficii de pe urma acestora în special în doua 

parte a anului. 

Finalul anului este unul foarte bun pentru tauri pentru că le aduc beneficii foarte importante 

din muncile pe care le-au făcut de-a lungul acestui an. Dacă au fost generoși, dacă au dăruit din ceea 

ce au avut, au acumulat sau au împrumutat și asta în special în vara anului 2016, finalul anului îi va 

găsi puternici și cu o imagine foarte bună care se va menține mult timp de acum încolo. În caz 

contrar vor deveni persoane foarte acuzate, celebre, așa cum își doresc, însă la un capitol negativ. 
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IANUARIE 
Legături ciudate. Inspirație. Devin un focar de inspirație pentru cei slabi. Mister. Se implică 

în proiecte importante. Rezolvă o problemă de conștiință. Lucrează bine cu energia sau cu 

noțiunile. Găsesc soluții la probleme jignitoare. Asocieri interesante. Binele este evaluat corect. Se 

grăbesc. Lasă impresia că sunt înțelepți. Laude superficiale. Coboară limita de toleranță. Au 

nevoie de putere. Viața le oferă o nouă încercare. Vor să simplifice lucrurile. Sentimentele sunt 

profunde. Apare o tulburare în regimul apei. Crizele sunt trăite cu implicare. Atitudine radicală. Își 

recunosc o vina. Cer prea mult, chiar ceea ce nu li se poate oferii. 

 

Pentru cei născuți în zodia Taur luna ianuarie vine cu un îndemn la a atrage anumite 

învățăminte despre ceea ce s-a consumat în anul anterior. De asemenea, la fel cum s-a întâmplat și 

în cazul celorlalte zodii, taurii vor conștientiza că luna ianuarie nu este altceva decât o legătură între 

anul anterior de ceea ce vor avea de traversat în anul acesta. De aici înțeleg că momentul acesta ar 

putea să le aducă lecții importante despre cum ar trebui să evalueze lucrurile nefirești. Nu este deloc 

puțin lucru să treacă printr-un tranzit interesant și, în această perioadă, destul de apăsător a lui 

Uranus pe casa a XII-a. Pentru că au Luna neagră pe casa bolilor acute și aceasta, împreună cu 

maleficii Uranus și Pluton, construiesc un careu în T pe semne cardinale, cu Pluton focar pe casa 

străinătății, taurii sunt în continuare lezați de propria lor inspirație. Vor avea senzația și în această 

lună, așa cum s-a întâmplat pe finalul anului anterior, că tot ceea ce gândesc și spun, că tot binele pe 

care vor să-l transfere societății se întoarce împotriva lor. Este adevărat, unii se simt bine în fața 

acestor provocări, iar aici ne referim la taurii care sunt activi, care au prin naștere o zodie de foc 

destul de accentuată în temă sau care provin din familii ce i-au format în modul acesta. Acești nativi 

nu se sperie în fața opțiunilor noi, se simt chiar revigorați din 2 ianuarie, când Mercur le va intra pe 

casa imaginii sociale. Pentru aceștia nu va mai conta ce mesaj poartă, care sunt devizele pe care le 

promovează pentru că imaginea în sine, succesul pe care îl adjudecă reprezintă ceea ce caută de 

fapt. 

Se poate vorbi la începutul lunii ianuarie de o modificare importantă în sfera 

comportamentului celor născuți în zodia Taur pentru că Marte va trece pe casa parteneriatelor și îi 

va face destul de agresivi, incomozi, poate prea misterioși față de cei care au avut încredere în ei. 

Știm din prezentarea aplicată anului anterior că 2015 a fost un an destul de păcătos, de apăsător 

pentru acești nativi. Momentul acesta arată că doresc să se descătușeze, să primească foarte departe 

să nu mai țină cont de atât de multe detalii și să nu-și mai facă procese de conștiință. Pentru ei a nu-

și mai face procese de conștiință înseamnă a lovi în cel care i-a ajutat cel mai mult, a-i pune în 

dificultate sau a le arăta acestora că au fost puternici pentru că ei au fost slabi, ca au avut un 

ascendent asupra lor pentru că nu au fost în apele lor. Acum, când Marte le intră pe casa 

parteneriatelor, sunt curajoși într-un mod nefiresc, vor să rupă o înțelegere, să comenteze la adresa 

tuturor sau pur și simplu să arate că nu le-a convenit deloc postura în care li s-a spus cum anume să-

și facă treaba, cum să-și ducă la îndeplinire anumite sarcini sau cum să se prezinte comunității. 

Vedem, astfel, cum taurii devin persoane ciudate, nu doar incomode și dacă anterior au reușit să 

atragă atenția asupra unor proiecte importante, fiind consilieri sau poate chiar personaje pe care un 

grup s-a susținut, acesta este momentul în care toată lumea arată că s-au săturat de ei. Această stare 

de lehamite nu va ține mult, ci până în 5 ianuarie, când Mercur în acest moment va intra în mers 

retrograd pentru aproximativ trei săptămâni. Acest element devine foarte important deoarece cu 

foarte puțin timp înainte ca Mercur să își înceapă mersul retrograd are de împlinit o relație proastă 

cu Marte. Se întâmplă ceva în viața unui taur, face o greșeală, spune un lucru foarte grav și dintr-o 

dată își amintește de toată neputința anului anterior. Inițierea mersului retrograd a lui Mercur are 

pentru tauri rol de trezire. 

Dar în 5 ianuarie nu se întâmplă doar ceea ce am indicat mai sus, ci și Soarele va avea de 

împlinit o relație proastă cu Luna neagră. Se construiesc premisele unui eșec de mari proporții sau 

participă la un eveniment ciudat, dar în care se vor implica puternic, cu toate forțele și cu toată 

convingerea. Se va vorbi mult despre nimic, vor încerca să se impună în fața unui element negativ, 
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arătând că au experiență și toată lumea trebuie să țină cont de ea. Vedem că taurii încearcă în prima 

decadă a lunii ianuarie să fac o combinație stranie între ceea ce erau în anul anterior și ceea ce vor 

să devină în prezent. Din nefericire, pentru că în 6 ianuarie se va împlini și conjuncția Soarelui cu 

Pluton, un aspect destul de delicată pentru taurii care vor să se exprime pe un nivel superior, care au 

examene de dat, care vor să plece la lucru în străinătate, care lucrează cu energia sau care sunt într-

un proces de căutare adevărului, taurii se expun opiniei publice prin sentimentul de neîmplinire. 

Poate, un personaj născut într-o altă zodie, înțelege cum altfel un eveniment pe crede că-l 

controlează să îl propulseze dintr-odată în văzul tuturor prin neprevăzut, prin ceea ce nu poți 

stăpânit. Taurii au însă o altă metoda de lucru. Ei trebuie să știe clar despre ce este vorba și mai ales 

trebuie să înțeleagă că această răscolire trebuie să fie pentru ei semnul că proiectul în care se 

implică, aspirațiile pe care le au trebuie reformulate, predefinite sau amânate. 

 
Taurii care nu procedează în felul acesta se vor simți judecați de cei din jur, plasați într-un 

context în care ar trebui să facă o muncă umilitoare, să se deconspire, să povestească despre ei ceea 

ce opinia publică evaluează ca fiind jignitor, umilitor, de proastă condiție. Dacă dezvăluirile acestea 

nu ar trebui să ducă în această zonă, chiar dacă această conjuncție a Soarelui cu Pluton este doar 

compromițătoare la adresa conștiinței individuale, cu toate că această dispunere astrală urmărește să 

corecteze un comportament greșit sau pe care taurul îl va vedea ca fiind greșit, societatea se va 

dovedi nemiloasă la adresa sa, mai ales în cazul persoanelor care sunt implicate în asocieri 

spectaculoase, dar lasă impresia că le neagă ori că suntem mulțumită de ele. Nu ne referim aici doar 
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la relațiile de cuplu, deși societatea sau anturajul taurului asta critică cel mai mult, ci ne referim la 

tot ceea ce înseamnă asociere pentru el. Taurul are o structura afectivă destul de complexă, apele 

sale permit dizolvarea multor tipuri de stări, de atitudini sau de secrete și ar fi o dovadă de 

superficialitate să credem că aceasta dispunere astrală se referă doar la relație.  

Atitudinea taurului față de el însuși este un element foarte subtil și transparent față de 

anturaj și acesta devine vizibil pentru cineva din preajma sa doar în procesul muncii. De această 

dată casa muncii este puternic lezată și îi vom vedea pe tauri cât sunt de complecși sau de 

superficiali după rezultatele muncii lor, după cum își evaluează munca sau după cum și-o critică. În 

8 ianuarie Mercur va intra pe zodia Capricorn prin retrogradare și se întorc la idei mai vechi 

considerând că s-au grăbit puțin atunci când s-au bucurat de victorie. Nu se știe însă dacă această 

evaluare pe care taurul și-o aplică lui însuși este conformă cu planurile pe termen lung. Înțelegem 

din accentuarea casei a VIII-a că acolo unde se va consuma o conjuncție între Venus și Saturn pe 

horoscopul individual acolo au mare nevoie de echilibru și dacă anturajul taurului va pune mai mult 

accent pe vorbă decât pe ceea ce transmite acesta, decât pe ceea ce se citește din fapte, pe 

nonverbal. Taurii, la începutul lunii ianuarie, sunt adevărați înțelepți și toată lumea ar trebui să țină 

cont de recomandările lor însă au această zonă vulnerabilă pe credibilitate cu care se vor lupta tot 

anul 2016. 

De altfel, nu sunt în totalitate nevinovați. Cu Marte pe casa parteneriatelor au o doză de 

agresivitate sau, mai curând, o doză de neastâmpăr, ca și cum nu mai au răbdare cu cei care nu pot 

să le citească sufletul din faptele pe care le fac, din munca pe care o prestează în ochii tuturor sau 

din ceea ce reprezintă ei ca ființe sociale. În 11 ianuarie, când Pluton își va definitiva relația proastă 

cu Luna neagră, taurii trec printr-un accident, poate chiar un accident la locul de muncă sau 

impresia proastă pe care au creat-o de la începutul anului și până în momentul acesta se 

concretizează printr-o critică nejustificată, printr-o pedeapsa, o sancțiune, o retrogradare sau prin 

sarcini suplimentare. Dacă se pune doar problema muncii atunci taurul o va accepta bucuros și va 

încerca să transforme toată această suplimentare în altceva, ca și cum aceasta este o dorință 

împlinită, a urmărit să fie implicat în activități de genul acesta, a cerut destinului sau poate unui for 

superior sarcini suplimentare și deci nu trebuie să se înțeleagă că este umilit. În realitate, toate 

aceste lucruri le pică foarte greu și în preajma zilei de 12 ianuarie se vor exprima foarte dur, ciudat, 

neobișnuit față de gesturi aparent banale. Nu vor mai suporta să le sune ceasul dimineața, nu vor 

mai accepta zâmbetele false, chiar dacă până acum au avut înțelegere față de oamenii care se 

prezentau în felul acesta. Ceea ce era tolerat până în momentul acesta nu mai obține din partea 

taurului înțelegere și acceptare. De aici se poate înțelege că trec printr-o perioadă de mare 

sensibilitate, de mare vulnerabilitate și cel mai mare bine pe care un individ ar putea să-l facă față 

de un nativ născut în această zodie este să îl ajute în munca sa, nu să-i preia din sarcini și să nu-i 

critice rezultatele. Nu va accepta nici laudele superficiale, nici toleranța exagerată, nici mila, dar 

nici agresivitatea, ci doar o tăcere stranie, absența vorbelor, absența gesturilor demonstrative. 

De asemenea, împărtășirea acestor presiuni interne s-ar putea să îi ducă pe tauri în postura în 

care să nu găsească termenii potriviți, cuvintele sau poate să nu găsească persoana potrivită, să 

creadă că sunt susținuți de grupul când, de fapt, sunt susținuți de liderul grupului fără ca anturajul să 

știe. Au parte în mijlocul lunii ianuarie de ciudățenii de genul acesta și cu cât vor conștientiza mai 

mult situația complicată în care se află cu atât mai mare va fi frustrarea. Totuși, taurii au o mare 

rezistență la frustrare însă când vasul s-a umplut și vor să golească agresivitatea lor s-ar putea să 

depășească anumite cote ale normalității. Așa se va întâmpla în preajma zilei de 14 ianuarie când 

Venus se va afla într-o relație proastă cu Chiron, iar Soarele într-o relație bună cu Jupiter. Expresia 

aceasta de o mare duritate ce poate veni din partea un nativ născut în zodia Taur poartă semnul 

dreptății, însă puțini vor fi aceia care vor vedea lucrul acesta. Mulți se vor opri pe furia acesteia, pe 

nemulțumirea sa și se vor pierde un mesaj important despre dreptatea taurului care ar putea fi luata 

ca model și integrată în dimensiunile personale ale altor semne zodiacale. În 14 ianuarie taurul 

ratează din a fi un exemplu bun pentru ceilalți, nu pentru că nu are puterea necesară, ci pentru că 

apelează la un instrument deficitar de comunicare. Acesta este momentul când conștientizează că 

anul 2016 va fi destul de complicat, poate chiar mai greu decât anul anterior. 
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Dar taurii, pentru că sunt realiști din fire, vor considera că tot răul merge spre bine și tot 

acest episod îi îndeamnă să simplifice lucrurile. În 15 ianuarie Soarele se va afla într-o relație bună 

cu Axa Dragonului reușind să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Se împacă într-

un mod aparte cu trecutul, nu pentru a-l depăși și nu pentru a-i anula convingerile dramatice pe care 

le-a experimentat în special pe finalul anului anterior. Cred în continuare că drama finalului de an 

2015 a fost reală, o va duce pe aceasta într-o zonă a amintirilor și își va propune să nu o mai 

acceseze. Desigur, toată această construcție nu este deloc plăcută taurului pentru că Venus din zodia 

Săgetător se va afla în 18 ianuarie într-o relație proastă cu Axa Dragonului. Practic, despre confort 

este vorba în mijlocul lunii ianuarie și doar prin administrarea acestuia taurii ajung să se gândească 

la o pedeapsă divină, la o sancțiune venită din partea unui for superior pe care nu o vor putea anula 

sau compensa prin nimic. Venus nu se afla în careu doar cu Axa Dragonului, ci și cu Jupiter, deci 

această senzație că norocului îi părăsește are acum conotații destul de profunde. Dacă ar fi să 

particularizăm după segmentul pe care-l ocupă această planetă, Venus din Săgetător le atrage atenția 

taurilor asupra principiilor celorlalți. Li se va spune implicit sau poate își dau seama singuri că 

exemplele celorlalți sunt mult mai bune decât ce au putut ei să arate. Poate, la nivel profund, poate 

în adâncimile ființei, cel care a reușit să se exprime mai bine nu a atins performanța celui născut în 

zodia Taur, însă nimeni nu va vedea lucrul acesta. Pentru că dorește să simplifice lucrurile, taurul va 

dori acum să imite și eficiența socială ori să încerce să reproducă metoda de lucru în speranța că 

până la urmă va ajunge la performanța celuilalt. Aceasta este, de fapt, o situație în care taurul se 

depersonalizează, renunță de bunăvoie la norocul său doar pentru că trăiește într-un mediu care nu-l 

înțelege ori care nu face niciun efort să-l accepte. Dacă pe alte conjuncturi astrale taurul reușește, 

prin efort, să se facă înțeles, să acceadă la o poziție importantă, să mulțumească pe toată lumea, să 

fie plăcut tuturor, acum când a trecut prin o mare sancțiune a destinului nu are suficient de multă 

energie și se simte marginalizat. Pe 20 ianuarie Soarele le va intra pe casă imaginii publice și s-ar 

putea ca anumite aspecte legate de profesie sau de pasiunile pe care le au să le mai îndulcească 

puțin imaginea. Mercur din Capricorn arată că ideile superioare sunt deficitare sau judecate după 

eficiența în planul social, așa cum în ultima vreme au judecat și sentimentele. Există un mare 

pericol pe care taurii îl vor traversa în această perioadă și dacă își consumă energia, și-așa puțină, în 

contradicții atunci se va accentua o mare problemă de sănătate, una pe care încearcă s-o tot rezolve 

din 2011 încoace. Se poate vorbi aici de tulburări în regimul apei, de crize de rinichi, de tensiune 

nervoasă imposibil de canalizat în altceva de temperat, respingerea unui tratament, intoleranță la 

alimente din cauza timpului de preparare. 

Pentru că au foarte clar senzația că știu ceea ce li se întâmpla, ca înțeleg evenimentele în 

funcție de gravitatea lor, dar și în funcție de consecințele pe care le produc, taurii vor să facă în așa 

fel încât să fie mai puțin dureroase. Pe 21 ianuarie nu vor reuși să facă acest lucru însă vor participa 

la un eveniment care schimbă ceva. S-ar putea ca această schimbare să facă parte din planul lui de 

reconfigurare a anturajului, de schimbare a atitudinii anturajului față de el însuși. De asemenea, 

pentru că Mercur se află într-o relație proastă cu Luna neagră finalul lunii ianuarie s-ar putea să fie 

pentru tauri dominat de minciună în situația în care ar dori să convingă prin adevăr. Taurii care sunt 

implicați într-un proces de cercetare spirituală vor avea un final de luna ianuarie dominat de emoție, 

vor refuza să mai vorbească despre lucrurile acestea, să mai dezvolte aceste subiecte pe motiv că nu 

sunt acceptați, nu sunt înțeleși sau mesajele acestea sunt răstălmăcite. Taurii obișnuiți vor considera 

că dacă momentul de față le cere o minciună atunci va face uz de ea și nu par să aibă mustrări de 

conștiință. 

Ceea ce debutează cu 22 ianuarie seamănă cumva cu concurența unor proiecte. Sunt într-o 

perioadă în care rigiditatea îi tentează foarte mult ca mijloc de apărare, atunci când găsesc în jur 

oameni care le dau impresia că îi ascultă, că îi înțeleg sau vor să participe la invitațiile lansate. 

Finalul lunii ianuarie aduce taurilor posibilitatea de a semna un contract important, de a fi cooptați 

într-o echipă de lucru, fără măcar să bănuiască ce i-ar aștepta până la finalul anului. Trecerea 

planetei Venus în zodia Capricorn, pe casa străinătății, poate însemna pentru tauri accesul la un 

instrument nou de cunoaștere, la o atitudine radicală pe care să o prezinte celorlalți ca fiind cea mai 

bună soluție a momentului. Pentru că în 24 ianuarie se va împlinii și Luna plină, imaginea socială a 

taurilor atinge o intensitate periculoasă. Dacă avem de-a face cu oameni care au pierdut foarte mult 
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în anul anterior momentul acesta vine ca o recunoaștere a suferinței, fără a avea beneficii de pe 

urma acestei recunoașteri. Pur și simplu sunt evidențiați ca fiind martirii anului anterior și s-ar putea 

ca unii dintre ei să se simtă foarte bine, recunoscuți ori să consideră că prin această situație au reușit 

să obțină un loc între oameni. După ce euforia acestor informații trece vor vedea că barca în care 

sunt nu s-a schimbat cu nimic, statutul lor este același și nici măcar raportul pe care îl au cu cei din 

jur nu s-a modificat. 

Pentru a acoperi această durere, așa cum au mai făcut de-a lungul acestei luni, în preajma 

zilei de 25 ianuarie când Uranus își va definitiva opoziția cu Luna neagră pe o axă a bolii, taurii vor 

considera că trebuie să meargă la tratamente, trebuie să-i lase deoparte de cei care le afectează 

sănătatea, care vorbesc prea tare, prea mult, care le cer tot timpul banii împrumut, care cer să li se 

facă munca ori care le transferă din responsabilitate sau care îi stresează. Tot în 25 ianuarie, când 

Marte se va afla într-o conjuncție frumoasă cu Junon pe casa parteneriatelor, Mercur își va reveni la 

mersul direct pe casa străinătății. Primesc semnale bune dintr-o zonă din care se așteptau cel mai 

puțin. Vorbele acestea frumoase, de alint, de înțelegere sau de acceptare îi ajută pe taur să 

depășească momentele acestea încordate, să creadă în vindecare, într-o forță superioară, să se 

relaxeze puțin și să lase deoparte tensiunea pe care au acumulat-o în ultima parte a anului anterior și 

pe care nu au fost în stare să o diminueze de-a lungul lunii ianuarie. Acesta este, practic, momentul 

în care înțelege că poate mai mult. Gândul acesta născut într-o suferință intensă devine elementul de 

echilibru cu care vor lucra de-a lungul anului. Pe 30 ianuarie Mercur se va afla din nou în 

conjuncție cu Pluton, însă de această dată prin mers direct, și taurii dezvoltă o mare putere a 

gândirii. Mesajul lor de acum va putea fi înțeles mult mai ușor pentru că renunța la o schemă de 

exprimare specifică altora, și se exprimă așa cum știu ei mai bine, prin limba lor, prin gesturi, sau 

lasă rezultatele muncii să vorbească de la sine. 

Chiar dacă Soarele se află acum pe casa imaginii sociale, în Vărsător, nu se poate vorbi de 

prospectarea noului doar pentru că ansamblul astral de acum înseamnă pentru tauri redimensionare 

sau evoluție. Lucrurile acestea par să fie consecința unui efort abordat în ultimele luni, deci nu poate 

fi pus pe întâmplări inopinate, un ajutor nesperat sau șansă. Chiar și ecourile pe care le primesc de 

la mare depărtare sunt expresia unor demersuri pe care taurii le-au făcut în anul anterior. Cu toate că 

în jurul lor au senzația că lumea se scufundă, că se pornește o revoluție și se tem ca nu cumva 

puțina armonie, puținul confort pe care îl resimt în momentul de față să nu îi zdruncine și mai tare, 

relația bună a lui Venus cu Neptun arată că pentru ei întotdeauna există o soluție, singura lor 

preocupare ar trebui să fie cea legată de muncă, de succes, de renunțare la programele negative, la 

regrete sau la revoltă. Cu cât reușesc mai mult să-și limpezească apele tulbure, cu atât mai mare va 

fi succesul care va veni începând cu luna februarie. 

 

FEBRUARIE 
Accident. Sunt puși într-o situație nefavorabilă. Încercare socială. Construirea unei relații 

care se va dovedi de proastă factură. Orientare pe un traseu nou. Teamă de neprevăzut. Am nevoie 

de argument nou. Sunt mai prudenți. Sfera profesională este încercată de o problemă. Se 

organizează bine. Îi mobilizează pe ceilalți pentru stabilitatea grupului. Mare capacitate de 

regenerare. Obțin mai multă putere prin stabilitate. Își dau seama că dețin două mâini dibace. 

Apare o problemă de parteneriat. Se simt bine mințind. Dau foarte ușor ordine. Au sentimentul că 

prin duritate sunt liber. Se preocupă de secretele celorlalți. Au o nouă filozofie de viață. Se 

consumă inutil. 

 

Februarie aduce o atenție specială pe accidente, evenimente inopinate, pe scheme pe care 

oamenii nu le-au putut anticipa corect și de aici pot apărea tot felul de situații care, în cazurile cele 

mai fericite, să arate că de fapt se urmărește depășirea unor încercări cu scopul de a îmbunătății 

condiția de trai. În prima zi a lunii februarie Mercur se va afla pe casa a IX-a, a drumurilor lungi, 

oferind taurilor o experiență cu totul aparte. Ideea de deplasare, de asociere neobișnuită îl tentează 

foarte mult și, cu toate că nu va avea timpul necesar să pună în practică toate aceste proiecte de 

durată, faptul că nu mai este atât de agitat, nu mai este atât de pornit împotriva celorlalți pe care-i 
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consideră vinovat arată că schema aceasta socială poate să vină cu soluții. Din nefericire, trecerea 

lui Mercur pe o zodie cardinală cere în primul rând și construirea unei relații negative cu Uranus. 

Uranus se află pe casa lucrurilor ascunse de mult timp și, de câțiva ani buni, taurii se tem de ceea ce 

nu pot controla, au sentimentul că au trecut degeaba pentru perioada de formare pentru că oricum 

nu le prea folosește această experiență, s-au pregătit degeaba pentru anumite evenimente sociale 

pentru că ele s-au orientat oricum într-o altă direcție. Schema aceasta a relațiilor periculoase se 

transformă în prima jumătate a lunii februarie în proiecte construite pentru a contracara această 

frică. Pentru că sunt în general persoane practice, vor căuta să fie apreciați nu prin modul cum își 

gestionează sentimentele, pentru că acestea nu se vor liniști niciodată, ci pentru rezultatele muncii. 

Astfel, la începutul lunii februarie, vom vedea tauri răscoliți de relații pe care nu le pot 

controla, dar care nu sunt nici noi. Se gândesc din nou la anumite condiționări, încearcă să le ofere 

acestora un sens profund, unul care poate nu mai este nici de actualitate. Au nevoie să 

particularizeze această problemă, să identifice persoana care va trebui să poarte tot anul această vină 

și să reprezinte cheia tuturor situațiilor. Taurii se folosesc acum de analogie, de argumente, devin 

agresivi la adresa partenerilor, asociațiilor sau poate chiar la adresa consoartei dorind să lase în 

urma lor o impresie clară că sunt persoane curajoase. Cu cât doresc să convingă mai mult de acest 

lucru, cu atât mai fricoși sunt. 

La începutul lunii februarie maniera în care se vor implica în evenimentele sociale va avea și 

o componentă ludică. Își vor permite să facă lucrul acesta pentru că regretă evenimentele 

superficiale, se simt foarte vulnerabili în fața unei înșelăciuni, însă, pentru că există această 

componentă din 2011 încoace, legată de teama de neprevăzut, vor să ia totul ca pe un joc, să 

privească evenimentele sociale și prin caracterul lor nostim, hazliu deconectant pentru a nu suferi 

mai mult decât au făcut-o până acum. În realitate, apare o autoamăgire, accentuând această 

sensibilitate și taurii vor deveni cu atât mai delicați, mai vulnerabili cu cât anturajul nu rade la 

glumele sale, nu participă la invitația aceasta. Citesc, altfel, răspunsurile din partea comunității și 

cei care îi cunosc, cei care știu că sunt oamenii implicați întru totul în munca lor, totali, care se 

bucură cu intensitate sau privesc totul cu responsabilitate, vor considera că aceasta este doar o fază 

și nu trebuie decât să aibă răbdare să le treacă. Taurii se vor simți însă liniștiți în această atitudine și 

pentru a-i pedepsi pe cei pe care-i va considera acum vinovați va apela la separare. Va lua o pauză 

dintr-o colaborare sau pur și simplu îi va informa pe asociați că el s-a orientat către altceva. 

Dacă, în general, deciziile lor sunt categorice, adică nu doar anunță că au pornit pe noul 

drum dar se vor și raporta cu implicare la el, în preajma zilei de 6 februarie, când Venus se va afla 

într-o conjuncție cu Pluton, vom vedea că taurii mai mult amenință decât fac. Soarele în aceeași zi 

se află într-o relație de prietenie cu Uranus și taurii sunt prudenți. Se opresc din a duce mai departe 

această amenințare, stau la pândă, urmăresc cu atenție reacțiile celorlalți și se comportă ca și cum 

sunt niște persoane laice. De regulă, nu au aceasta atitudine însă acum totul este complicat, totul se 

răstoarnă și ideea în sine de accident sperie teribil. Au această zonă vulnerabilă pe casa lucrurilor 

ascunse și se tem inclusiv de răzbunările celorlalți, ca nu cum anumite reacții pe care le au ei să fie 

interpretate greșit și chiar dacă intenția lor nu a fost aceasta, ei să fie judecați pentru subminarea 

autorității unui colaborator. Taurii, de fapt, își caută independența, vor să distrugă speranțele false, 

au nevoie de concret dar nu au cu ce să îl obțină. Pentru că în această perioadă și Luna neagră le 

trece prin casa muncii, raporturile profesionale sunt delicate. În această parte a anului, în luna 

februarie, lucrurile acestea ce țin de sfera profesională deocamdată nu se acutizează, ci pulsează, 

lansează mesaje ciudate de care taurii trebuie să țină cont dacă vor ca lucrurile acestea pe care le 

observa acum să nu intre într-un derapaj ciudat în a doua parte a anului. Pentru că nu sunt organizați 

și au ceva de reproșat persoanei cea mai apropiate, pentru că vor să simplifice lucrurile, dar nu știu 

cum să facă, pentru că se tem de accidente și sunt și neatenți, prima decadă a lunii februarie îi sperie 

cu evenimente negative care s-au consumat în mijlocul lunii anterioare. Vor să scape însă de această 

presiune și caută să obțină lucrul acesta prin vorbă. Scriu într-o agendă anumite gânduri, trimit 

emailuri, se implică în dezbateri, comunicări, lansează provocări celor din jur în speranța că din 

această combinație să se aleagă și cu o schimbare pozitivă care să fie întreținută de ceilalți.  

Luna nouă din 8 februarie le aduce un plus de ingeniozitate însă nu le rezolvă problemele. 

Le retrezește interesul pentru o pasiune legată de un domeniu nou, le aduce invitația la a schimba 
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prin implicare în evenimente sociale, nu prin izolare însă nimic nu-i mulțumește. Au senzația că 

totul în viața lor este acutizat și dacă se orientează către o problemă atunci toate celelalte pe care le 

ignoră se inflamează. Această mobilitate teribilă pe o energie negativă reduce voința taurilor și îi 

expune agresivității unor asociați care vor să-i înlăture. Devin, astfel, victimele unor comploturi și 

toate aceste episoade se transformă brusc în confirmări pentru izolare. Deocamdată cerul astral al 

taurilor nu-i încurajează spre izolare, deci trebuie să reziste. 

 
Începând cu a doua decadă a lunii martie taurii devin mai conștienți de capacitățile pe care le 

au și prin această conștientizare se opresc dintr-o agitație. Pentru că se opresc dintr-o agitație văd că 

au în jurul lor oameni cu bune intenții care vor să-i ajute. În 11 februarie când Venus se află într-o 

relație bună cu Axa Dragonului taurii iubesc din nou. Se simt ajutați și încurajați în aceste 

sentimente, se simt atrași de oameni puternici, cu vocație sau care au noroc în viață. Prin acest 

noroc se lipsesc și ei de șansă aceasta de a trăi frumos și bine, simțindu-se confortabil cu propria lor 

viață. În 14 februarie Mercur le trece pe casa demnității sociale și aceste iubiri ale taurilor, aceste 

sentimente noi care se înfiripează le alimentează o nouă speranță de viață. Este posibil ca lucrurile 

acestea să se consume doar în mintea lor, în interior, în acele ape adânci, însă nu înseamnă că 

rezultatele sunt mai puțin spectaculoase. Cu toate că Mercur în Vărsător va avea o deplasare destul 

de rapidă, taurii primesc acum de la viață ceea ce au cerut. Dacă au fost obiectivi pe finalul anului 

anterior, dacă nu s-au interesat mai mult de valori materiale sau de bani, dacă nu judecă totul după 

avantajele imediate pe care l-au primit atunci destinul le răspunde cu aceeași seriozitate pe care au 

probat-o anterior. Nu va conta că nu au experiență, că mediul în care sunt îndemnați să lucreze, să 

se exprime sau să comunice este nou. Va conta că undeva, în lume, există cineva care iubește. 

Sentimentul acesta le dă o stabilitate puternică și atunci când este iubit taurul poate răsturna lumea. 

De asemenea, pe baza acestui sentiment minunat taurii reușesc în mijlocul lunii februarie să 

contracareze un complot organizat împotriva lor. S-ar putea ca printr-o inspirație aparte ei să fie cei 

care să declanșeze un conflict deschis pe o problemă mai veche. Acest lucru se va consuma ca 

urmare a faptului că nu au primit răspuns la timp, sunt ignorați cu bună știință, acuzați de lucruri pe 

care nu le-au făcut sau șantajați. Răspund brusc la toate lucrurile acestea și ar putea chiar să-i sperie 

pe cei din jur că nu mai cântăresc lucrurile, sunt irascibili și nu se mai poate înțelege nimeni. În 

realitate, o mână a destinului îi protejează de conflictele viitoare determinându-le să se consume 

acum și atunci dezamorsează totul într-o situație favorabilă pentru ei, reușind astfel să aibă control 
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și asupra ceea ce se consuma acum, dar și asupra efectelor care vor urma. Totuși, sunt avertizați că 

nu este indicat să abuzeze prea mult de șansa aceasta, să nu schimbe imediat direcția acestui avantaj 

către un succes material imediat. Dacă nu vor fi atenți, vor pierde și șansa care îi va proteja în 

următoarele luni. 

Momentul în care Venus le va intra pe casa demnității sociale înseamnă pentru tauri 

momentul în care cred că lucrurile sunt în favoarea lor. Scapă de o tensiune teribilă cei care sunt 

îndemnați să filozofeze fără a avea un motiv anume, ca răspuns a unor solicitări. Aceștia se simt ca 

și cum ar fi într-o altă perioadă a vieții, pozitivi, ca atunci când viața îi îndeamnă să privească totul 

printr-un ton optimist, să analizeze sentimentele legate de frică, iubire, depresie sau fericire fără să 

se implice. Visează că din relațiile acestea plăpânde care se înfiripă pe zona publică pot să scoată 

ceva, pot transforma prietenii de acum în colaboratorii de mai târziu, îi pot învăța pe aceștia cum să 

se descurce în viață, cum să folosească două mâini dibace, cum să se apere de cei care sunt lași, 

perverși sau foarte agresivi. De altfel, înțelegem de aici că, de fapt, taurii transferă această tensiune 

într-un alt sector și dacă nu vor fi atenți cum anume își construiesc toată această schemă, 

perfecțiunea pe care o caută, calitățile pe care doresc să le cultive de la alții, situațiile acestea nu îi 

vor duce la un câștig material, ci le va prezenta, din nou, o altă viață la care va trebui să se adapteze. 

Problema adaptării este una destul de delicată la tauri pentru că au nevoie de încurajare, am nevoie 

să audă o muzică armonioasă în jur, să simtă că momentul în care este indicat să se integreze este 

unul echilibrat și fertil. 

Suferă înainte ca evenimentul să se consume și toți cei din jur îl vor vedea ca pe un personaj 

ciudat. Taurii au această putere de a anticipa, nu neapărat pentru că sunt inspirație, deși în această 

perioadă sunt și inspirați, ci pentru că au o gândire metodică, informațiile pe care le dețin le sunt tot 

timpul accesibile și puterea pe care o au este alimentată de sensibilitatea lor. Un partener care neagă 

sensibilitatea taurului îl va enerva teribil. Asta înseamnă relație bună între Marte și Axa Dragonului 

fără a se media tendința Nodurilor. Asta înseamnă ca Marte din casa parteneriatelor să intervină 

asupra aspirațiilor taurului fără a putea să găsească o soluție la marile probleme care îl frământă. De 

altfel, pentru că în această perioadă Capul Dragonului se află pe casa liderului, acolo unde există și 

Jupiter, s-ar putea ca începând cu mijlocul lunii februarie să vedem taurul în postură de lider. De 

această dată devin lideri buni, oferă celorlalți din experiențele lor, dar sunt foarte vulnerabil atunci 

când anturajul depășește o barieră a aprecierilor și refuză să le vadă sensibilitatea. Dacă sunt tratați 

acum cu viclenie, dacă sunt folosiți pentru cunoștințele pe care le au sau pentru că au acum nevoie 

de un element stabil, ceea ce nu este un lucru normal pentru că taurii, în general, sunt persoane care 

inspiră stabilitate fiindcă nu renunță niciodată la ea, atunci se vor transforma în elemente de 

destabilizare. În loc să consolideze structura internă a unui grup, o destabilizează. 

În 19 februarie Soarele le va intra pe casa prietenilor și se va apropia de conjuncția cu 

Neptun. Asta înseamnă că lucrurile acestea bune pe care taurul le simte, le conștientizează sau caută 

să le amplifice fac trimitere și la un patrimoniu social. Pentru că au acest semn fericit al liderului 

bun, pentru că au puterea să fie o forță pozitivă într-un mediu agresiv, taurii reușesc acum să 

întoarcă sensul evenimentelor, să-i unească pe oameni, să le dea încredere, putere, dar el să se simtă 

în continuare foarte vulnerabil. Este capabil acum să se folosească de toate relațiile sale pentru a-i 

ajuta pe cei din jur, dar nu face lucrul acesta pentru că este filantropist, ci pentru că persoana care 

este ajutată trebuie să facă parte din zona sa de confort, trebuie să reprezinte o verigă importantă 

într-un mecanism pe care tot el îl va coordona. Lucrurile acestea bune pot foarte ușor să treacă în 

zona interesului. Îi ajută pe acești oameni pentru că, la un moment dat, va apela la ei și nu va 

accepta refuzul. Acest lucrul îl constatăm în preajma zilei de 22 februarie când se împlinește Luna 

plină sau 23 februarie când se definitivează opoziția lui Jupiter cu Chiron de pe axa afectivității. 

Există un interes teribil pe care stau oricând îl au față de anturaj și nu vor fi în totalitate sinceri chiar 

dacă în mare parte aceste intenții vor fi pozitive. Este adevărat, toată lumea va avea de câștigat dacă 

îi va permite unui taur să pună ordine în lucruri, să comande, să facă planul de bătaie, să creioneze 

etapele viitoare ale unui proiect. Asta nu înseamnă că nu se gândește la interesul personal, nu 

înseamnă că își cunoaște foarte bine interesul sau volumul de lucru. S-ar putea ca din această cauză 

în preajma zilei de 24 februarie să se trezească singuri în fața unui demers, să fie acuzați că lucrează 

pe ascuns, să piardă prietenia unor oameni importanți însă sunt avertizați că dacă în aceste 
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conjuncturi se produc astfel de evenimente atunci prieteniile acestea nu ar fi fost utile pe viitor sau 

nu sunt reale. Deci, din nou, sunt ajutați de destin, doar că trebuie să privească acest nou conflict 

dintr-un alt unghi. Dacă nu se vor abate de la munca lor, dacă sentimentul de libertate, curajul de a 

înfăptui lucruri remarcabile, de crearea unor locuri plăcute și confortabile pentru toată lumea nu 

sunt configurate după crizele celor din jur care nu înțeleg lucrarea taurului atunci totul va fi 

constructiv și rezultatul va fi de durată, adică nu va fi inclus în structura sa nicio minciună. A lucra 

prin adevăr este o mare realizare pentru tauri în această perioadă. 

În 27 februarie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus, taurii vor reuși să 

deconspire anumite demersuri care sunt desfășurate împotriva programului, împotriva proiectul în 

care se implică. Descoperă un concurent, descoperă o eroare de calcul, identifică o problemă ce ar 

putea, prin escaladare, să le corodeze demersul în sine în așa fel încât finalul să nu se mai contureze 

așa cum îl gândesc în momentul de față. Dacă luăm în calcul și faptul că pe această dispunere 

astrală se va consuma și conjuncția Soarelui cu Neptun atunci taurii sunt acum de o forță teribilă. 

Au toate pârghiile necesare, atât în ceea ce privește puterea personală, cât și în ceea ce privesc 

relațiile sociale, pentru a obține un avantaj puternic. Este posibil să se folosească și de metode mai 

puțin corecte, să apeleze la suplimente alimentare, la stimulente, să meargă la terapie, să împrumute 

din puterile celorlalți, să își ia colaboratori de scurtă durată, fără a implica drepturi depline în tot 

acest demers. Se interesează astfel de secretele celorlalți și cred că dacă își fac o colecție de 

informații referitoare la acestea atunci toate elementele negative neprevăzute, cele care constituie 

pentru tauri o mare problemă din 2011 încoace, sunt ca și rezolvate. 

Pentru că gândesc în modul acesta, pentru că aleg în momentul de față să combine 

sentimentul cu interesul material, abilitățile practice cu filozofia de viață, chiar dacă ea este bazată 

exclusiv pe păreri personale, traseul pe care pornește acum este destul de întortocheat. Taurii 

superiori își vor face autocritica și vor constata că libertățile pe care și le-au permis la începutul 

lunii februarie sunt acum elemente vulnerabile. Se tem ca nu cumva să le fie aflată adevărata 

intenție, să se vadă că, de fapt, nu s-au schimbat, ci au schimbat doar aspectul exterior și, în egală 

măsură, ascund și faptul că ținta evenimentelor de acum este una foarte aproape de momentul de 

față, cea care se va consuma pe finalul lunii aprilie. În cazul în care demersurile în care se implică 

cer un termen mai lung ei vor face toate presiunile care se impun pentru a grăbi lucrurile. S-ar putea 

ca acolo unde demersurile de culise nu au fost descoperite din timp, acolo unde taurii au ignorat o 

conspirație lucrurile să intre acum într-o zonă vulnerabilă. Taurii să nu mai pară atât de serioși, să 

nu se mai pună atât de multă bază pe ei și să li se diminueze puterea. Își vor face autocritica, se vor 

învinui că nu au fost suficient de discreți și că ar fi trebuit să fie mai interesați și de cei din jur, de 

statutul lor, nu atât de filantropia în sine. Gândul acesta va fi activ și luna următoare până la finalul 

lunii aprilie. 

 

MARTIE 
Pun prea mult accent pe vorbele celorlalți. Probleme de înțelegere. Nu pot duce mai departe 

anumite proiecte. Rămân în urmă cu promisiunile. Sunt ascultați atunci când recomandă. Au nevoie 

de înțelepciune. Îi doare negația celorlalți. Primesc un avertisment. Sunt ușor dezorientați. Află 

adevăruri periculoase. Se consumă prea mult. Refuză odihna. Au mari slăbiciuni. Experimentează 

un diagnostic eronat. Vor să se preocupe mai mult de sănătate. Au reacții ciudate pe apărare. 

Faptele lor sancționează o greșeală. Se ascund ușor. Sunt obosiți și nu pot merge mai departe. 

 

Contează foarte mult care este atitudinea cu care intră în luna martie pentru că acest interval 

este dominat de accesul la putere. Taurii sunt persoane care folosesc puterea într-un mod aparte. Ei 

nu au explozii temperamentale, ci acumulează gradat o anume forță și, apoi, când explodează, 

distrug totul în jur. Luna martie, pentru toate zodiile, nu doar pentru tauri, ne lansează invitația de a 

descoperi că puterile sunt accesibile oricui. Asta înseamnă că taurii se vor simți superiori, altfel 

decât ceilalți, mult mai eficienți sau mai sigur pe poziție prin proiectele pe care le au, prin visurile 

care nu s-au îndeplinit încă prin ceea ce vor să impună societății ca etalon de normalitate. 
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Chiar din prima zi a lunii martie, Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn și gândurile 

lor vor căuta un nou reper. Este adevărat, acest reper trebuie să îndeplinească anumite condiții, 

adică trebuie să le ofere și sentimentul de libertate, de deschidere, să le permită o mai bună 

interacțiune cu cei din jur, dar să nu le nege traumele afective care le-au traversat în primele luni ale 

anului. Totul trebuie să fie accesibil, fie că este bun, fie că este rău. Au puterea să găsească toate 

aceste repere pentru că Junon, din 2 martie, va intra în mers retrograd și se vor separa puțin de acest 

caracter dramatic al emoțiilor. Fiind mai lucizi vor putea să selecteze din jur mult mai ușor ceea ce 

există, ceea ce le este util. 

Totuși, la începutul lunii martie interacțiunile taurilor sunt ciudate. Ei se vor comporta ca și 

cum caută oameni defecți pentru a-i repara și apoi să-i transforme în jucării personale. Din punctul 

de vedere al altui semn zodiacal aceasta atitudine este o eroare, o plăcere extravagantă sau o 

defecțiune. Din nou ne întâlnim cu reperul pe care taurii și l-au stabilit pentru finalul lunii aprilie, 

din nou acești nativi încearcă să răstoarne ordinea valorilor, să se întoarcă la probleme mai vechi, să 

le intensifice pe acestea după cum le gândesc sau după cum cred că le este rostul. În tot acest proces 

nu uită să pună și un pic de interes personal, de avantaj personal pentru ca totul să fie frumos, util și 

confortabil. Le va plăcea mult această postură de profesor, de ghid, de coordonator sau de 

susținător. Pot consilia acum oameni care au probleme emoționale, care au trecut prin evenimente 

nefericite, se pot transpune în viețile celorlalți, au discernământul necesar să găsească soluții 

practice la toate aceste probleme care le sunt aduse spre rezolvare. Fac lucrul acesta cu mare plăcere 

însă cei care apelează la un taur pentru o astfel de soluție sunt avertizați că acești nativi au casa 

muncii compromisă și s-ar putea ca prețul pe care îl cer să fie mult prea mare. Luna neagră de pe 

casă muncii nu le afectează acum procesul în sine sau etapele pe care trebuie să le îndeplinească 

într-un demers, dar s-ar putea ca, la final, tocmai pentru că nu au considerat că au muncit mai mult 

decât alții sau în condiții mai grele, să ceară un preț mult prea mare. 

În preajma zilei de 5 martie taurii vor fi certăreți, vor ridica tonul, vor vorbi fără să fie 

întrebați, vor ieși din schema bunului simț, cea pe care și-au construit-o singuri, vor lansa pretenții 

față de cei cu care se asociază și vor deveni destul de incomozi. Imediat ce acestea se vor consuma, 

Mercur le trece pe casa prietenilor, iar Marte pe casa ocultismului. Taurii devin pe cât de prietenoși 

pe atât de vulnerabil și dacă până în momentul acesta i-au ajutat pe cei din jur să depășească 

anumite momente ale vieții, unele dintre ele foarte grele, începând cu 6 martie se transformă în 

pacienți. Au nevoie de ajutor, de susținere, au nevoie să li se spună cum anume să-și folosească 

anumite rezerve, ce să aleagă din tot ceea ce au la dispoziție și mai ales să nu ia de bun toate 

gândurile pe care le au, toate impulsurile de competiție, toate nevoile din această perioadă. Soarele 

și Saturn sunt acum într-o relație negativă și taurii primesc avertismente reale din sectoarele 

vulnerabile și trebuie doar să țină cont de ele. Dacă în cazul altor semne zodiacale lucrurile acestea 

sunt negative, în cazul taurilor această întârziere se transforma în avertisment. Sunt invitați să se 

oprească pentru că nu au structura pregătită pentru competiția la care vor să participe ori nu dețin 

rezervele necesare pentru a ajunge la punctul de sosire. 

Marte din Săgetător pentru un taur înseamnă dorința de putere. Puterea aceasta va fi folosită 

însă în scopuri mai puțin corecte și s-ar putea să-i vedem destul de dezordonați, neatenți la nevoile 

celorlalți sau prea interesați de succesul lor pe motiv că nu mai au timp și nici răbdarea necesară să 

aștepte o altă perioadă a anului. Singurele lucruri reale pentru ei sunt acum elementele care duc spre 

folosirea puterii. 

Pentru taurii care până acum au dezvoltat un sentiment de teamă, de reținere față de relații 

pe motiv că acestea se complică într-o zonă a inutilului sau a pagubei, trecerea lui Marte în 

Săgetător arată că sentimentele se înfiripă, se întorc din nou la dragoste, la plăceri și s-ar putea ca 

abia aceste plăceri să fie prea puternice pentru ei, deci cu adevărat periculoase, nu cele de care s-au 

protejat la începutul anului. Nu se poate însă anticipa dacă această răscolire a sentimentului poate 

însemna și o răscolire mentală, dacă vor prin această plăcere să compenseze deficitul afectiv pe care 

l-au comportat de la începutul anului și până acum. Cert este că simt că numai prin sentiment se pot 

ridica, numai prin prieteni, prin noi asocieri pot să cunoască oameni situați la mari depărtări sau 

care lucrează în alt domeniu, care nu cunosc slăbiciunile lor sau care le vorbesc în alt mod. Oamenii 
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din jurul lor îi judecă, le agasează puterea de concentrare, le distrag atenția de la o idee îndrăzneață, 

de la inspirație și îi întârzie. 

Imediat ce Venus a intrat în zodia Pești taurii se simte revigorați și puternici. Primesc 

susținere din partea celor care au funcție, demnitate, de la persoane în vârstă sau de la ființe cu mai 

multă experiență de viață, dar această experiență de viață ar putea să nu le folosească la nimic. Le 

place însă să asculte, să fie învățați pentru că le oferă sentimentul de protecție pe care îl caută cu 

atât de multă insistență. În 12 martie se va 

împlini și conjuncția Soarelui cu Coada 

Dragonului, semn că taurii vor interpreta 

această susținere din partea celor în vârstă 

ca un sentiment puternic, ca pe o 

vindecare de o teamă sau de o problemă 

destul de gravă. În momentul acesta taurii 

constată că societatea are asupra lor un 

impact puternic. Ceea ce a însemnat în 

primele două luni expresie individuală, 

devine acum expresie socială. Simt că au 

nevoie de o nouă viziune pentru a-i 

înțelege pe ceilalți, pentru a-i încadra 

corespunzător sau pentru a se umple cu o 

anume substanță. În continuare sunt în 

perioada în care starea de vitalitate nu se 

află la cotele cele mai bune și își fac 

planuri de viitor pentru a ajunge într-o 

zonă în care să nu fie nevoie de atât de 

multă muncă fizică, de atât de multă 

tensiune sau de consum. Au clar sentimentul că participă la un destin colectiv și doresc să-i 

convingă pe cei din jur prin comportament că-și urmăresc steaua călăuzitoare, că-și folosesc în 

continuare puterile pentru comunitate, însă nu au o dorință atât de puternică în sensul acesta, ci fac 

acest lucru mai mult din inerție.  

În 14 martie, când Mercur din Pești se va afla într-o relație proastă cu Saturn, taurii sunt 

mustrați pentru greșelile pe care le-au făcut. Este posibil ca pe baza acestora să comandă ca totul să 

se reconfigureze, să fie înlăturat gândul dezordonat și relațiile acestea cu o persoană mai în vârstă 

sau mai experimentată să devină de referință pentru următoarea perioada vieții lor. Prin aceste 

consilieri evită accidente, patimi, se vor situa în afara unor sancțiuni și pun în practică gânduri pe 

care le-au avut în ultima perioadă sau care le-au venit în timpul somnului. Imediat ce Marte le-a 

trecut pe casa ocultismului taurii vor avea o relație specială cu somnul, refuzând odihna, pentru că o 

privesc acum altfel, diferit față de cum au văzut-o până acum ori fug de realitate și se ascund în 

somn, în stare de somnolență sau în lene. Această atitudine devine importantă în momentul în care 

procesul muncii este afectat, în momentul în care fac lucrul acesta din plăcere, nu doar din 

necesitate. 

Acum se vor întâlni cu o altă problemă a anului în curs, cea care îi avertizează că nu este 

cazul să se păcălească, nu este cazul să o pornească de la zero și nici să distrugă totul în jur pentru 

ca elementele ce vin din partea lor să fie mult mai vizibile. Pe acest sentiment de slăbiciune taurii s-

ar putea să-și dezvolte un sentiment aparte de frăție, de acceptare într-o comunitate în care dorește 

să se integreze pentru a avea clar senzația că a schimbat nivelul, relațiile sau cunoștințele. Ei nu sunt 

atât de pricepuți pe cât sunt de lăudați, iar dacă mai sunt și curioși, adică se dau singuri de gol, 

începând cu 15 martie intră într-o pantă descendentă. Opoziția lui Mercur cu Jupiter este semnul 

unor abuzuri pe care persoane de încredere din anturajul taurului le fac la adresa comunității de care 

taurul are nevoie sau de care are grijă. Tot acest proces dezechilibrează planurile pe care taurul le 

are pentru următoarea perioadă și apar întârzieri care îl vor enerva teribil. Se poate vorbi aici despre 

eșec, dezamăgire într-o colaborare cu persoana mai tânără, experimentarea unui diagnostic greșit, 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

66 77 99   

dreptate abuzivă folosită împotriva unui asociat, împotriva unui colaborator sau împotriva unui 

subaltern. 

Totuși, mersul societății este unul foarte bun. Relația frumoasă dintre Jupiter și Pluton leagă 

două case active pentru taur și dacă nu iau toate acestea  în nume personal, dacă privesc toate aceste 

situații complicate ca pe niște întâmplări peste care pot să treacă, traseul pe care se află nu va fi unul 

distructiv, ci unul foarte bun. Se stabilesc noi condiții de colaborare și taurului îi va plăcea foarte 

mult mediul acesta concurențial, având posibilitatea de a se desfășura în colaborare cu alți indivizi, 

să-și dovedească puterea de influență sau caracterul. Este adevărat, nu vor fi atât de siguri pe ei cum 

au fost în alte demersuri traversate de la începutul anului până acum. În 18 martie Chiron se va afla 

într-o conjuncție cu Coada Dragonului și se reîntorc la lecții de viață care i-au deranjat de fiecare 

dată când l-au parcurs. Acceptă să li se recomande, dar nu acceptă ca un om să muncească în locul 

său, să mute piesele în locul său pentru că ar simți că este dat la o parte. Dacă se întâmpla lucrul 

acesta atunci taurul este o persoană comună, obișnuită. Pentru un individ cu un nivel de conștiință 

foarte ridicat taurul va face un gest interesant atunci când simte că este dat la o parte. Va face o 

declarație publică, îi va invita și pe alții să ia parte la acest proces și speră ca din această furtună de 

idei, din acest schimb intens de păreri sau de recomandări să se înțeleagă că toți lucrează pe o bază 

pe care taurul a stabilit-o deja. Îi va plăcea mult să se vorbească despre el ca despre un fondator, ca 

despre o persoană care a pus bazele unui destin, care a contribuit la un moment dat la consolidarea 

unei poziții. Le va plăcea să rămână în istorie cu această imagine. O persoană născută în zodia Taur 

care are un nivel de conștiință ridicat va da acum dovadă de o flexibilitate impresionantă. Motivul 

este acesta: urmărește să-și salveze imaginea pe care o are despre sine sau statutul social. 

În 20 martie Soarele se va afla deja pe casa lucrurilor ascunse și sentimentele taurilor vor fi 

mai ușor ocultate. Ceilalți vor forma de la sine o părere despre un nativ născut în zodia Taur și se 

vor comporta ca și cum această impresie pe care și-au format-o a fost validată de persoana în cauză. 

Taurii, însă, în ultima perioadă a lunii martie, nu validează nimic. Vor fi orientați către izolare, vor 

dori să urmărească dintr-un plan secund, de departe, ceea ce se întâmplă cu edificiul pe care l-au 

creat. În 22 martie și Mercur va intra pe casa lucrurilor ascunse și se vor simți obosiți de atâta 

agitație, de atâtea planuri de viitor, de atâtea proiecte pe care le-au derulat. Consideră că acesta este 

momentul când ar trebui să se ocupe de ei, să se ocupe de sănătatea lor, să gândească altfel ori să se 

gândească la suflet. Taurii care au un nivel de conștiință ridicat vor acționa mai puțin pe zona 

publică și mai mult în interior, lucrând cu energia, mergând în vizită la persoane de la care pot 

învăța un procedeu un nou, consultând un terapeut sau chiar un psiholog. Nu înseamnă că au 

probleme grave, ci înseamnă că se pregătesc pentru un salt, cel care va fi realizat în luna următoare. 

Acum simt că o durere li se scurge prin corp, prin suflet, vor să se purifice și Luna plină ce se 

împlinește în 23 martie le va accentua acest sentiment. Taurii care nu au nivel de conștiință ridicat 

vor face criză în public, se vor ridica pe ceilalți, vor transfera răspunderea pe umerii altora, vor dori 

atunci când trebuie să sancționeze greșeala cuiva și vor fi foarte indulgenți cu sine. Desigur, 

judecând toate experiențele pe care le-au avut de la începutul anului și până acum toate acestea sunt 

justificate, însă sunt avertizați că nu este cazul să pună atât de multă dorință în niște demersuri care 

nu le aparțin sau care sunt practic niște reacții de apărare, nu procese în care se implică. 

Vor lăsa în jur impresia că sunt risipitori, că nu mai țin cont de părerile celorlalți și că 

urmăresc ceva nedefinit, au o stare pe care nimeni nu o pot înțelege, iar comportamentul lor ar 

trebui analizat de acest element care lipsește din ecuație. Ceea ce lipsește din ecuație este nevoia lor 

de desprindere, de relaxare și dacă programul de lucru, statutul social sau sarcinile pe care și le 

atribuie permit acest lucru atunci îi vom vedea pe tauri că se duc în masă la tratament. 

În 25 martie Saturn va intra în mers retrograd până la vară și în viețile taurilor apar 

complicații legat de administrarea valorilor, bunuri care nu le aparțin. Este posibil ca pe baza unor 

greșeli pe care le vor face cu bună știință, pe care le vor încuraja sau care se vor consuma în 

perioada aceasta ca simple reacții de apărare, taurii să fie înlăturați de la o moștenire, să piardă un 

bun, să nu mai fie plătiți pentru munca depusă, să fie acuzați de conspirații, uneltiri sau demersuri 

mai puțin corecte. Uranus pe casa lucrurilor ascunse îi avertizează că echilibrul este foarte sensibil. 

Faptele trecutului sunt acum interpretate greșit, răstălmăcite ori judecate în defavoarea taurului. În 

această perioadă de retrogradare a lui Saturn tot ce înseamnă element de legătură, încheieturi, 
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demersuri ce depinde de un factor de reglare, de un proces de echilibru care în cazul altora 

funcționează foarte bine, în cazul lor se dă peste cap. Au nevoie să-și accepte înfrângeri mai mici 

pentru a nu gusta din înfrângeri mai mare. Saturn din Săgetător îi face mult prea revoltați pe 

nedreptate umană, pe faptul că nu sunt văzuți pe picior de egalitate cu ceilalți, că nu sunt judecați la 

grămadă, că problema lor este scoasă din context și se văd în postura de a reacționa. Pasul următor 

este o altă judecată, o altă etapă a acestei judecăți care va urmări doar ultima reacție. De aici și 

caracterul neobișnuit al acestor abuzuri pe care taurii le parcurg în luna martie. Au nevoie să fie 

foarte lucizi, deosebit de atenți la atitudine, cuvânt, la puterea pe care o pun în soluțiile pe care le 

cer pentru că sunt în centrul atenției, sunt în ochiul furtunii, sunt în văzul celor care pot lua o 

hotărâre împotriva lor. 

Dacă pe zona publică situațiile sunt destul de complicate, esența lucrurilor, prin 

răstălmăcire, în cele mai multe din cazuri, îi defavorizează pe tauri, le compromite relațiile intime, 

cele care nu au trecut până acum prin criză și care ar fi trebuit să fie surse de echilibru și de liniște. 

Iubesc frumosul, îl exprimă față de cei apropiați, față de cei dragi, împart din ceea ce au și-i fac pe 

ceilalți părtași la experiențele vieții lor ca și cum au trăit pentru ei, au acumulat pentru ei. Totuși, 

taurii nu se pot separa de această pedeapsă socială pe care o vor parcurge de-a lungul lunii martie. 

Chiar și dacă dispare evenimentul în sine, le rămâne amprenta sa, amintirea unor episoade foarte 

delicate încărcate de un risc major când am mers pe sârmă sau când în loc de stilou au avut în mână 

un cuțit cu două tăișuri. Dacă sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor constata că 

sunt ajutați, că le cresc puterile, că surprizele sunt centrate pe ajutor, pe sensuri profunde, pe 

înțelesuri adânci. Cu toate că în momentul de față nu pot să comunice tot ceea ce simt sau 

acumulează, la un moment dat vor putea și trebuie să țină cont de lucrul acesta. 

 

APRILIE 
Au nevoie de relaxare. Acțiuni dramatice. Nervozitate. Țin cont prea mult de părerile 

celorlalți. Colaboratorii au un cuvânt prea mare de spus. Relații zdruncinate. Nu pot păstra un 

secret. Își recunosc vina. Sunt privați de un bun pe care îl iubesc foarte mult. Se întâlnesc din nou 

cu boala. Reinventare. Schimbări de proastă factură. Trăiesc altfel. Caută libertatea. Pun problema 

într-un mod în care nimeni nu o poate rezolva. In toleranța. Evenimente în cascadă care provoacă 

frică. Interpretează corect problemele celorlalți, dar nu ale sale. Se revoltă prea ușor. Atracție 

către competiții sau concursuri. Sunt pedepsiți. Au o viziune falsa asupra vieții. Cad în ochii 

celorlalți. Se tem de un eșec și mai mare. 

 

Luna aprilie, în cazul taurilor, se axează mult pe nevoia de relaxare. Această nevoie de 

relaxare ar putea sa aibă conotații mai puțin plăcute pentru anturajul taurului. De multe ori acesta va 

renunța la colaborări, se va izola, va preferat să lucreze acasă, să lucreze mai puțin, să-și reducă 

norma de lucru, să se desprindă de o parte din acțiunile dinamice despre care cei din jurul său au 

crezut că îl caracterizează. Este însă doar o perioadă, doar un interval, pentru că nu așa se va 

comporta până la finalul anului. Casa a XII-a, a lucrurilor ascunse și a bolilor cronice, se 

accentuează și dacă pentru alții luna aprilie este liniștită, pentru că nu aduce atât de multe 

evenimente sociale, ci doar le continua pe cele programate în lunile din urmă, pentru tauri aceasta 

înseamnă perioadă de refacere. Au nevoie de acest lucru, au nevoie să li se respecte acest drept și 

cine nu va face lucrul acesta va reuși să vadă un taur nervos.  

În 3 aprilie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră pe axa Berbec-

Balanță, schema aceasta de gândire pe care au folosit-o de la începutul anului până acum se 

modifică substanțial. Judecă totul după părerile colaboratorilor, le dă dreptate acestora, schimbă 

totul după soluțiile lor pentru că vor să fie lăsați în pace. Cine nu face lucrul acesta s-ar putea să se 

trezească cu o decizie categorică din partea taurului. Dacă se și bazează pe ajutorul său atunci acesta 

va rupe o colaborare fiind, astfel, convins că procedând așa își va reveni din această stare, se va 

reface, va putea relua o colaborare sau va putea crea alta. De altfel, acest moment, în care crede că 

poate rezolva totul fugind, este o mare păcăleală. Are curaj să ia astfel de decizii, însă vor exista 

repercusiuni pe plan social pentru că se vor zdruncina relațiile pentru care au consumat atât de 
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multă energie. Taurii care sunt maturi vor reuși să-și păstreze anumite relații mai mult de 

conveniență, demersurile care îi caracterizează vor fi amânate și atunci nu vor pierde atât de mult 

cât vor pierde taurii tineri. În plus, cei maturi vor fi limpezi, vor vorbi clar, vor judeca lucrurile ca și 

cum sunt în afara problemei, ceea ce este de bun augur pentru anturaj. În plus, dacă mai sunt și 

orientați pe o cale spirituală, vor fi înțelepți și tot ceea ce-i doare pe ei se transformă în experiența 

de viață pentru ceilalți. Au puterea la începutul lunii aprilie să le ofere celorlalți informații gata 

elaborate și din această cauză să fie căutați, apreciați sau elogiați, să primească distincții ce ar fi 

trebuit să fie primite de la începutul anului și până acum în evenimente sociale de pe urma cărora 

taurii s-au așteptat la genul acesta de apreciere. Dacă semnul acesta de recunoaștere vine din partea 

unor persoane pe care taurii le apreciază mult această distincție devine cel mai bun medicament. 

Altfel, îi vor tulbura pentru că le va lăsa impresia că pe viitor pentru lucrurile acestea se va cere o 

plată.  

 
Ceea ce simt taurii în momentul de față nu este clar pentru comunitate și în 5 aprilie când 

Venus va intra pe casa lucrurilor ascunse aceste emoții vor fi disimulate mult mai ușor, desigur 

pentru confortul său și pentru stabilitatea comunității în care a ales să trăiască. Pentru că, în general, 

îi place să-și atribuie rolul de persoană de bază în grupul în care se integrează, modul acesta de a 

gândi, acțiunile sale, chiar și acestea în care alege să se retragă, vor fi prezentate celorlalți ca fiind 

atitudini de bază. Există o înțelepciune de viață în toată această retragere, în toată această trăire 

furtunoasă, însă ea se manifestă într-un context social care nu este încă pregătit să integreze ori să 

aprecieze schema aceasta. Vorbim aici de preocupări față de obstacole, boală, față de privare de 

libertate sau inventarierea faptelor greșite care ar putea să duc în zona aceasta. 

6 aprilie, când Mercur le va intra pe semnul lor, vine cu un moment în care se simt inspirați 

de agresivitatea celorlalți. S-ar putea ca anumite replici pe care le aud în jur să li se pară potrivite și 

pentru ei, adică să le folosească în anumite situații în care nu pot convinge prin argumente. Din 6 

aprilie taurii capătă o atitudine nouă, se simt revigorați, îi privesc de sus pe ceilalți sau nu-i mai 

privesc deloc, reacționează într-un mod diferit, sunt mai înțepători, poate chiar mai puțin 

respectuoși decât au fost până acum. De asemenea, sunt avertizați că tot în 6 aprilie Soarele va 

împlini careul perfect cu Pluton și vor avea impresia că intimitatea le este invadată. Au sentimentul 

că lucrurile care le-au fost ascunse îi vor compromite sau că tot ceea ce nu au cunoscut în mod 

direct, tot ceea ce nu li s-a spus sau nu li s-a împărtășit face parte dintr-o conspirație. De acest lucru 

este responsabil și Saturn retrograd de pe casa ocultismului care-i transformă în veritabili paranoici. 

În 7 aprilie, când se va împlini Luna nouă pe casa lucrurilor ascunse, taurii vor căuta cai morți să le 

ia potcoavele, adică vor căuta să reinventeze lucruri lipsite de importanță, să răstălmăcească 
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adevărurile foarte clare doar pentru că ele acum sunt spuse de alte persoane. Persoana are acum un 

mare semn de întrebare față de taur, nu față de informație. Taurii știu asta și cine pierde din vedere 

lucrul acesta nu va putea să înțeleagă reacțiile unui taur, confuzia sa, grija sa pentru probleme mai 

vechi ce au fost clar rezolvate. Dacă sunt cumva constrânși să vorbească despre sine atunci vor 

povesti că se simt lipsiți de vlagă, neputincioși, temători în fața unor schimbări sau la o stare proastă 

ce ar putea să meargă spre o patimă. Pentru că avem acum o casa a VIII-a accentuată putem 

considera ca aceste patimi pot fi legate de pasiuni mai vechi, de plăceri ciudate pe care taurii le simt 

acum și nu le pot exprima sau nu le înțeleg. Plăcerea ar putea să constituie o altă problemă pe care 

taurii nu vor putea să o rezolve în următoarele luni. 

În 10 aprilie Neptun se va afla într-un trigon cu Junon și zona prietenilor, asociațiilor, zona 

partenerială absoarbe din problemele taurilor și îi eliberează de o anumită răspundere. Pentru că în 

perioada aceasta reinterpretează totul, gesturile acestea frumoase ce ar putea veni din partea 

celorlalți nu vor fi apreciate pe măsura lor. Se simt seduși, păcăliți, atrași într-o zonă ciudată, 

deposedați de bunuri nu eliberați de povara lor. Dacă ar simplifica lucrurile, dacă ar fi obiectiv 

atunci situațiile acestea nu i-ar mai speria și puterea lor ar crește prin sentiment prin acceptare sau 

prin respectul față de un ajutor venit din partea unui apropiat. Se va gândi la un preț, va considera că 

acesta este corect și își va impune singur o constrângere pentru a nu se elibera întru totul de 

problemă. Deocamdată Soarele este în continuare pe casa locurilor ascunse și taurii încă au îndoieli 

față de bunele intenții ale celorlalți. Este adevărat, în multe situații aceste suspiciuni sunt reale. Nu 

trebuie însă să-i bage pe toți în aceeași problemă, nu trebuie să atribuie tuturor aceeași calitate. Vor 

putea să facă această delimitare clară în preajma zilei de 12 aprilie când Mercur va avea de împlinit 

o relație bună cu Neptun și una rea cu Junon. Neptun devine, astfel, mediator într-o problemă 

personală, deci conjuncturile sociale vorbesc de la sine, le arată taurilor că în peștera sufletului, 

izolații de tot ceea ce se întâmplă în exterior ar putea să ajungă la concluzii eronate, să gândească 

greșit situația. Au nevoie acum să vadă lucrurile așa cum sunt ele și, în plus, vor avea și susținere 

din partea celor dragi pentru că Venus se va afla acum într-o relație bună cu Marte, arătându-le că 

dacă acceptă lucrul acesta și îl vor duce spre interior sau îl vor ascunde în cameră, nu va veni 

nimeni să-l ia. 

Pentru cei din jurul taurilor situația aceasta este edificatoare. Vor vedea clar diferența între 

atitudinea dură și intransigentă a taurului de pe zona publică și marea sensibilitate pe care acesta o 

au în intimitate. Cei care nu vor să lupte împotriva taurului sensibil, afectat de ceea ce i s-a 

întâmplat în primele luni ale anului, vor construi tot felul de situații, se vor apropia de aceștia prin 

sentimente frumoase, le vor arăta că le tolerează tot ceea ce cred că societatea nu tolerează. Fiind 

acceptați atât prin lucruri bune cât și prin lucruri rele, taurii se vor simți în siguranță, vor vorbi 

despre anumite probleme și se vor elibera de o mare presiune. Acesta va fi practic începutul 

vindecării. 

Această judecată aspră, pe care taurul o aplică anturajului nepregătit să-i înțeleagă 

problemele, ia o pauză în jurul datei de 14 aprilie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu 

Jupiter. Tot ceea ce a fost rău se transformă în bine și acesta este momentul când îl vedem că nu are 

de ce să fie atât de dur cu cei din jur, când lupta sa împotriva celor slabi sau neputincioși este 

absurdă. 

Opoziția Soare-Luna neagră din 15 aprilie este însă o mare povară pentru tauri. Le aduce 

distrugerea unui bun, refuzul unui medicament sau implicarea unui cunoscut într-o problemă care 

nu-l privește pe acesta, dar care îl va face pe taur să sufere. Faptul că este numit, că este invocat sau 

solicitat deja îl afectează, îi atinge imaginea, iar el greșește și dezvăluie ceea ce are în interior și nu 

este corect, iar de aici pot apărea multe evenimente în cascadă care se vor solda cu distrugerea unui 

bun. Marile complicații ale acestei perioade vină spre tauri în 17 aprilie când Marte, de pe casa 

ocultismului, va intra în mers retrograd. Ceea ce nu am înțeles până acum se transformă în 

certitudine și, pe baza acestor certitudini care, în plus, sunt și greșite, vor porni o adevărată 

cruciadă. Întâi, se vor lăsa consumați de invidie, se vor retrage din fața celor care i-au ajutat, vor 

considera că au avut intenții obscure, intenții care nu pot fi spuse, apoi vor căuta să se exteriorizeze 

față de oamenii care nu au dat o para chioară pe problemele lor și procedând în felul acesta deja se 

expun unui anturaj care, au văzut și în lunile anterioare, nu se interesează de problemele sale. Pasul 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

66 88 33   

următor este să se închidă, nu să se izoleze așa cum au făcut în ultimele săptămâni. Un taur închistat 

devine dur, de piatră, insensibil la ceea ce se întâmplă în jurul și dispus să taie în carne vie fără să 

aibă mustrări de conștiință. Marte retrograd de pe Săgetător îi transformă pe aceștia în distrugători 

de idei, în personaje negative pentru cei care nu și-au găsit în ultima perioadă cuvintele potrivite 

pentru a-și exprima poziția. Neavând nicio poziție, primesc etichete din partea taurilor și sunt vizați 

într-un război pe care îl vor duce până la capăt. Deviza generală le spune că altul este vinovat și 

această agresivitate va purta amprenta unor revendicări absolut absurde. 

În 18 aprilie și Pluton va intra în mers retrograd, iar combinația celor două, chiar dacă nu se 

realizează printr-un unghi direct, arată că există o tensiune internă, o tensiune pe care taurul nu va 

putea să o explice și care va fi legată de teama că nu pot avea cu cei din jur un schimb emoțional așa 

cum își doresc. Relația proastă dintre Venus și Pluton este o veritabilă dovadă astrală în sensul 

acesta. Taurii vor vorbi despre valori, dar vor dori să le distrugă pe ale celorlalți pentru că așa simt 

că s-a întâmplat cu valorile sale. Este o perioadă destul de proastă pentru tauri și cei care nu au o 

educație la bază nu vor avea nimic de care să țină cont. 

Luna plină care se împlinește pe 22 aprilie, Luna plină în Taur, le aduce acestora conflicte 

de interese. Deja Soarele, așa cum se înțelege, se află pe semnul lor și se simt revigorați, au 

impresia că se află în fața unor probleme pe care le pot rezolva cu mai mare ușurință. Au acces la 

secretele celorlalți, au puterea să le interpreteze corect, să le vadă prin ceea ce este esențial, nu prin 

impresiile altora. Acest lucru se consumă când Venus se află în conjuncție cu Uranus pe casa 

lucrurilor ascunse și taurii au un confort teribil atunci când li se povestește despre problemele 

celorlalți. Această conjuncție a lui Venus cu Uranus poate fi și semnul unei revolte pe baza unor 

minciuni, dar și ridicarea dintr-o zonă a vulgarității, indecenței sau chiar a minciunilor sociale. 

Elementul definitoriu al acestei perioade este din nou cel dat de atracția către neadevăr. 

Pentru că elementele astrale sunt acum oarecum disparate pe cerul taurilor, criza valorilor, 

soluțiile momentului, valorile, chiar și cele greșite, le lasă impresia că viața le oferă multiple 

surprize. Se implică, astfel, în evenimente care să le reamintească de cuceriri, de victorii, de 

câștigarea unor competiții sau concursuri. Dacă obțin din nou succesul, chiar și la cotele minime, 

este pentru ei o dovadă că și-au revenit, că pot activa din nou pe zona publică. Din nefericire, se 

menține în continuare acea notă agresivă, dură dată de retrogradarea lui Marte pe casa ocultismului. 

Nu se știe dacă taurii sunt în continuare inspirați cum au fost până acum, de altfel nici nu îi 

interesează acest aspect, pentru că revigorarea îi aduce din nou în centrul atenției și asta le place 

foarte mult. Dar să fii în centru atenției cu problemele generate de Luna neagră pe casa muncii nu 

este un lucru ușor de dus. Cu alte cuvinte, în ultima decadă a lunii aprilie, taurii conștientizează că 

își pot rezolva toate problemele, mai puțin cele de la serviciu, că pot găsi soluții pentru orice situație 

conflictuală, mai puțin cea legată de relația lor cu subalternii sau cu colegii cu care lucrează în alte 

departamente. Deși își cunosc foarte bine aceste limite, deși sunt la curent cu lucrurile acestea au 

clar sentimentul că ar trebui să schimbe locul de muncă, ar trebui să fugă din această zonă a 

conflictului imposibil de rezolvat. Ar trebui să aibă puțină răbdare pentru că foarte curând Luna 

neagră le va ieși din casa muncii și le va intra în casa parteneriatelor, iar aceste conflicte, dacă se 

vor menține, vor fi la vedere. 

Practic, în 27 aprilie la asta se vor gândi taurii, dacă să renunțe sau nu la o colaborare, dacă 

să pună capăt unei munci pe care o fac, după cum vor spune, în defavoarea lor. Această muncă nu 

este în defavoarea lor, ci este în defavoarea unei structuri emoționale ce se bazează pe nemulțumire 

sau pe frica de necunoscut. Această incertitudine agasează viziunea falsă asupra vieții, o simpatie 

față de oameni vicioși sau plăcerea de a agita spiritele față de persoanele care nu sunt sigure pe 

poziția sau pe rezultatele muncii lor. În 28 aprilie, când Venus se va afla într-o opoziție cu Luna 

neagră, taurii trec prin curiozități ciudate. Venus nu a ajuns încă să le intre pe semnul lor, iar acest 

lucru se va întâmpla în ultima zi a acestei luni, deci această opoziție explorează sentimente 

conflictuale, neputința de a comunica pe nivelul partenerului, cu plăcerea de a răvăși totul pentru a 

nu părea problema lui, pentru a nu cădea în ochii celorlalți, pentru a nu fi vizibil celorlalți că este 

cuprins de viciu.  

Pe 28 aprilie, când Mercur își va iniția din nou un mers retrograd, de această dată pe semnul 

lor ideile acestea vor prinde rădăcini. Chiar dacă Venus, pe finalul lunii, va intra pe semnul lor, 
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impresiile acestea vor rămâne. Pe lângă fricile pe care le-au avut se mai adaugă încă vreo câteva ca 

nu cumva să-și facă rău singuri, ca nu cumva să treacă prin situații pe care nu le pot anticipa și să 

spună lucruri pe care nu le gândesc, să iasă din această zonă autocontrolului și să-și facă rău singuri. 

Neputința aceasta de a fi la nivelul partenerului de dialog este într-adevăr o zonă vulnerabilă pentru 

taur și sunt avertizați că nu este puțin lucru să treci prin așa ceva. Finalul lunii aduce însă intrarea 

lui Venus pe semnul lor în ziua în care se împlinește ultimul pătrar. Intrarea lui Venus pe zodia Taur 

este pentru acești nativi semnul unei recunoașteri. Se simt revigorați că au scăpat de o agitație, că s-

au întors în sfârșit acasă, că nu mai dorm prin vecini sau nu mai sunt obligați să accepte vacanțe în 

care să se plictisească ori să se certe cu toată lumea, că își pot petrece timpul în fața televizorului, 

fără să converseze de conveniență cu cei pe care nu-i consideră demni de ei. Taurii lasă în urmă 

luna aprilie fiind, de altfel, convinși că și-au consolidat propria poziție. Cei care sunt înțelepți, taurii 

maturi sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, își vor consolida această poziție 

fără a lua în calcul acuzațiile avansate partenerilor de dialog sunt veridice. Își vor recunoaște vina, 

vor recunoaște față de ei înșiși sau față de cei dragi că au fost zăpăciți și că au avut o perioadă 

proastă. Ceilalți vor fi în continuare încrâncenați în această luptă cu cei pe care-i consideră vinovați 

de la sine. 

 

MAI 
Apelează la o formă de simplitate. Viața li se pare mult prea dură. Problemele se acutizează 

prin lene. Rămâne în urmă cu sentimentele. Partenerul nu mai dorește să îi împărtășească nimic. 

Calitățile sunt trecute la colț. Așteaptă o recompensă. Informațiile sunt traduse greșit. Apelează la 

un program complicat. Concluziile de viață sunt neobișnuite. Nu prea își găsesc locul. Epuizare. Se 

simt prăbușiți. Au greutăți suplimentare. Mintea lor este rătăcitoare. Prea multă nemulțumire. Cer 

și nu primesc. Visează la un ținut utopic. Cred că problemele se rezolvă foarte repede prin șantaj. 

 

Luna mai este interesantă pentru tauri deoarece vine spre ei cu o formă de simplificare ce le 

va fi destul de accesibilă. Deviza generală a acestui interval, cea care se referă la lupta cu inamicii 

invizibili, se potrivește ca o mănușă acestor nativi care vor să-și recapete locul într-o lume ce nu le 

permite lucrul acesta. Prima decadă a lunii mai face trimitere la experiențe de viață ce s-au 

consumat în mijlocul lunii ianuarie și în martie. Știm că aceste două intervale au fost încărcate de o 

mare răspundere și, în egală măsură, au fost generoase la capitolul încercări. Dar luna mai le 

vorbește taurilor nu numai despre încercări, ci și despre recompense. Practic, aceasta va fi 

principala problema a acestui interval pentru că taurii nu vor ști să împartă cele două direcții, vor 

încerca să se adâncească și mai mult în sentimentele pe care le cunosc însă, după cum ne sugerează 

cele trei direcții specifice primei decade, în această adâncime afectivă nu vor găsi decât probleme. 

Dacă în sectoarele indicate taurii nu au fost prea leneși și au rezolvat o parte din probleme, 

interacționând frumos cu cei din jur și neacuzându-i prea ușor de greșelile pe care le-au făcut, în 

momentul acesta, din adâncimea respectivă, transpare o frumusețe aparte. Aceasta este recompensa 

de care se vor bucura și pe care vor dori să o împartă cu toată lumea. 

Prima zi a lunii mai le aduce taurilor împlinirea unui unghi foarte frumos între Soarele de pe 

semnul lor și Neptun de pe casa prietenilor. Asta arată că sunt prietenoși, deschiși față de oameni 

într-un mod plăcut pentru anturaj, că se transformă dintr-odată și abordează cu implicare problemele 

anturajului. Asta înseamnă un start bun, regăsirea unor sentimente pierdute sau stabilirea unor 

interacțiuni de la care taurii nu se vor abate de-a lungul acestei luni. Startul acesta este frumos și el 

se va menține și în ziua de 3 mai, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter, inversând 

valorile negative cu scopul de a le așeza pe un făgaș normal. Din nefericire, taurii, chiar dacă vor 

avea recunoaștere socială, vor avea impresia că fac un pas înainte și doi înapoi, că aceste 

reconstituiri îi solicită foarte mult și îi obligă să se comporte frumos cu toți oamenii cu care nu și-au 

clarificat încă raporturile. Așadar, dreptatea care se face la momentul respectiv este jumătate la 

nativul născut în Taur și jumătate la partenerul sau de dialog. Dacă acesta a greșit în mijlocul lunii 

ianuarie sau în primele trei săptămâni din luna martie, în 4 mai, când Venus se va afla într-o 

opoziție cu Junon, vor înclina balanța către lucrurile negative, acuzându-i pe aceștia de conspirație. 
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Vor declanșa un conflict și conflictul va ține atât cât vor dori, refuzând să fie deschiși la suflet cu 

aceste persoane. Dacă în intervalele indicate au fost atenți și profunzi, opoziția lui Venus cu Junon, 

pe o axă a personalității, arată taurilor că au motive să treacă cu vederea peste anumite greșeli 

pentru că au în fața lor o persoană încărcată de o puternică valoare umană. Le va plăcea acest 

adevăr și le vor împărtăși și celorlalți din această constatare. 

Luna nouă ce se împlinește pe semnul lor în 6 mai arată că sunt puternici, pot să facă negoț, 

pot să facă un schimb de experiență și se oferă să participe la schimburi de experiență, mese 

rotunde, la discuții care nu degenerează și care ar putea să le schimbe statutul și imaginea. Ceea ce 

se va întâmpla cu această Lună nouă din 6 mai ține mai curând de șlefuirea caracterului, de 

exprimarea cunoștințelor lor în raport cu nevoile societății. Acum îi vom vedea pe tauri că se pot 

integra ușor, că sunt nemiloși, că pot înțelege suferințele celorlalți și nu-i judecă după un set 

particular de credințe despre care cred ei că sunt de proastă factură. Idealurile la care au acces acum 

sunt puternice și pentru că pe 7 mai Soarele și Pluton se va afla într-o relație foarte bună, au puterea 

acum prin efort minim, prin cuvinte puține sau prin consum redus să obțină maximum de rezultate. 

Ceea ce se consumă în prima decadă a lunii mai are, pentru tauri, conotații magnifice. Curățenia 

sufletească, curățenia trupească sau exprimarea acestor calități pe mari spații, incluzând aici și 

personalitățile celorlalți sau firile persoanelor pe care vor să le modeleze, transformă acești nativi în 

adevărați profesori pe care elevii nu-l vor uita niciodată. 

În 9 mai Jupiter își va reveni la mersul direct și schema aceasta, în care se integrează 

Soarele, are rol de redresare, de confirmare sau de transformare a visului într-un eveniment concret 

prin care taurul este recompensat, însă nu se poate stabili dacă această recompensă face trimitere la 

bani sau la ceea ce poate fi convertit în bani. Taurul este mulțumit acum cu orice formă de 

recompensă pentru că asta înseamnă că este recunoscut și dacă este recunoscut asta înseamnă că 

poate merge mai departe cu planurile pe care le are. Tot în 9 mai Soarele și Mercur retrograd se vor 

afla într-o conjuncție și simt că le sunt acceptate până și erorile de gândire sau obsesiile pe care le 

au referitor la clarificarea unei poziții sau la revizuirea unei informații tradusă dintr-un context 

străin sau dintr-o limbă străină. 

Sunt avantajați taurii care se ocupă de domeniul artistic, care se exprimă prin aceste domenii 

și care și-au definitivat stilul propriu. Relația bună dintre Mercur retrograd și Axa Dragonului, prin 

care se mediază tendința Nodurilor (retrogradarea lui Mercur îl orientează către Coada Dragonului, 

practic, acesta este mersul său “înainte”), arată că forma aceasta de revizuire, zăpăceala care face să 

se întoarcă de două ori din drum, care le schimbă programul, îi face să întâlnească oameni ce au fost 

evitați anterior. De aici le vine norocul, din partea acestor persoane și din partea intențiilor acestor 

oameni minunați de a-i avantaja într-un anumit context. Deși taurii vor vorbi acum despre noroc, 

despre muncă sau despre seriozitate, totul ține de interacțiune. De aici și relațiile foarte complexe pe 

care nu le pot controla pentru că, de la începutul anului și până acum, nu s-au ocupat de lucrul 

acesta. 

A doua decadă a lunii mai ii propulsează pe tauri către proiecte mult mai îndrăznețe. De 

această dată au de luptat cu morile de vânt, cu persoanele care-și dau prea multă importanță, care 

vorbesc despre proiecte pe care nu le pot duce la îndeplinire sau care vor să explice ceea ce nu au 

înțeles niciodată. Studiul le este străin și tocmai de aceea au nevoie de un nativ născut în zodia Taur 

care să le pună ordine în viață. Se poate vorbi aici și despre o atitudine extremă, o viziune care nu 

poate fi integrată în schema prezentului sau care are nevoie de traducere. Retrogradarea lui Marte 

acum de pe casa ocultismului îi face pe tauri atrași de lucruri care se află în lumea de dincolo, în 

domeniul misterului sau în acel sector la care nu se ajunge decât prin viziune spirituală, prin 

clarviziune sau prin practică spirituală. Desigur, nu toți taurii sunt atrași de sectorul acesta și din 

această cauză relația bună pe care Mercur retrograd o are acum cu Pluton se poate traduce și prin 

interes față de proiecte ale căror etape intermediare nu pot fi împărtășite celorlalți. Aici este inclus 

secretul, secretul profesional sau chiar personal, împărtășirea unor intimității cu persoane care sunt 

interesate de mult timp să aibă genul acesta de relație cu nativii născuți în Taur. Apare și un interes 

mai puțin corect în toată această ecuație pentru că taurii nu pot fi sinceri în totalitate, nu pentru că 

iubesc minciuna, ci pentru că vor să ascundă că nu au de fiecare dată puterea necesară să fie atât de 

înfipți în concret, atât de realiști. Au această latură visătoare care va face întotdeauna casă bună cu 
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sensibilitatea. Când vor dori să-și protejeze sensibilitatea își vor proteja natura visătoare și vor minți 

dacă vor avea impresia că nu sunt apreciați pentru aceste calități. 

De altfel, lor li se va părea foarte interesantă această perioadă a mijlocului lunii mai pentru 

că lucrează cu oameni foarte pretențioși și reușesc să-i șlefuiască pe aceștia raportându-i tot timpul 

la rezultatele muncii lor. Deși, din exterior, mulți vor avea impresia că acum taurii renunță la 

tiparele lor, în realitate, vor apela la ele mai mult decât altădată, doar că le vor folosi mult mai 

eficient și mai frumos decât în trecut. Practic acestea sunt tiparele reale cu care lucrează un taur 

chiar și atunci când nu le poate explica. 

Mijlocul lunii mai înseamnă, pentru toate zodiile, nu doar pentru Taur, o libertate teribilă și 

aceasta se poate traduce în cazul acestor nativi prin valorificarea lucrurilor învechite. Aici putem 

include și oamenii cu care nu au avut în ultima perioadă un schimb interesant, amintirile pe care le-

am refuzat pentru că erau încărcate de o durere sufleteasca aparte, dar și anumite concluzii de viață 

pe care le-au acumulat cu precădere în anul acesta. În 15 mai, când Soarele încă se află pe semnul 

lor, Venus trimite un trigon către Capul Dragonului avantajându-i prin ceea ce spun, prin ceea ce 

sunt ei, prin frumusețea lor fizică, prin aspectul exterior, prin rafinament, prin parfum sau prin 

zâmbet. Se poate vorbi aici de popularitate, de 

redresarea statutului pe care l-au pierdut pe 

finalul anului anterior, ceea ce îi va bucura 

foarte mult.  

Ceea ce este interesant în cazul taurilor 

și care se va consuma în mijlocul lunii mai vine 

din sentimentul pe care-l au că sunt în fața unui 

mare eveniment personal. Schema aceasta pune 

mult accentul pe sentimente, pe exprimarea la 

un nivel superior, pe transcenderea unor greutăți 

personale ce au fost generate de o proastă 

administrare a banilor celorlalți, o remunerație 

necorespunzătoare, o desconsiderare în fața 

celor pe care un taur vrea să-i impresioneze. De 

această dată simte ca are puterea necesară și 

resursele pentru a se ridica deasupra acestei 

condiții. În 20 mai, când Venus se va afla într-o 

relație bună cu Chiron, când un bun personal 

devine panaceu universal, nu prin consumarea 

sa, ci prin exemplul pe care-l oferă, taurii se vor simți din nou apreciați. În 20 mai Soarele va trece 

pe zodia Gemeni și vor reuși să găsească și mijlocul cel mai potrivit pentru a obține în mediul de 

apartenență o influență substanțială. S-ar putea ca asta să însemne efort, o nouă sarcină de lucru, să 

se izoleze pentru o scurtă perioadă de timp de cei cu care și-au propus să colaboreze. Asta ține de 

necesitatea de a se adopta o nouă metodă de lucru. Au acum puterea necesară să facă acest lucru 

însă este nevoie și de puțin timp pentru ca energia personală să se racordeze la ceea ce înseamnă 

încercare majore venită dintr-o zonă ascunsă. Pe casa a VIII-a se află Saturn retrograd și trecerea 

Soarelui prin zodia Gemeni ar putea să le aducă sentimente de restricție, teama că nu dispun de 

resursele necesare sau că-i pun la dispoziția celorlalți ceea ce ei nu au nevoie. Toate aceste elemente 

pe care le gândesc la începutul tranzitului Soarelui prin zodia Gemeni sunt greșite. Tocmai de aceea 

este nevoie de puțin timp, câteva zile sau poate maxim o săptămână, pentru ca să se adapteze. 

În 21 mai Luna neagră va intra în zodia Scorpion, pe casa parteneriatelor, acolo unde se află 

deja și asteroidul Junon și s-ar putea să-i vedem pe tauri punând toată responsabilitatea eșecului lor 

de la începutul anului până acum pe umerii consoartei. Desigur, trecerea Lunii negre în Scorpion, pe 

casa parteneriatelor, nu generează doar acest efect. Ceea ce ține de asociere, de dreptate sau 

dezechilibru, tot ceea ce a reprezentat până acum frica de un eveniment pentru ca acesta să nu se 

producă iese la lumină și transformă aceste evenimente obișnuite în episoade încărcate de o mare 

greutate psihică. Este posibil ca momentul acesta, prin presiunea pe care o generează Luna neagră 

de pe casa parteneriatelor sau chiar o vindecare, taurii să se motiveze atât de puternic pentru a ieși 
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din ritmul lor încât să ajungă foarte ușor la o schimbare spectaculoasă. Cert este că dacă în ultimele 

nouă luni problema a fost cu administrarea efortului, cu gestionarea timpului sau cu munca și 

colegii de serviciu, trecerea Lunii negre pe casa parteneriatelor transformă toată această problemă 

nerezolvată din zona muncii în problemă nerezolvată în cuplu. În relațiile care nu s-au maturizat 

încă și din care face parte un taur s-ar putea să vedem acum scene de un ridicol foarte mare. Taurii 

se simt părăsiți în plină stradă, aruncați cu tot cu geamantan, dați afară din casă, să piardă toată 

averea, să fie descoperiți că au un amant sau o amantă, adică să treacă prin situații pe care ar fi putut 

să le evite dacă ar fi fost puțin atenți. Luna plină care se împlinește pe 22 mai accentuează acest risc 

și sunt avertizați taurii că nu au timp să se gândească la situații de genul acesta, așa cum s-a 

întâmplat cu trecerea Soarelui pe casa banilor. Problemele de cuplu se inflamează dintr-o dată și ele 

vor genera repercusiuni asupra patrimoniului personal. Tot în 22 mai taurii parcurg opoziția 

Soarelui cu Marte pe o axă a proprietăților. Deja se prefigurează cam care vor fi consecințele unui 

asemenea eșec și ar trebui să țină cont de ceea ce află în momentul acesta. Desigur sunt ajutați să fie 

înțelepți pentru că tot în 22 mai Mercur își va reveni la mersul direct pe zodia lor și le vine mintea la 

cap. Dacă până în 22 mai nu vor reuși să facă o greșeală majoră, după această dată, pentru că sunt 

ajutați de mersul direct al lui Mercur pe semnul lor, vor fi mult mai atenți și este puțin probabil să 

mai cadă în eroare. Asta nu înseamnă că au scăpat de această tensiune, ea va exista pe casa 

parteneriatelor timp de nouă luni de zile, deci tot anul acesta există riscul complicațiilor 

parteneriale, să fie trădați, înșelați sau părăsiți ori ei să facă lucrul acesta dacă partenerul a greșit 

până acum și nu s-a străduit suficient de mult să le câștige încrederea. 

Trecerea lui Venus pe zodia Gemeni, pe casa banilor munciți de ei, arată noroc în zona 

aceasta, în tranzacții, în schimburi, însă acestea se vor concretiza pentru tauri mai mult prin 

redobândirea unui drept. Ei vor fi mulțumiți că nu au fost uitați, că au fost trecuți pe o listă și au 

primit până la urmă ceea ce s-au așteptat să primească. Din nefericire, pe 25 mai, Venus, abia intrat 

în zodia Gemeni, se va afla într-o opoziție cu Marte. Tensiunile matrimoniale pot deveni tensiuni 

relaționale. Taurii care sunt profunzi, care au făcut față cu brio unei presiuni sociale, care nu doresc 

să-și construiască un imperiu doar pentru a avea un tron, cei care nu privesc viața doar printr-un 

dramatism aparte, pentru a-i convinge pe ceilalți că sunt serioși, vor reușit să depășească acest 

impas. Ceilalți vor promite orice doar pentru a obține un mare avantaj, doar pentru a ascunde că 

sunt instabili, că sunt lacomi și nu vor să piardă această șansă pe care o consideră unică în viață. 

Este adevărat nu vor avea timp prea curând să mai treacă prin ipostaze de genul acesta, în care 

beneficii să facă parte împreună cu Saturn și cu Neptun de pe o cruce cosmica pe semne mobile. Cei 

care sunt profunzi și care au nivel de conștiință ridicat vor înțelege ca aceasta este o invitație la a se 

dezveli de obiceiuri proaste. Câștigul obținut prin procedee de genul acesta va fi substanțial și le va 

ajunge cât pentru o viață întreagă. Ceilalți vor obține un avantaj prin genul acesta de instabilitate, de 

mobilitate sau de viteză, însă dacă este un câștig material îl vor pierde foarte repede. Saturn de pe 

casa banilor altora arată că ei nu trebuie câștigați acum, nu trebuie judecați prin orice mijloc pentru 

că nu câștigul în sine este urmărit acum, ci experiența. În 27 mai Marte, prin retrogradare, va intra 

pe casa parteneriatelor și taurii vor căuta motive de scandal, vor fi irascibili, se vor lupta cu cei pe 

care-i consideră vinovați așa cum au făcut și în luna anterioară, însă de această dată cu alte motive. 

Dar suita de evenimente astrale nu se încheie cu intrarea lui Marte în zodia Scorpion prin 

retrogradare, ci se continua cu conjuncția lui Junon cu Luna neagră din 30 mai sau cu împlinirea 

trigonului dintre Mercur direct și Pluton în 31 mai. Combinația aceasta de bine și rău este pentru 

taur foarte obositoare și accentuează mult această problemă de justiție, de echidistanță, de 

retrocedare. Dacă taurii trec printr-un proces, sunt avertizați că această manieră de a câștiga ceva va 

trece prin multiple amânări și până la urmă rezultatul nu va fi cel scontat. Primesc înapoi un drept, 

dar dacă îl obțin în mod brutal, dacă forțează limita legii, dacă șantajează sau dacă impun acest 

rezultat prin amenințări directe sau voalate atunci succesul nu va ține mult. Dacă se ajunge la un 

rezultat bun ținând cont și de drepturile celorlalți atunci avem de-a face cu un taur cu un nivel de 

conștiință destul de ridicat care va obține acum un avantaj de care se va bucura toată viața. 
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IUNIE 
Au nevoie de proiecte noi. Primesc mesaje interesante. Lucrează intens. Au soluția, dar nu o 

pot pune în aplicare. Mesaje contorsionate. Nu se pot ocupa de un singur demers. Lăcomie. Devin 

un obstacol pentru alții. Amenințări care deconspiră. Retrocedare. Se simt puternici atunci când nu 

sunt văzuți. Pot să medieze o problemă a celorlalți. Schimbă sensul lucrurilor. Am nevoie de iubire 

pentru a se liniștii. Viața li se umple cu ceea ce nu au cerut. Nopți albe. Se desprind mai ușor de 

drame. Liniștea este risipită. Se tem de minciunile celorlalți. Caută o compensare. Eliberare de 

tensiune complicată. Imixtiune. Abuz prin curiozitate. Probleme materiale. 

 

În luna iunie taurii reușesc să vadă dacă proiectele la care au lucrat de la începutul anului și 

până acum sunt cu adevărat viabile. Au parte de mesaje interesante, descoperă prieteni care-i 

trădează, oameni care-i vor jigni în momentul în care se vor arăta miloși, sensibil, preocupați de 

suferința umană, însă ei sunt puternici și reușesc să treacă peste aceste obstacole. Cu toate că Luna 

neagră se află acum pe casa parteneriatelor și relațiile lor sunt constrânse să alunece pe o pantă 

ciudată, toată experiența anterioară, tot accesul la putere îl vor folosi în această lună pentru 

beneficiul celorlalți. Este posibil ca anumite lucruri să nu le iasă, să tragă o concluzie greșită, să 

considere că dacă nu au reușit ceea ce și-au propus, dacă nu i-au salvat pe ceilalți dacă nu s-au 

ridicat deasupra condiției de acum, dacă nu și-au depășit un obstacol atunci au eșuat. Vor vedea că 

experiențele personale, cele care vor veni spre ei până la finalul acestei luni, poartă o altă amprentă 

și le va face plăcere să le vadă ajungând la concluzii interesante. Deocamdată lucrează, intens și cu 

mult efort și s-ar putea ca beneficiile să le aibă chiar la finalul acestei luni, când Marte își va reveni 

din mers retrograd. 

Prima zi a lunii iulie îi răsplătește cu un unghi foarte frumos între Mercur și Capul 

Dragonului, de această dată cu Mercur direct. Acum apare soluția, în momentul acesta ideea în sine 

de confort găsește un ecou interesant în mediul de apartenență și asta doar prin intermediul unui 

taur. Este posibil ca în momentul acesta, la începutul lunii iunie, taurul să fie bun la toate, să fie 

căutat de toată lumea și să poată face față acestor solicitări. Nu se știe dacă el are satisfacție, mai 

exact dacă va fi nemulțumit de faptul că nu-i sunt respectate intimitatea, imaginația, sensibilitatea. 

Asta se întâmplă pentru că în zilele de 2 și de 3 iunie Neptun va avea de împlinit două unghiuri 

negative cu Soarele și cu Venus. Taurul își poate permite acum să aibă simpatii sau antipatii, își 

poate permite să distrugă construcțiile celorlalți dacă nu le place, dar nu prin atac direct, ci prin 

întârzieri, prin răstălmăciri, prin mesaje contorsionate, prin scheme ciudate pe care se simte 

îndreptățit să le pună în aplicare tocmai pentru că toată lumea apelează la el. 

În 4 iunie, când Venus se va afla într-o opoziție cu Saturn, o parte din aceste demersuri 

ciudate se vor întoarce împotriva lor. Deși vor fi foarte curioși, vor dori să știe ce se întâmplă în 

viețile celorlalți pentru că, poate, pe viitor, ar putea folosi aceste informații împotriva adversarilor, 

constată că timpul pe care-l au nu poate fi folosit decât pentru un singur tip de demers. Dacă aleg să 

fie și curioși, să-i învețe și pe ceilalți, vor vedea că se întâmplă ca în celebrul proverb: "Cine fuge 

după doi iepuri, nu prinde niciunul!". 

Participă, așadar, la o forma de justiție abuzivă, iar asta se va întâmpla până în dimineața 

zilei de 5 iunie când se va consuma faza de Lună nouă. Până atunci taurii își vor face de cap, vor 

consuma banii altora, îi vor păcăli că dacă nu-i lasă pe mâna lor atunci îi vor pierde, vor solicita 

audiență și nu se vor prezenta, vor dezamăgi oameni care au avut încredere în ei. Este posibil ca 

lucrul acesta să se întâmple foarte repede, atât de repede încât o parte din aceste impresii negative să 

se volatilizeze rapid. Asta înseamnă că imediat ce se va consuma faza de Lună nouă pe casa banilor, 

schemele la care vor apela vor fi îmbrăcate cu hainele seriozității. Este posibil ca unele lucruri să nu 

fie adevărate, din ceea ce prezintă taurul, din ceea ce consideră el frumos sau eficient. Nimeni din 

jurul său nu știe, de fapt, care este adevărul pentru că taurul s-a așezat în ușă, nu trece dincolo, dar 

nici nu lasă pe nimeni. Asta se întâmplă în preajma zilei de 7 iunie când Soarele se va afla într-o 

relație proastă cu Axa Dragonului. Interesul pe care-l are devine un obstacol atât pentru el cât și 

pentru cei care au avut încredere în el. 
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Conjuncție Soarele cu Venus de pe casa banilor arată câștiguri rapide, șansă din speculații, 

dar și posibilitatea de a consuma foarte repede ceea ce au achiziționat. Nu se știe dacă această 

dispunere face referire exclusiv la bani. Se știe însă că această casă este și sectorul în care taurii aleg 

să se hrănească și, pentru că această conjuncție nu poate fi în totalitate bună, deoarece Axa 

Dragonului trimite raze negative către punctul acesta, se va pune problema ca un aliat puternic să 

zdruncine convingerile taurului, să-l amenințe că-l deconspiră, să-i lase impresia că toate aceste 

intenții ale lui nu sunt ascunse.  

În 8 iulie, când Junon va intra pe zodia Balanță, taurul va dori să se împrietenească cu cei cu 

care lucrează, cu toate că nu va mai avea încredere în relații, va pune un mare semn de întrebare 

deasupra tuturor colaboratorilor pe motiv că, dacă aceștia îl solicită pentru a le rezolva anumite 

probleme, înseamnă că nu vor să muncească, nu că nu știu despre ce este vorba. Din această cauză 

în momentul de față casa muncii se activează într-un mod plăcut. S-ar putea ca aceste resentimente 

care vin din partea retrogradării asteroidului Junon, deci aceste impresii pe care taurii le au la adresa 

colaboratorilor, să comporte anumite transformări, adică el însuși să-și reformuleze atitudinea pe 

care o au față de aceste persoane pentru a le fi confortabil. Opoziția lui Mercur cu Marte arată însă 

că există o mare tensiune în interior și asta pe dorința de acumulare, de redresare financiară, de 

recuperare a energiei pierdute sau de recunoaștere a muncii pe un nivel superior. Dacă se pune 

problema deplasării către o 

altă zonă a valorilor acesta 

este un moment prost pentru 

că Marte retrograd pe casa 

parteneriatelor le va aduce 

ghinion în asocieri sau 

întâlnirea doar cu oameni 

profitori. 

În a doua decadă a 

lunii iunie unii vor avea 

impresia că sunt experți în a 

administra banii celorlalți, nu 

pentru că se pricepe să 

gestioneze bine valorile care 

nu le aparțin, ci pentru că 

sunt în legătură cu mai multe 

tipuri de persoane, din mai 

multe departamente sau de la 

alte tronsoane. Marte 

retrograd îi va bulversa pe 

tineri și le va spune că sunt 

înțelepți, dacă în momentul 

acesta nimeni nu le opune 

rezistență pe acest tronson. În 

realitate, nimeni nu dorește să 

știe ce au în cap, nimeni nu dorește să-i dea la o parte pentru că, după cum s-a constatat în lunile 

anterioare, atunci când se înfurie este bine să nu le treacă nimeni prin față. Un lucru foarte 

interesant care se întâmplă în cazul taurilor în momentul acesta vine din procedeul pe care îl aplică. 

Vor sedimenta problemele celorlalți într-un mod știut numai de ei, pentru a le rezolva mai ușor și 

pentru a le lăsa impresia celorlalți că sunt cu adevărat puternici. În realitate, dispunerile astrale de 

acum, inclusiv cele care se află într-o zonă care vizează administrarea, nu sunt în stare să medieze 

problemele celorlalți. Taurii vor compensa prin discurs, prin vorbire, printr-un comportament 

oscilant și se vor descurca foarte bine. 

Un episod absolut interesant care se va consuma în preajma zilei de 12 iunie le arată taurilor 

că există valori mult mai importante decât ceea ce consideră ei a fi prioritar acum. Nu doar banii sau 

confortul material, nu doar starea de bine pe care o obțin prin intermediul oamenilor sau prin 
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intermediul statutului pe care și-l construiesc sunt prioritare. Există valori spirituale, există o 

cunoaștere a lucrurilor misterioase care ar trebui să facă parte din preocupările lor. Prin relația bună 

dintre Venus și Uranus taurii devin parte dintr-un eveniment care se soldează cu o mare lecție de 

viață. Dacă luăm în calcul și faptul că în 13 iunie Mercur de la intră pe casa banilor, tocmai pentru 

că lucrurile acestea se orientează ușor către un avantaj taurii pot permite să se gândească și altfel la 

un succes. Cu alte cuvinte, sunt într-o zonă suficient de confortabilă încât la cel mai delicat stimul 

să se gândească la valorile spirituale. Desigur, acesta este numai un episod banal și, în cazul taurilor 

comuni, lucrul acesta se va volatiliza imediat ce Neptun, în seara zilei de 13 iunie, va intra în mers 

retrograd. Apoi, și Venus va interveni prin conflictul său cu Chiron din Pești, zdruncinând 

convingerea celui care nu este încă sigur că există o viață spirituală. Taurii care au nivel de 

conștiință ridicată, care cred în oameni, dar nu prin interesul material sau profesional, vor reușim să 

înțeleagă acum în ce constă durerea celorlalți și vor avea soluții miraculoase la problemele lor. 

Aceste persoane pot fi tentate la un moment dat să-și schimbe profesia, să-și schimbe atitudinea față 

de un colaborator, să schimbe garderoba, coafura, să se îmbrace altfel, să vorbească altfel, ceea ce 

nu le este specific taurilor, pentru că ceea ce este stabil nu se poate schimba, acea parte spirituală a 

vieții lor nu trece prin transformări, ci, dimpotrivă se consolidează și mai mult. De aici înțelegem că 

ceea ce vedem la un taur că se schimbă nu reprezintă stabilitatea, ci elementul de care se poate 

dispensa. Dacă nu schimbă garderoba cu iubirea, trăiește atașat de materie (garderoba este 

elementul de stabilitate), dacă nu ține cont de lucrurile acestea, își dă din haine, își dă din salariu, își 

petrece timpul cu cei care sunt triști și nefericiți pentru a le umple viața, atunci adevăratele valori în 

care crede sunt cele spirituale. 

În mijlocul lunii iunie taurii constată că lumea se schimba. Imediat ce Soarele se va afla într-

o relație negativă cu asteroidul Chiron, care le trece pe casa prietenilor, vor vedea că există un mare 

gol în viețile acestora și ei nu sunt în stare să-l umple. Constată lucrul acesta în momentul în care nu 

au timp de prieteni, au timp doar de conflicte profesionale, doar de divorțuri, de partaj, doar de 

procese cu asociații, doar de complicații care nu pot fi rezolvate decât prin contact direct. 

Constatăm că de dragul acestor contracte pe care le abordează cu scopul de a menține un anumit 

statut social, pierde acea parte a vieții lor care le oferă satisfacție și stabilitate, pierde prietenii care 

le hrănesc emoțiile pozitive. Totuși, casa prietenilor nu este atât de bine aspectată. Acolo se găsește 

Coada Dragonului și Neptun, de pe casa prietenilor, primește o cuadratură din partea lui Saturn 

retrograd ajutându-i să afle mai sunt multe lucruri despre un prieten pe care taurii nu le cunosc și 

aleg acum să cadă în dramatism, să-și petreacă nopțile frământându-se pentru problemele celor pe 

care nu-i pot ajuta. Prietenii care le prezintă lor problemele sunt de fapt cei viclenii care au nevoie 

de tauri pentru a le rezolva. Cu toate acestea, faptul că sunt prinși în probleme personale sau sociale, 

faptul că nu au timp de ceea ce le este adus pe ultima sută de metri pentru rezolvare constituie un 

mare beneficiu pe care-l primesc din partea destinului. În 17 iunie se definitivează relația pozitivă a 

lui Pluton cu Axa Dragonului și poate media acum o problemă existențială. Marele mister abia aici 

apare. Medierea vine de la sine, vine prin faptul că taurul se află la un moment dat în locul cel mai 

potrivit. Se poate anticipa că în a doua parte a lunii iunie taurii reușesc să se protejeze de un 

eveniment nefericit, de o situație penibilă, de un mare accident, de o dramă. Orice alt semn zodiacal 

ar fi obligat să treacă prin acest eveniment, să-l simtă puternic. Taurul este protejat. 

Pe 17 iunie Venus le intră pe casa comunicării și vor simți nevoia să se revigoreze într-o altă 

locație. Poate, în primul stadiu, această locație este imaginară, citind-o într-o carte sau vizionând un 

film. Apoi, după 18 iulie, când se va consuma faza maximă a careului dintre Saturn și Neptun, 

armonia unei vieți trăită la limită se rupe. Vor dori să se desprindă de ceea ce rămâne în urma 

acestui conflict, de reziduuri, încât vor pleca pur și simplu, se vor desprinde mental, vor evada din 

această lume încărcată de pericole și de drame. Ceea ce alege este bun, îi mulțumește și le umple 

sufletul cu o mare satisfacție. De aici survine și concluzia, la fel ca și din alte aspecte care s-au 

consumat până în momentul acesta, că destinul îi apără pentru că sunt atenți, pentru că sunt serioși, 

pentru că muncesc și pentru că atunci când este cazul își recunosc o greșeală. Nu acesta este motivul 

pentru care îi protejează destinul, dar dacă asta înseamnă să se liniștească atunci le este permis să 

creadă acest lucru. 
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Luna plină de pe casa comunicării le complică drumurile și le aduce tensiuni prin deplasări 

sau poate eșecuri în urma unor tratative care au loc la mare distanță. Este posibil ca un moment de 

neatenție să însemne și eșecul la un examen. Dorind să impresioneze, obține un rezultat suficient de 

slab încât să piardă o șansă sau mai exact ceea ce consideră el că este în momentul de față o șansa. 

Dispunerea astrală pe cerul taurilor este una foarte complicată. Nu tot ceea ce consideră ei că este 

adevăr trebuie luat în considerare și nu tot ceea ce cred că este minciună trebuie evitat. Lucrurile 

bune și cele rele se combina acum într-un mod aparte încât îi transformă pe aceștia în persoane 

foarte flexibile. Dacă eșecul de acum îi duce la depresie, dacă apelează la medicamente sau la 

terapeut asta înseamnă că au rupt acest echilibru între bine și rău. Nu acesta este momentul când ar 

trebui să se aleagă apele. Flexibilitatea înseamnă a merge pe calea de mijloc între bine și rău, nu a 

păcăli una dintre părți că a ales-o, în situația în care nu s-a desprins de cealaltă. 

Singurătatea va fi marea durere pe care un taur o parcurge în ultima decadă a lunii iunie. Se 

vor gândi că toate lucrurile rele pe care le-am făcut în mijlocul lunii februarie îi urmăresc și nu vor 

putea scăpa de ele niciodată. Apoi, ca o compensare, se gândesc că poate, totuși, finalul anului are 

rezervat pentru ei lucruri mai bune sau dacă își stabilesc obiective pe termen lung, cele care vizează 

finalul anului, atunci vor avea mai mult noroc. Este o alegere cât se poate de greșită pentru că pe 

finalul lunii iunie nu sunt recomandate proiectele pe termen lung. 

Trecerea Soarelui pe casa comunicării și, cu fiecare zi a acestei decade, apropierea sa de 

iminenta opoziție cu planeta Pluton, înseamnă pentru taur a se situa într-un con de umbră. Dacă 

reușesc să-și stăpânească revolta față de o nedreptate, dacă își controlează tonul, dacă își aleg cu 

mare atenție cuvintele și se gândesc de mai multe ori înainte de a vorbi atunci dispunerea aceasta 

negativă nu-i va influența în rău. Le va arăta unde greșesc ceilalți și vor putea să învețe din erorile 

lor. În 23 iunie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului, se vor răzgândi, 

vor bate în retragere sau vor considera că poate nu este momentul potrivit să înceapă un proiect. Pe 

această dispunere, taurii nu se vor gândi dacă proiectul este pe termen lung sau nu. Se vor gândi că 

poate este mult mai bine să se ocupe de ceea ce se află deja în derulare decât să meargă mai departe 

cu încă vreo două tinichele legate de gât. Se bucură însă de ceea ce au în jur, până și de necazurile 

celorlalți și prin această bucurie falsă se eliberează de tensiunea și grija că este singurul care suferă. 

Înțelegem de aici că toate aceste probleme sau dileme îl scot din bârlogul lui. De altfel, taurilor le 

face bine să mă iasă din când în când în lume, dar nu cu carnețelul pentru a lua notițe, ci pur și 

simplu să trăiască. 

Momentul în care Jupiter se află în conjuncție cu Capul Dragonului înseamnă pentru tauri o 

explicație pe care o primesc fără cuvinte. Dacă pentru alt semn zodiacal lucrul acesta este 

neobișnuit, taurul reușește foarte bine să citească printre rânduri, să recepționeze un mesaj 

nonverbal și, așadar, nu va avea nicio problemă în a înțelege la ce se refera. El se referă cu 

precădere la poziția pe care o au în familie, în grupul de apartenență sau chiar în acțiunea în care s-

au născut. Pentru că simt că sunt apreciați, vor fi tentați acum să reproducă un model de putere, să 

împărtășească celorlalți secretul succesului și toată această deconspirare să le facă bine. 

Deocamdată nu simt că lucrurile acestea sunt greșite pentru că există o orientare pozitivă către acest 

sector și puterea sa de a acționa pe mai multe planuri acoperă această gafă și efectele sale vor fi 

amânate. Asta se întâmplă pentru că pe conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului se va împlinii și 

trigonul Soarelui cu Luna neagră. Apar excese de putere, apar evenimente care vor fi marcate de 

delegarea de responsabilitate, de imixtiune, de abuz prin curiozitate, pretenții sau mofturi. 

De asemenea, pentru că această dispunere primește raze negative din partea lui Neptun de pe 

casa iubirii primite, taurii vor fi judecați după urmele pe care le lasă. Dacă iubirea lor, dacă 

rezultatele succesului lor îi fac pe ceilalți să trăiască mai bine atunci vor trăi mult timp de acum 

încolo cu beneficiile primite. În caz contrar, cum au mai văzut de-a lungul acestui an, succesul 

obținut este iluzoriu. Nu ar trebui să se mire că se întâmplă lucrul acesta pentru că a avea succes, cu 

acest marcaj pe casa a V-a, înseamnă obligatoriu a ține cont de feedback-ul primit, adică de ceea ce 

vine din casa prietenilor, din casa iubirii primite, casa 11. Acolo, după cum vom vedea în cazul 

taurilor, există un Chiron retrograd începând cu 27 iunie care le va aduce pasiuni față de lucruri care 

sunt departe de adevăr. Doar un alt taur ar putea să înțeleagă ce se întâmplă în sufletul acesteia 

pentru că în mod firesc un om care trece prin greutăți de genul acesta caută să și-le rezolve ori 
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măcar să le ocolească. Prin careul care se împlinește între Mercur din casa comunicării și Chiron 

retrograd de pe casa prietenilor, taurii preferă problemele care le vin din această zonă pentru că 

numai așa au impresia că își mențin autoritatea sau rolul pe care-l au în fața celorlalți. 

Trecerea lui Mercur în casa comunicării și, de asemenea, revenirea lui Marte la mersul direct 

constituie două elemente absolut magice ce se consumă în ultima zi a acestei luni. După toate 

evenimentele, unele dintre ele chiar foarte ciudate, pe care taurii ar fi trebuit să le parcurgă în luna 

aceasta, cele două episoade indicate mai sus arată o reabilitare, atât fizică, dar și relațională. Poate 

greșesc atunci când preferă să se responsabilizeze prea mult, să-și ia asupra lor sarcinii care nu le 

sunt specifice ori care nu le aparțin, poate greșesc atunci când amestecă aceste direcții pentru a 

supraviețui, însă în mod sigur există o explicație pe care ei și-o oferă. Finalul lunii iunie îi ajută să 

nu mai apeleze la explicații de genul acesta, să se comporte normal, să se liniștească dintr-odată, să 

aibă și acces la fericire și să-și poată vedea liniștiți de proiectele simple. În acest moment Venus se 

va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului mediind tendința Nodurilor și dând până și acestor 

episoade complicate un sens pozitiv. Se poate vorbi pe finalul lunii iunie în cazul taurilor despre 

îmbunătățirea calitativă a vieții într-un mod în care ei să fie mulțumiți și să se simtă bogați. Nu se 

știe dacă vor fi bogați material, pentru că de această dată casa banilor, casa a II-a, este goală, iar în 

casa banilor celorlalți se află doar Saturn retrograd. Este posibil ca bogăția să fie dată și de datoria 

pe care trebuie să o înapoieze, însă nu mai contează. Se vor simți confortabil și aceasta va fi 

impresia cu care vor trece în luna următoare. 

 

IULIE 
Primesc informații noi. Au o relație proastă cu sentimentele. Lasă impresia că nu s-au 

maturizat. Luptă cu morile de vânt. Comportament neobișnuit. Evenimentele concrete le dau de 

furcă. Răsfăț. Direcție negativă privită ca o direcție pozitivă. Au nevoie de profunzime în gândire. 

Sunt capabili de multe, dar nu pot demonstra. Tensiuni în relații. Ignoră un avertisment. Sunt 

nemulțumiți de un rezultat. Se întâlnesc cu o viziune pătrunzătoare. Prea multe pretenții. Sunt 

acuzați pe nedrept. Compromisuri. Verdicte ciudate. Nervozitate. Vor să-și dăruiască inima, dar nu 

au cui. 

 

Ar trebui ca luna iulie să reprezinte și pentru cei născuți în zodia Taur un semn de libertate 

specială, nu doar în ceea ce privesc informațiile, cât mai ales în ceea ce privește rezultatul acestora, 

adică un trai frumos și liniștit. Există câteva elemente particulare care vor face în așa fel încât 

această zodie să fie puțin cam încercată, la capitolul relații, adică toate lucrurile să fie bune, dar 

atunci când se pune problema finalului, când se trage linie și se adună, rezultatul să nu-i 

mulțumească. 

Prima zi a lunii iulie înseamnă o relație proastă între Venus și Pluton. Acesta este semn de 

boală și, dacă judecăm după faptul că Junon se află în continuare în casa bolilor acute, semnul 

acesta de nervozitate, duritatea aceasta cu care vor să schimbe ordinea lucrurilor, să răstoarne 

pământul, să pună ordine în toate după cum gândesc și după cum simt, îi consumă atât de mult și îi 

face vulnerabili față de persoanele de proastă condiție încât o persoană din exterior ar putea să 

spună despre tauri că nu s-au maturizat niciodată. Relația aceasta de opoziție dintre Venus și Pluton 

arată un conflict între dorințele personale, nevoia de stabilitate așa cum o vede el și realitatea de 

fapt. S-ar putea ca lucrurile acum să fie atât de complicate încât nici măcar un accident, nici măcar o 

boală, nici măcar eșecul la un examen să nu-i întoarcă din drum. Ei știu foarte bine că la începutul 

lunii aprilie au fost siguri pe poziție, au lucrat foarte bine cu informațiile care sunt acum la mare 

căutare și deschiderea aceasta neobișnuită care îi învăluie nu reprezintă pentru ei un semn de 

decădere, de consum sau de boală, ci de luptă. În luna iulie nimeni, în afară de taur, nu luptă și s-ar 

putea ca aceștia să lupte între ei sau să se lupte, din nou, cu morile de vânt. 

Patima aceasta pentru lucrurile clar recunoscute, pentru merite apreciate la scenă deschisă ar 

putea să-i pună în dificultate pe cei care nu au avut un comportament foarte bun în prima jumătate a 

anului. Familia devine importantă pentru ei, însă nu prin ceea ce reprezintă, ci prin sprijinul pe care 

un taur știe că îl va primi din partea acesteia. Deocamdată intuiește cam care sunt problemele mari 
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din această zonă și cam ce-ar trebui să facă, dar nu face nimic. Se gândește la războiul pe care-l va 

câștiga și își va consuma toată energia în sensul acesta. Pentru că trebuie să se consume și 

evenimente concrete în viața unui taur, că altfel nu simte că trăiește, ridică tonul, visează la o 

schimbare spectaculoasă, se lasă în voia unor evenimente deși știu concret ca acestea nu-l 

avantajează sau îl duc spre eșec și Luna nouă din 4 iulie, cea care se va consuma pe o casă a 

drumurilor scurte, îi va face pe tauri foarte agitați, sensibil la durere, dar incapabili să o diminueze. 

În ochii celorlalți, taurii vor părea răsfățați, se vor comporta ca niște persoane care nu țin 

cont decât de ceea ce știu ei, decât de cadrul natural, de ceea ce au fost creionat din timp de schema 

pe care o cunosc foarte bine și nici într-un caz de avertismentele pe care le primesc din jur. Această 

formă de egocentrism vine, de asemenea, dintr-o afectare într-o direcție negativă a zodiei rac, dar și 

din exacerbarea a ceea ce se consumă pe casa iubirii dăruite. Au intuiție, sunt puternici, inspirați 

însă se comportă greșit, ridică tonul sau îi privesc pe ceilalți de sus. Este indicat ca la începutul 

acestei luni, ca în prima decadă a lunii iulie, taurii să se comporte în felul acesta. Succesul vine în 

această lună pentru toate zodiile prin profunzime în gândire și nici într-un caz printr-o atitudine de 

superioritate.  

 
Pentru că Venus se va afla în 6 iulie într-o relație bună cu Marte, schema aceasta de gândire 

va însemna un mare avantaj pentru tauri și doar pe termen scurt. Obțin un avantaj din partea unei 

persoane cu care au mai lucrat, cu care au mai colaborat, poate chiar una care se află deja în 

anturajul său. Nu se știe însă dacă întregul tablou beneficiază de ajutorul celorlalte semne zodiacale, 

nu se știe dacă persoana respectivă dorește să participe cu tot sufletul. Retrogradarea lui Chiron este 

un semn de maximă vulnerabilitate pentru a înțelege mesajul unei persoane care ar putea să-l ajut 

într-o problemă personală. 7 iulie este momentul în care taurii înțeleg lucruri neobișnuite. Este 

posibil ca acest lucru pe care îl înțeleg ei să aibă legătură cu libertatea, cu înțelegerea unor factori de 

coabitare, să identifice care este traseul ascendent al unui lider și să facă în așa fel încât, prin ceea 

ce divulgă, să-i submineze acestuia autoritatea. 7 iulie este o zi neagră în CV-ul unui taur pentru că 

relația aceasta proastă a lui Mercur cu Pluton îl face sensibil la conjuncturi stranii, cele care îl duc 

spre intrigi sau spre subminarea autorității unui lider sincer și capabil. Apoi, relația proastă dintre 

Venus și Uranus ne spune care este motivul. Taurii sunt complet nemulțumiți de ceea ce nu știu, 

sunt frustrați de faptul că plăcerea nu-i ajută la nimic și că au intrat deja pe un traseu de pe care nu 

știu prea multe lucruri. În mod normal ar trebui să se retragă, să medieze această problema, s-o 
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expună unui factor care poate media și să nu viseze prea departe. Revenirea lui Junon în Scorpion în 

casa parteneriatelor le degajă acestora casa muncii și atunci, dacă vor rezultate din acest sector, vor 

trebui să accepte și riscurile. Soarele se află acum într-o relație foarte proastă cu Pluton și liniștea se 

spulberă. Se gândesc la ce este mai rău pe lume și au impresia că toate aceste tensiuni pe care le 

traversează vor să le spună că viitorul este sumbru. Se înșală. Viitorul nu este atât de sumbru dacă 

își pun în valoare calitățile, dacă sunt sinceri și deschiși și dacă nu subminează autoritatea nimănui. 

Dacă definesc aceste condiții atunci sentimentele se simplifică, tensiunile din relații nu mai sunt atât 

de încărcate și ceea ce se consumă pe casa relațiilor înseamnă luciditate, adică cu o atenție în plus în 

a-și alege oamenii cu care se asociază, ceea ce este de bun augur. 

Într-o dispunere absolut interesantă, ziua de 10 iulie la aduce taurilor o relație buna a 

Soarelui cu Jupiter și de aici înțelegem că multe lucruri dintre cele pe care le gândesc ei ar putea să 

ajungă la finalitate. Se știe însă că dacă le văd așa bune cum sunt ele, în mod sigur impulsul acesta 

de-a face două lucruri deodată, de a suferi și de a fi bucuros că suferința aceasta are un rost, de a 

muncii și de a se mulțumi cu rezultatele spectaculoase pe care le obțin în urma acestui efort făcut în 

condiții grele, reprezintă semnul că taurii sunt pe receptivitate și ceea ce primesc este dovada unui 

progres spectaculos. 

Dar ei nu pot trăi liniștiți așa cum știm din manuale de astrologie că ar prefera un taur să 

trăiască. În 11 iulie, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Uranus, au probleme de 

conștiință, își pun diverse semne de întrebare referitor la viitorul lor și dacă nu cumva faptele rele îi 

vor ajunge din urmă. Pentru că și Chiron în această perioadă se află în mers retrograd se poate vorbi 

acum de o anume neglijență față de interesul pe care l-au avut până acum. Aproape că ignoră 

complet anumite lucruri care i-au trezit interesul și nu mai respectă nici timpul, nici valorile sale, nu 

mai iau în calcul nici riscul și se lasă în voia unor episoade despre care, pe alte conjuncturi, ar fi 

avut numai cuvinte rele de spus. 

În 12 iulie Venus va intra pe casa familiei și se vor simți confortabil în acest sector pentru 

că, așa cum sunt construiți, investesc foarte mult în ceea ce înseamnă zona intimă, confortul sau 

stabilitatea în locul în care se așază. Dar, pentru că nimic nu este prea simplu pentru tauri în această 

perioadă, Venus, imediat ce a intrat pe zodia Leu, va trebui să dea socoteală lui Junon. Vor liniște în 

familie, dar familia nu e liniștită cu el până când anumite lucruri nu se clarifică. Abia din 14 iulie, 

când Mercur va intra pe casa familiei, se poate vorbi de o redresare a unor relații tensionate până în 

momentul acesta. De altfel, pentru că Mercur în zodia Leu este într-o poziție destul de proastă, va fi 

obraznic și le va răspunde celor care nu sunt de acord cu ei într-un mod neașteptat. Dovedesc însă 

că sunt maturi, că dacă se impune o altă baza și dacă vor un rezultat, în mod sigur toată lumea va fi 

mulțumită cu acest rezultat, chiar dacă, la un moment dat, îl vor respinge. Pentru că, din nou, 

lucrurile pentru cei născuți în zodia Taur sunt complicate, se poate vorbi pentru persoanele cu un 

nivel de conștiință ridicat de o transformare rapidă. Iubirea este ceea ce le anima această 

transformare și pentru că o găsesc nu se vor mai uită în urmă la ceea ce rămâne. 

În mijlocul lunii iulie, adică pe 16 iulie, când se va împlini relația proastă dintre Soare și 

Uranus, taurii vor ridica tonul în fața unui om pe care-l respectă foarte mult. Ar trebui să primească 

acum o înțelegere maxima, cei din jur să fie atenți cu ei și să nu-i judece foarte aspru pentru că fac 

lucrul acesta la adresa celor de la care se așteaptă la înțelegere necondiționată. Asta dovedește faptul 

că sunt foarte conștienți de riscurile acestor comportamente, de cât de complicat este anturajul, de 

cât de periculos este să te manifești în modul acesta și cât de ciudat ar putea să fie rezultatul. 

Schema aceasta se referă, de asemenea, și la risipă, dar risipa aceasta are însă o explicație. Taurul 

dorește să-și depășească propria condiție și vrea să învețe foarte multe lucruri într-un timp foarte 

scurt. Obstacolele pe care nu a reușit să le depășească din 2011 încoace nu-i permit să se exprime în 

modul acesta, să aibă această viziune pătrunzătoare sau să-și folosească intelectul într-un mod atât 

de rapid. Pentru că în 17 iulie Marte se va afla într-o relație foarte bună cu Chiron retrograd, taurii 

vor încerca să ascundă acest deficit de flexibilitate, această neputință de a se racorda la o nouă 

viteză de lucru și se vor asocia cu cei care pot să facă lucrul acesta. Este posibil ca asta să implice 

un compromis destul de mare și ceea ce va urma, până la Luna plină din 20 iulie, nu înseamnă 

altceva decât un conflict ca un răspuns la ceea ce au cerut și nu-și mai pot lua singuri. 
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Există anumite episoade care se consuma pe cerul astral al celor născuți în zodia Taur și care 

vizează transformarea prin mijloace mai puțin corecte, prin vrăjitorie sau prin alchimie. Conjuncția 

lui Mercur cu Venus de pe zodia Leu, pe casa familiei, arată că aceștia sunt dispuși să facă orice 

pentru ca lucrul acesta să fie de neatins. Este posibil ca pentru a-și împlini acest deziderat să 

declanșeze un conflict, să se lupte cu forțe superioare lui și să facă o impresie foarte bună. Învață 

ceva din toate lucrurile acestea, dar s-ar putea ca memoria să le fie afectată. Mercur s-o fi aflând 

într-o relație foarte bună cu Saturn însă duritatea cu care seniorul karmei intervine din casa 

ocultismului arată că ritmurile existenței sale sunt diferite față de pretențiile pe care le lansează față 

de viață. 

Luna plină din Rac, cea care activează o axă a relațiilor intime și a devenirii sociale, îl 

transformă pe taur într-un martor. Pentru că au o casă a proceselor destul de încărcată taurii acum ar 

putea să devină martori cheie și să poarte toată răspunderea într-un proces care nu-i privește. Au 

fost la un moment dat prezenți într-un episod și din această cauză mulți consideră că povestea sa 

clarifică lucrurile. La un alt nivel, într-un proces care judecă nedreptatea acestei lumi în raport cu 

lumea subtilă, taurul devine personajul misterios care poate înclina balanța prin experiențele sale. 

Acesta este momentul în care un individ născut în zodia Taur poate spune "Se poate, eu am reușit!". 

În 22 iulie Soarele va trece în casa familiei și acolo lucrurile par deja așezate pentru cei 

născuți în zodia Taur. Există însă un mister care planează asupra lor, nu în ceea ce-i privește pe ei, 

nu în ceea ce ar putea să înțeleagă ei față de ceea ce trăiesc, ci din ceea ce reușesc cei din jur să 

distingă. Multe lucruri devin răsturnate sau poate negative pentru cei născuți în zodia Taur imediat 

ce Soarele le va intra pe o casă de finalitate. Strălucirea lor dispare și asta se întâmplă pentru că au 

mustrări de conștiința. Se simtă împovărați pentru că au acuzat pe nedrept un personaj și au obținut 

o poziție socială pe baza acestui gest. Pentru a depăși acest moment de impas dovedesc prea multă 

încăpățânare însă sunt organizați, atenți să se adapteze la ceea ce este schimbător în jur și vor să se 

pregătească pentru un mare eveniment. 

Ceea ce este bun din viața unui taur vine acum din prima decadă a anului, adică de la 

începutul lunii ianuarie, când și-a stabilit anumite obiective pe termen lung și și-au dorit să nu aibă 

atât de multe obstacole ca anul anterior pentru a și le îndeplini. Este posibil ca, de la începutul 

anului și până acum, taurul să fi uitat că nu trebuie să renunțe la măsură, nu trebuie să-l 

recompenseze doar pe cel care va face același gest cu el, nu trebuie să cumpere și să vândă 

încrederea nimănui. Acest moment de 24 iulie, când Soarele se va afla într-o relație proastă cu 

Junon înseamnă pentru tauri sancțiune pentru un câștig nedrept. Abia acum își da seama ca marcajul 

care le vine de pe casa iubirii dăruite înseamnă și un avantaj venit prin speculație. Sunt tentați să 

facă un fals, să interpreteze, la limită, o lege, un ordin sau hotărâre, să transforme ceea ce nu este 

clar în ceea ce este clar pentru el. De aici înțelegem cât de ușor își pot atrage taurii acuzații, cât de 

ciudați pot părea celor din jur doar pentru că aleg să viseze la o viață mai bună și sunt dispuși să 

facă anumite compromisuri pentru a le obține. Taurii care sunt răbdători în această perioadă, care au 

o reținere în a merge mai departe pe această linie a compromisului pe care l-au făcut până acum vor 

beneficia de împrejurări favorabile pentru familie, dar, pentru faptele pe care le-a făcut, va trebui să 

dea socoteală. 

Finalul lunii iulie aduce un semn de înțelepciune taurilor însă nu vor avea puterea necesară 

să împărtășească și celorlalți această experiență de viață. De altfel, poate nici nu este util să 

împărtășească acest lucru, pe cât este de util li se pare să se prezinte celorlalți ca și cum au un nume, 

au o experiență de viață. Va trebui să arate că au încredere, că dacă sunt înțelepți cei din jur vor 

vedea, nu trebuie să le spună în ce direcție să se uite, și unde să pună degetul. Momentul acesta, în 

special cel al zilei de 27 iulie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus, o greutate se 

transformă. Taurii intră în posesia unor emoții pozitive și vor reuși să lucreze frumos cu valorile pe 

care l-au cumpărat. Există însă o problema pe care nu vor putea să o gestioneze și ea este legată de 

opinia celuilalt. S-ar putea ca, în tot acest carusel, un taur să nu fi putut, în ultima perioadă, să 

schimbe părerea unui asociat. Acesta este momentul în care își dă seama că nu mai poate face 

nimic. În 30 iulie Soarele se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră și vor considera că iese din 

acest impas dacă inventează foarte multe verdicte. Taurul obișnuit va fi nervos, faptele sale vor fi 

marcate de ambiguitate, iar caracterul practic va fi înlocuit de nevoia de a se distra, de a-și consuma 
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energia, rezervele, banii. Casa a V-a, a distracțiilor, este accentuată și există pericolul de a se 

reinventa anumite încercări pe care taurii nu le-au putut depăși în mijlocul lunii iunie. De-acolo le 

vine amintirea unor evenimente nefericite ce le creează o mare stare de nervozitate sau îi îndeamnă 

spre compromisuri crezând că așa vor trăi mai bine. 

Imediat ce Mercur le intră pe casa iubirii dăruite, vor vorbi ușor despre ceea ce simt, despre 

ceea ce este important pentru ei și această poziție nu avantajează decât copiii născuți în aceste 

semne, nu și adulții. Adulții vor fi capricioși, răsfățați, vor pretinde celor din jur dovezi de 

sinceritate, de afecțiune, de dragoste și nu se vor gândi decât la ei. Se vor dovedi destul de brutali, 

nerafinați sau preocupați excesiv de mult de ceea ce simt ei și de ceea ce este pentru ei zona de 

confort. În 30 iulie, Uranus va porni o deplasare retrogradă ce va ține până la finalul anului. Dacă 

nu sunt atenți la feedback, dacă nu sunt atenți cu cine se asociază, cui își dăruiesc inima, taurii vor 

intra pe o pantă descendentă care va ține până la finalul anului. 

 

AUGUST 
Probleme cu patrimoniul. Se întâlnesc din nou cu slăbiciunile celorlalți. Aplanează un 

conflict. Suspiciune asupra unui efort. Țin cont prea mult de părerile celorlalți. Vor să învețe mai 

mult. Experiment complicat. Ușor dezechilibru. Transferă greutatea lor celorlalți. Se bazează prea 

mult pe impresiile celorlalți. Evenimente sociale complicate. Țin prea mult cont de eșecurile 

celorlalți. Apelează la instinct. Au nevoie de o motivație pentru a face fapte bune. Afectivitatea este 

puternică. Devin mai responsabili. Visele nu li se împlinesc. Administrare de valori. Li se încalcă 

din nou un drept. Se tem de o pedeapsă. Rezistență la un factor de transformare. Disimulare. 

 

O parte din problemele pe care taurii le-am parcurs în prima jumătate a anului 2016 se vor 

redresa în luna august și asta doar dacă arată simpatie față de slăbiciunile celorlalți. Practic, prin 

acest sentiment frumos, prin această deschidere aparte taurii dau startul unei suite de evenimente 

foarte frumoase de care se vor bucura atât ei cât și cei din jur. 

În prima zi a acestei luni, când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus, taurii își aduc 

aminte de libertate. Este adevărat, au un mod aparte de a privi această libertate, prin elemente 

stabile, prin puncte de reper, prin ținte stabilite foarte clar, fără a se lăsa în voia trăirilor sau în voia 

inspirației. Cel mai important eveniment al primei decade a lunii august, cel care se va consuma în 2 

august, le aducem un curaj pe care taurii vor încerca să-l încadreze tot într-o zonă precisă. Trecerea 

lui Marte în zodia Săgetător, pentru că despre acest eveniment este vorba, arată întoarcerea la 

colaborările pe care taurii l-au lăsat în urmă. Au impresia că pot face gestul acesta, că se pot 

întoarce la o atitudine mai veche, la libertăți mai vechi și pot iniția colaborări fără să fie vulnerabili, 

fără să aplaneze asupra lor suspiciunea că sunt irascibili sau că vor doar avantajul personal. Asta 

înseamnă că au acum posibilitatea să se deschidă către valori noi și să le facă plăcere să facă acest 

lucru. Este adevărat, imediat ce Marte se va întoarce în casa ocultismului, el se va plasa în fereastra 

careului cu Neptun. Există o teamă că s-ar putea ca taurul să nu mai fie acceptate în mediul pe care 

l-au părăsit ori pe care l-au jignit. Există o grijă teribilă ca nu cumva, întors la locul faptei, să 

procedeze la fel, să ajungă din nou în punctul în care să nu țină cont de părerile celorlalți, ci doar de 

propriul interes. 

Revenirea lui Marte în casa a VIII-a arată și o nouă preocupare pe care taurul o va cultiva în 

următoarele luni. Va fi atât de curios de ceea ce se întâmplă în viețile celorlalți, de profunzimea 

sentimentelor lor, de plăcerile pe care și le permit unii încât se vor transforma în detectivi. Ceea ce 

colectează din toate aceste evenimente vor putea să pună în paginile unei cărți, să consemneze într-

un jurnal și acestea să devină de referință pentru generațiile care vor veni. Există în continuare o 

notă accentuată pe casa iubirii dăruite și taurii consideră că au multe lecții de învățat. Toată această 

invitație la distracție, toată această forță care îl smulge din ale lui, din specificul său, are un rol 

educativ. Taurii obișnuiți vor transforma acest îndemn în pasiune față de jocurile de noroc, față de 

câștiguri ușoare sau față de avantaje obținute fără să muncească. Dacă Venus de pe casa a V-a le 

aduce acestora un anume avantaj, poate chiar noroc în direcția aceasta, Mercur din aceeași casă 
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subminează autoritatea unui taur care dorește să fie ascultat doar pentru că vorbește, fără să i se 

pună la îndoială ceea ce spune sau fără să se verifice informația. 

Dar relația frumoasă care se construiești acum între Mercur și Luna neagră poate ascunde 

această tentație a banului câștigat ușor, a minciunii folosită pentru avantaj personal sau a succesului 

susținut pe erorile celorlalți. Din acest punct de vedere prima decadă a lunii august pare să fie una 

dintre cele mai dificile. Ea va face trimitere către mijlocul lunii ianuarie când se presupune că taurii 

ar fi trebuit să învețe ceva din viață. Dacă au fost ființe profunde și nu s-au susținut foarte mult pe 

umilințele anului anterior atunci vor depăși cu brio momentul acesta. Dacă nu, vor încerca să 

câștige cu orice preț, se vor bucura la început și, apoi, 

vor realiza cât de mult au pierdut. Câștigul poate fi 

material, poate fi o funcție sau un privilegiu social, însă 

pierderea este de natură umană. Pierd prieteni, în viteza 

de lucru, rezultate ale muncii sau sunt părăsiți de 

oamenii pe care i-au ajutat până acum și care vor mai 

avea de îndeplinit un rol important până la finalul 

acestui an. Rolul pe care îl are Mercur pe casa 

speculației, le readuce acestora tulburări de judecată, 

precipitare în a lua decizii rapide ceea ce nu le este 

specific. Sunt grăbiți de o realitate înconjurătoare și nu 

știu să decidă corect, nu se pot hotărî dintr-odată, iar 

dacă sunt presați să facă lucrul acesta atunci se vor 

hotărî pe ceea ce au foarte activ în minte la momentul 

respectiv. 

Taurii se vor comporta în prima decadă a lunii 

august ca și cum au un examen important de dat, viața 

îi încearcă foarte mult să fie maturi, să aibă 

discernământ și să nu-și vândă iubirea pe avantaje 

imediate. Există această componentă vulnerabilă pe 

cerul lor și pentru că de câteva luni li se activează 

emisfera vestică a horoscopului lor nu prea au control 

asupra evenimentelor, nu pot interveni cu un factor de 

reglare și nici nu le pot opri. Pot însă să le combine 

într-un chip armonios încât conștientizarea de acum să nu fie doar un experiment complicat, cât un 

rezultat constructiv pentru el și pentru cei din jur.  

Din conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului de pe zodia Fecioară taurii se aleg cu o 

promisiune. Dar pentru că există această componentă ludică vor lua totul în joacă sau anturajul îi va 

lansa acestuia o propunere pe care el o va înțelege ca pe o promisiune și va fi antrenat într-un joc 

foarte interesant, dominat de schimbul de informații, de tranzacții, de transfer de valori dintr-un 

departament într-altul, de creșteri spectaculoase de patrimoniu, toate acestea fiind expresia unui 

progres spectaculos. Are încredere în tot ceea ce întâlnește, are încredere în rezultatul pe care-l 

obține, dar nu are încredere în colaboratori. Gândul acesta îl dezechilibrat și ar putea să-l coste mult. 

Elementul vulnerabil care vine acum din casa parteneriatului dă un semnal de alarmă negativ față de 

colaboratorii în care taurul nu are încredere. Deci s-ar putea ca nu doar taurul să-i păcălească pe 

aceștia, ci și acești parteneri, din cauza neîncrederii, să fie puțin rezervați în a-i oferii acestuia toate 

informațiile de care am nevoie sau toată libertatea de a acționa în locul lor, așa cum taurii își doresc. 

La doua decadă a lunii august taurii vor încerca să simplifice lucrurile însă deocamdată nu 

știu cum. Direcția spre care se orientează acum este una mult mai apropiată de ceea ce se consumă 

în momentul acesta și din această cauză se vor simți foarte ambițioși crezând într-un viitor care este, 

la fel cum a fost și în decada anterioară, nesigur. În 13 august, când Jupiter se va afla într-o opoziție 

cu Chiron, temele sociale vor fi judecate greșit însă el intervine ca un factor de reglare. Ceea ce a 

colectat în prima jumătate a lunii august transferă celorlalți, arată că pe ei vremurile nu-i schimbă, 

modele nu-i afectează și, în orice moment, pot fi considerați un factor de stabilitate sau de 

încredere. Nu se știe dacă se poate merge foarte departe cu această impresie, însă vor cu orice preț 
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să-și construiască această imagine. Dacă judecăm după faptul că au o casă a imaginii sociale goală, 

totul se bazează pe ceea ce alimentează, pe ceea ce susțin în continuu. Taurii nu se pot baza acum 

pe o impresie pe care au creat-o deja, adică nu pot fi siguri ca această impresie se va menține până 

la finalul demersului sau până la finalul anului. Este adevărat, multe evenimente sociale, începând 

cu 30 august, prin revenirea lui Saturn la mersul direct, vor reveni la o stare de normalitate. Starea 

de normalitate de acum a taurului este curiozitatea, investigarea, dar și speculațiile pe care își permit 

să o facă pe seama a ceea ce află din viețile celorlalți. Aceasta este perioada din an când taurul va fi 

cel mai curios și îl va costa foarte mult această curiozitate. 

Unul dintre cele mai triste evenimente pe care taurii le vor parcurge în această a doua decadă 

a lunii august vine din relația proastă a lui Venus cu Neptun. Se produce o răsturnare de situație, 

una cu un impact afectiv foarte puternic care l-a dezechilibrat pe taur și i-a zdruncina încrederea în 

sine. Au nevoie de transformare interioară pentru a trece peste acest impas și abia acum vor 

conștientiza că, de fapt, Axa Dragonului suprapusă peste o axă a afectivității îi îndeamnă să 

iubească altfel, fără motiv, fără interes, fără garanția satisfacerii unei plăceri. Abia acum își dau 

seama că s-ar putea ca anumite evenimente nefericite ce s-au consumat de-a lungul vieții au fost 

dictate de o conștiință impură. Și-au dorit asocieri cu oameni de proastă factură, cu oameni vicioși 

pentru ca ei să fie cu un pas înaintea lor, un pic mai curați, cu puțin mai multe informații pentru a le 

fi superiori și a-i controlat. Au făcut lucrurile acestea din instinct, din nevoia de a-și construi o 

stabilitate, nu dintr-un interes perfect. Abia acum dacă vor continua pe această linie, abia în 

momentul acesta când vor înțelege care este natura eronată a acestor decizii, vor fi vicleni. 

Taurii vor vedeam în mijlocul lunii august ca niciodată un rău nu este definitiv, el fiind de 

fiecare dată secondat de un bine. În 16 august Venus se va întâlni într-o conjuncție cu Capul 

Dragonului și norocul le va fi la intensitatea cea mai mare. Vor beneficia și de o șansă necalculată, 

una pe care nu au anticipat-o, nu au consultat-o din articolele care se ocupă de previziuni financiare, 

de previziuni de altă natură și se vor bucura. În momentul acesta se poate constata că accentuarea 

casei a V-a îi expune pe aceștia față de evenimente care pot duce la pierzanie. Partea bună vine doar 

acolo unde taurul alege să împartă din succesul său, să dăruiască, să ofere, dar nu oricui, ci celui 

care se află într-o mare suferință. Simpatia față de slăbiciunile și nevoile celorlalți, deviza generală 

aplicată lunii august, trebuie să fie pentru tauri o motivație în a-i transforma în filantropi. Dacă nu 

ajută dezinteresați, dacă nu lasă în urmă frica aceasta de sărăcie, de puțin, de simplificare abuzivă 

sau de marginalizare, vor ajunge într-o zonă destul de periculoasa existenței lor. Ceea ce vine din 

casa speculațiilor, cumulat cu combinațiile interesante dintre casele parteneriatelor și ocultismului, 

puse pe seama faptului că din 2011 încoace Uranus din casa lucrurilor ascunse i-ar putea priva de 

libertate îi sperie, le aduce această componentă foarte delicată ca și cum ar merge pe sârmă. 

Luna plină ce se împlinește în 18 august accentuează această componentă ce le aduce un 

neastâmpăr, un nerv, o agitație teribilă care le va schimba traiectoria. Se vor întoarce din drum, se 

vor trezi în plină noapte, îi va enerva că au trasat sarcini colaboratorilor și aceștia nu le-au 

îndeplinit, ba că e prea cald, ba e prea frig, ba că nu mai au răbdare până când un anumit demers se 

finalizează. Această combinație care are cu precădere o notă afectivă puternică reprezintă începutul 

unei mari erori. Taurii care au un nivel de conștiință ridicat vor transforma această dinamică într-un 

moment de înțelepciune. Nu se vor plânge că au fost dezamăgiți sau trădați, ci vor încerca să 

înțeleagă cauza dezamăgirii sau cauza trădării. Nu puțini vor fi aceia care vor reuși să facă lucrul 

acesta pentru că în continuare există o presiune foarte mare pe axa afectivității, tot din casa 

speculațiilor și care de această dată ar putea să-i afecteze și pe copiii taurilor, în cazul celor care au 

deja o familie formată. Taurii, în calitate de copii, dezamăgesc acum părinții prin faptul că vor să 

pornească pe un alt drum decât li se recomanda. Opoziția aceasta ciudată dintre Mercur și Chiron 

arată refuzul unui element superior, refuzul sacrificiului, refuzul bucuriilor misterioase de teama 

unei pedepse. Celorlalte semne zodiacale li se va părea ciudat de unde taurul se teme acum de 

pedeapsă, pentru că forța aceasta care vine de pe casa a V-a nu-i mai face responsabili față de 

consecințele faptelor. Există o întâmplare similară la care se face acum trimitere și pe care o au 

activă în minte, indiferent de zona în care activează. Finalitatea a ceea ce se întâmpla cândva, 

asemănarea cu întâmplarea respectivă și posibilitatea ca finalul să fie la fel, sperie foarte mult. 
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În 22 august și Soarele intră pe casa iubirii dăruite și acum casa familiei este goală și chiar 

nu-i mai interesează ce se întâmpla acolo. Știu că ceea ce au făcut până în momentul acesta a fost 

bun, s-au ocupat cu responsabilitate, cu implicare de acest sector și momentul acesta consideră că 

trebuie să se ocupe de ei. Se deplasează, visează la vacanțe, la călătorii, la distracții și ar putea chiar 

să exagereze în direcția aceasta. Se păstrează în continuare o notă agresivă, cea care face o legătură 

interesantă între această casă a  V-a și casele a VII-a, a VIII-a și a IX-a. În 24 august când Marte se 

va afla într-o conjuncție cu Saturn taurii au confirmări. Acesta este momentul în care se simt foarte 

puternici pe poziție, când ignoră cu desăvârșire consecințele unor complicații parteneriale, când 

ambițiile materiale sunt foarte mari și când își fac planuri pe termen lung. Nu se știe dacă acestea 

vor putea fi duse la îndeplinire pentru că elementele pozitive cu care lucrează un taur în momentul 

de față sunt cele care au fost hrănite corespunzător la finalul lunii ianuarie. O parte din ceea ce s-a 

consumat pe finalul lunii ianuarie înseamnă acum administrare de valori, stabilirea unor noi date 

contractuale sau repararea unui deficit. Se poate vorbi aici de bani însă doar prin înțelegere, doar 

prin contract, doar prin raportarea la o schemă de lucru pe care taurul a respectat-o. Nu câștigă la 

loto, dar pot găsi bani pe stradă, își pot da seama că devin dintr-o dată moștenitorii unei averi 

impresionante și se și bucură de lucrul acesta pentru că nu au făcut nimic în sensul acesta. Calitatea 

pe care o au este suficientă pentru a primi acest drept. Dacă depășesc etape, dacă încalcă drepturile 

celorlalți atunci tot acest transfer trece pe casa a XII-a și se transformă în pedeapsă. 

Această componentă a pedepsei, cea care a fost activă și în anii anteriori din cauza lui 

Uranus pe casa a XII-a, capătă, în 2016, conotații aparte. Nu trebuie decât să-și oprească această 

poftă teribilă, această lăcomie ieșită din comun, această obsesie a averii, a banilor, a succesului, a 

recunoașterii pentru ca finalul acesta nefericit să fie complet evitat. Acolo unde există nuanțe mai 

exista și o pedeapsă nuanțată, acolo unde există lăcomie parțială va exista și o pedeapsă parțială. 

Dacă în anul anterior lucrurile acestea, prin nuanțare, au putut fi evitate, în anul acesta lucrul acesta 

nu mai poate fi posibil. Orice nuanțare duce la contactul cu pedeapsa direct proporțional cu eroarea 

săvârșită. Pentru a evita o sancțiune, acuzații, perioade lungi de insomnie, griji fără rost sau cu rost, 

trebuie să fie perfecți în această perioadă. Dacă se abat de la regulă, aici vor ajunge! 

Finalul lunii august le aduce întâlnirea cu un nou reper. Din 26 august, când Marte se va afla 

într-o relație proastă cu Neptun, schema de gândire pe care au folosit-o la începutul lunii se 

modifică. Se tem acum că evenimentele pe care nu le-au putut controla în mijlocul lunii martie îi 

invadează și le schimbă prioritățile. Se gândesc acum la boală, la consum nervos, la epuizare sau la 

faptul că în toată această perioadă de plăcere, de distracții este posibil să fii contactat ceva, un virus, 

o ciupercă sau altceva de care nu va mai scăpa o perioadă. În stadiul acesta, pe finalul lunii august, 

semnele de boală sunt înșelătoare. Vor vedea însă până la finalul anului, când se va accentua și 

zodia Balanță, că lucrurile acestea nu vor rămâne în statul acesta. Boala se poate instaura doar dacă 

în momentul de față nu ține cont de acest avertisment. Avertismentul care vine spre tauri în finalul 

lunii august înseamnă că, din momentul acesta încolo, ar putea să contacteze o boală sau epuizarea 

ar putea avea efecte nefaste. 

La acest avertisment face referire conjuncția lui Venus cu Jupiter din 28 august și doar dacă 

sunt atenți la acest aspect vor avea șansa să întâlnească oameni cu adevărat speciali care au trecut și 

prin situații de genul acesta și le-au depășită cu brio. Schema aceasta este foarte utilă taurilor și îi 

îndeamnă să înțeleagă lucruri profunde despre viață în așa fel încât să le poată așterne pe hârtie ori 

să le poată povesti celorlalți cu o mare diversitate de detalii, cu o mare profunzime și într-un mod 

foarte inventiv. Pentru că în 30 august Marte se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului, 

sentimentul acesta al revoltei față de dorințele proprii va fi greu de controlat, rezistența la un factor 

de transformare vor fi atât de intensă și de mare încât taurul va lupta împotriva acestor obiceiuri 

proaste ca și cum ar fi ale altcuiva. Pot greși acum pedepsindu-se prea mult, abținându-se de la 

alimente, de la tentații, de la ceea ce le-ar putea oferi plăcere, reducându-le pe acestea la minimum. 

Este, de altfel, un moment greșit să se procedeze în felul acesta. Orice luptă împotriva propriei 

persoane, orice complicație pe care o alimentează în felul acesta, orice soluție care folosește metode 

de genul acesta transformă o reușită într-un mare eșec. Pe 30 august Mercur își va iniția mersul 

retrograd care va ține aproximativ trei săptămâni deci dacă iau acum o decizie proastă, dacă aleg în 

momentul de față să lupte împotriva propriei persoane își vor menține această atitudine eronată timp 
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de trei săptămâni, ceea ce va fi destul de grav. Sunt avertizați că nu nevoile lor trebuie reduse, ci 

pofta aceasta foarte intensă, lăcomia aceasta pe care nu și le-au diminuat în niciun fel până acum. 

 

SEPTEMBRIE 
Atitudine eronată. Reușesc să se ridice deasupra celorlalți prin efort. Obțin un succes. O 

dorințele este îndeplinită. Consum exagerat. Se întâlnesc cu o formă ciudată de risipă. Calitatea 

faptelor personale nu este apreciată. Primesc sarcini suplimentare. Au nevoie de ordine. Nu 

renunță la mâini. Pun în aplicare o regulă mai veche. Au conștiința intactă. Pot să treacă dincolo 

de aparente. Relațiile sunt dificile. Muncesc mai mult. Au nevoie de curățenie sufletească. Se 

orientează mai bine. Pierd un element esențial. Se tem de schimbare. Întâlnesc un răufăcător. Au 

nevoie de relaxare. 

 

Încă din luna august taurii au observat că se află într-o perioadă a vieții lor în care nu prea 

pot să schimbe lucrurile, ci le pot așeza într-o altă ordine, dar nu le pot da acestora o direcție 

complet nouă. Asta înseamnă mișcare, adaptare la o condiție exterioară sau integrarea în intimitatea 

a unor elemente nespecifice. Taurii nu se simt confortabil când trebuie să facă lucruri de genul 

acesta și în luna septembrie, din această cauză, va fi destul de incomod pentru tauri care au un nivel 

de conștiință ridicat și care au reușit să se ridice deasupra celorlalți prin efort, prin muncă și chiar 

prin acceptare. 

Luna nouă care se împlinește la începutul lunii septembrie înseamnă pentru tauri 

conștientizarea unui mare eșec. S-ar putea ca norocul în sine, cel cu care s-au întâlnit în doua parte a 

lunii august să fie eșecul la care se refera luna nouă din 1 septembrie. Eșecul acesta nu vine pentru 

că norocul nu ar fi util, pentru că au primit ceea ce nu au cerut, ci pentru că a explora acest noroc, 

fără a avea înțelepciunea necesară, înseamnă a intra într-un con de umbră. Taurii nu doresc să intre 

într-un con de umbră mai ales că relațiile care se construiesc între Soare, Saturn și Neptun, adică 

acest careu în T pe semne mobile, înseamnă străduință, constrângere pentru a obține un succes, 

pentru a ieși din umbră sau pentru a-i da un sens pozitiv unor demersuri care se află în planul 

secund. Există multă insatisfacție chiar pe acest noroc, chiar pe această risipă de bunuri, de valori, 

pe această cheltuială ce-ar putea foarte ușor să ducă la dezechilibre. Începutul lunii septembrie este 

destul de încărcat pentru tauri pentru că le aduce ca element negativ ceea ce la începutul lunii 

august a fost considerat element martor. Mijlocul lunii ianuarie devine din nou un reper însă de 

această dată nu se sperie. Ceea ce și-au dorit la mijlocul lunii ianuarie și care a devenit dorință 

împlinită în luna august constituie acum unul din elementele negative pe care ar trebui să le evite. 

Relația bună dintre Soare și Lună neagră nu poate compensa furtuna pe care trebuie să o 

întâmpine la începutul lunii septembrie. Desigur, își mai îndulcesc aceste conflicte, forța spiritului 

arată că multe lucruri pot fi depășite cu răbdare, cu sârguință, cu acceptare. De acest lucru vor fi 

convinși și pe 4 septembrie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului. Simt că 

se pot ridica deasupra unei condiții dureroase, simt că-și pot rezolva o problema însă nu cu ceea ce 

au în preajmă. Sunt preocupați de risipă, de consum exagerat, de cheltuielile prea mari pe care le-

am făcut în luna anterioară sau de datoriile pe care le-au făcut pentru a se simți bine, pentru a se 

distra sau pentru a-și consolida starea de confort și caută acum vinovați pentru a nu se acuza pe sine 

mai mult decât îl acuză evenimentul în sine. Acesta este momentul în care taurul ar trebui să 

recunoască faptul că nu l-a împins nimeni să facă aceste cheltuieli, ci singur le-a făcut din proprie 

inițiativă. 

Va reuși, dar asta înseamnă să se centreze foarte bine, pentru că prima decadă a lunii 

septembrie înseamnă și încheierea unei perioade de constrângeri pentru mișcarea valorilor sau 

pentru evenimentele neprevăzute. Asta se va întâmpla în 9 septembrie, când Jupiter va ieși din 

Fecioară și va intra în Balanță oferindu-le posibilitatea de a se revigora sau de a găsi soluții foarte 

bune la probleme încurcate. Până pe 9 septembrie mai au însă de parcurs unghiuri pozitive, relații 

constructive ce vor pregăti toată această trecere. Dacă au posibilitatea să-și facă noi calcule, să-și 

reevalueze un câștig, să-și mai economisească ceva, să mai împartă din bunurile pe care le-a 

câștigat corect sau incorect, să se oprească din toată această agitație și să se gândească la perioada 
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bătrâneții, la boală, la relațiile de durată și la calitatea acestora, atunci au ocazia ca, după intrarea lui 

Jupiter pe casa muncii, să poată încadra toate aceste concluzii pe un făgaș normal.v 

Componenta aceasta nouă care se integrează în viața unui taur prin trecerea lui Jupiter pe 

casa muncii arată că perioada risipei s-a încheiat. Va lucra asupra echilibrului instituțional, asupra 

îndeplinirii unor sarcini profesionale, va redeveni taurul acela pe care toată lumea îl lăuda pentru 

respectul pe care-l are față de muncă și față de colaboratori. Se întâmplă un lucru special prin 

această trecerea a lui Jupiter dintr-un sector într-altul. Casa a VI-a este în analogie cu zodia Fecioară 

pe care Jupiter o lasă acum în urmă, iar zodia Balanță este un semn masculin așa cum sugerează 

casa a V-a. Corelația aceasta arată că cei superficial din preajma taurului nu vor simți deloc o 

schimbare, nu vor vedea 

modificarea substanțială de 

vibrație nici chiar prin 

prioritățile pe care acestea și le 

redefinește, nici prin faptul că 

schimbă gama preocupărilor, 

schimbarea colaboratorii și are 

altă atitudine față de muncă. Îl 

va vedea pe acesta la fel de 

preocupat, la fel de pătimaș în 

a obține un avantaj, la fel de 

posesiv cu rezultatele muncii 

sale. Desigur, nu trebuie să ne 

construim opiniile după 

părerile acestor oameni 

superficiali. Puterea taurilor 

crește prin această poziție 

pentru că aceasta se transformă 

într-un element fructuos pe 

care un taur ar putea să-l 

valorifice foarte bine. Este 

adevărat poziția aceasta nu are 

caracterul spectaculos pe care 

l-a avut Jupiter pe casa a V-a, 

nu mai au noroc la speculații, nu mai sunt amatori de distracții și nu-și mai schimbă la trei luni 

garderoba. De altfel, nici nu mai au nevoie. Marea mulțumire a unui taur este să aibă totul așezat 

într-o ordine precisă și să fie ale lui, să le poată folosi după bunul plac, să-i aparțină și el să fie 

stăpânul lor. Asta se va întâmpla, cu precădere, după ce Jupiter le va intra pe casa muncii. Ceea ce 

au acumulat până acum capătă sens, poate fi folosit într-un domeniu, vor putea fi valorificate pe o 

piață, vor putea să definească un aspect al vieții unui taur care dorește să se dezvolte acum prin 

rezultatele muncii sale. 

Dar, pentru că știm din manualul de astrologie, un taur nu iartă niciodată sau nu va renunța 

prea ușor la mâniile care i-au fost trezite, imediat ce Jupiter va intra pe casa muncii aceștia vor căuta 

vinovați pentru risipa din ultima perioadă. S-ar putea să nu fie nimeni vinovat așa în afară de el, dar 

se vor strădui atât de mult încât vor reuși să identifice câteva persoane pe care să le facă 

responsabile de excesele sale. Vor motiva că dacă nu ar fi fost trași în zona aceasta, dacă nu ar fi 

fost tentați sau încurajați să procedeze așa atunci nu ar fi ajuns în situația aceasta adică să 

muncească mai mult și să completeze golul pe care l-au creat prin excese. 

Saturn și Neptun se vor afla în 10 septembrie într-o relație destul de proastă, dar nu este 

singurul aspect. Și Venus cu Pluton se vor afla într-un unghi negativ ceea ce le construiește taurilor 

o idee perfectă de restricție. Oriunde s-ar duce, fie că urmăresc să pună în aplicare regulile, că vor 

să-și însușească o nouă ideologie sau că vor să iubească această nouă sarcină profesională, nu 

reușesc să fie mulțumiți cu nimic. Se întâmplă ca și cum toată această direcție se orientează către un 

scop negativ și se văd din nou puși în situația de a fi slugă la un torționar. 
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Este adevărat lucrurile sunt construite acum într-un mod puțin mai clar. Faptul că trimiterea 

se face acum către finalul lunii iunie, când a existat clar conturată interdicția de a-și construi 

proiecte pe termen lung, a constituit pentru taur o lecție importantă pe care, în cele mai multe din 

cazuri, și-a însușit-o. Acum nu dorește să viseze foarte departe, se preocupă doar de sarcinile 

zilnice, de ceea ce are în imediata apropiere, de confortul pe care trebuie să și-l asigure pentru 

momentul prezent. Cei care au un nivel de conștiință ridicat vor descoperi acum forța pe care 

energia prezentului o impune unei ființe aflată într-un continuu proces de dezvoltare. A fi in prezent 

înseamnă a trăi simplu, iar taurul poate să facă lucrul acesta acum fără a-i acuza pe cei din jur cu 

dorințe stranii, cu pretenții ieșite din comun sau cu obiective foarte ambițioase. Pentru faptul că sunt 

indulgenți sau că nu-i solicită pe cei din jur cu astfel de pretenții (de altfel, știm care este motivul) 

pot deveni prietenii tuturor. Brusc se calmează atunci când se gândesc că viitorul ar putea să se 

năruie într-o clipă și vor vorbi frumos, nu vor mai fi irascibili chiar dacă în mintea lor nu ar trebui 

să intre nimeni, chiar dacă apele sufletului sunt în continuare tulburi. Dintr-un considerent practic 

își ajustează acest comportament și va fi foarte bine pentru cei din jurul său. 

Mijlocul lunii septembrie vine pentru taur cu acest sentiment al umilinței pe care-l citesc din 

faptele celorlalți. Au puterea acum să se aplece asupra conduitei, asupra muncii, să se gândească de 

mai multe ori înainte să vorbească, nu pentru că ar fi dintr-o dată înțelepți, ci pentru că se tem foarte 

mult de consecințe. Taurii greșesc acum pentru că dau evenimentelor sociale doar o interpretare 

negativă, colectează de acolo doar ceea ce este negativ și analizează totul doar pe seama eșecului. S-

ar putea ca aceste elemente să-l ducă spre boala, să-l facă să oprească viitorul cu grija îmbolnăvirii 

și nu mică le va fi mirarea în momentul în care după 15 septembrie când Soarele se va afla într-o 

opoziție cu Chiron retrograd corpul său să refuze anumite alimente, un tratament, odihna sau să nu 

mai suporte în preajmă oameni care sunt la fel de îngrijorați ca și ei. În 16 septembrie se va împlini 

și Luna plină însă relația proastă a lui Marte cu Chiron accentuează această drama mai mult decât 

poate face Luna plină. Toate însă fac parte dintr-un tablou simptomatic ciudat care-i va ține departe 

de curaj. 17 septembrie Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus și se vor simți atrași de 

lucrurile care altădată ar fi fost abordate cu multă îndrăzneală. Își amintesc de vremurile apuse, de 

ceea ce au lăsat în urmă, de gloria tinereții, de putere pe care o aveau pe vremuri și de banii pe care 

i-au aruncat pe fereastră. Pentru că începe să se contureze într-un mod mult mai clar decât până 

acum componenta străinătății, faptul că Pluton activează în această parte a anului împreună cu 

relația proastă pe care Neptun o are cu Axa Dragonului arată că, pentru tauri, drumul străinătății 

poate fi o variantă. Nu se știe dacă este cea mai bună, însă de disperare nu va mai judeca obiectiv și 

se va gândi că dacă va suferi la fel într-un loc unde va fi plătit mai bine, atunci totul va fi spre 

beneficiul său. Nu ar trebui, totuși, să ia o astfel de hotărâre în momentul acesta, nici într-un caz în 

preajma zilei de 18 septembrie, când Venus se va afla într-o relație proastă cu Uranus și se 

accentuează acest sentiment de nesiguranță. Dreptatea la care fac trimitere acum s-ar putea nici să 

nu existe și planurile că, ajunși într-un loc anume, are accepta să sufere la fel, dacă vor câștiga mai 

mult, s-ar putea să fie sortite eșecului. Au nevoie să-și redobândească liniștea în cămin, confortul 

alături de persoanele dragi și abia după aceea, dacă vor mai avea gânduri de ducă, să le dea curs. 

Altfel, totul este o fugă de realitate, o fugă de durere, o fugă de schimbarea pe care ar trebui s-o 

producă acum punând degetul pe rană. 

Taurii care au un nivel de conștiință ridicat vor face începând cu 20 septembrie un salt 

spectaculos. Vor lua în calcul lucruri care au fost rezolvate și de alții pe alte conjuncturi, vor visa la 

schimbări spectaculoase în mediul celorlalți și nici că nu vor observa când dintr-odată s-au schimbat 

și ei. Saltul acesta spectaculos se face fără îndeplinirea unor etape intermediare. Nu este de 

conceput pentru un taur să pornească la drum fără să ia în calcul toate aceste elemente pe care el 

singur trebuie să le obțină cu sudoarea frunții. De această dată este posibil ca lucrurile să se 

orienteze în această direcție și nu mică le va fi mirarea când, rezolvând această problemă cu sine, 

vor constata că se rezolvă și o problema pe planul social, o problemă legată de administrarea unor 

atribuții profesionale sau legată de relația cu colegii de serviciu. Schimbarea aceasta este 

revigorantă pentru ei și, practic, momentul acesta arată că Jupiter de pe casa muncii și a bolilor 

acute nu agravează situația, ci o vindecă, o rezolvă, are efect terapeutic asupra rănilor pe care taurul 

le are pe corpul fizic, pe corpul emoțional sau pe corpul social. 
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Pe 22 septembrie Mercur va reveni la mersul direct și s-ar putea ca din acest moment până la 

finalul lunii taurii să revină la obiceiuri mai vechi, să se gândească la faptul că poate le-au prins 

bine cheltuielile pe care le-au făcut în lunile anterioare, achizițiile pe care le-au făcut și n-ar fi rău 

dacă o parte din ele să fie reluate. Totuși, vor fi puțin mai așezați în gândire pentru că Soarele le va 

trece pe zodia Balanță și nu vor mai avea partea de impulsuri de genul acesta, ambiția lor va fi ușor 

diminuată și pe o parte dintre aceste cheltuieli nu le vor mai face pentru că se vor teme. În 23 

septembrie Venus va trece pe casa parteneriatului și îi face pe tauri ușor de agreat pentru cei din jur, 

sensibili la adevăr, la dreptate, la curățenie sufletească sau la dragoste. Dintr-odată vor deveni 

pasionali, senzuali, atractivi pentru parteneri sau adevărate tentații pentru cei cu care colaborează. 

De aici pot apărea alte probleme, să atragă persoanele pe care nu le simpatizează sau cu care nu 

dorește să se implice în nicio colaborare. Provoacă asupra celorlalți efecte teribile și de aici ar putea 

să înceapă pentru ei aventura cunoașterii. Numai taurilor li se poate întâmpla așa ceva, adică să 

pornească de la senzualitate și să ajungă brusc la cunoaștere. Se întâmpla lucrul acesta pentru că 

schema astrală de acum accentuează această legătură teribilă între casa muncii și casa 

parteneriatului prin implicarea a doi beneficii și a Lunii negre. 

Finalul lunii septembrie aduce motivații pentru distanțare de probleme. În 26 septembrie 

Pluton va reveni la mersul direct, iar Saturn se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului. Se 

întâmpla lucrul acesta când Marte se află pe ultimul grad al zodiei Săgetător pe casa a VIII-a și 

acestea pare să fie elementul cel mai agresiv și periculos pentru tauri de peste an. Este, de altfel, un 

interval destul de scurt, un sector rapid prin care trebuie să treacă un taur, o poartă foarte îngustă pe 

care trebuie să o traverseze foarte rapid fără să se gândească și fără să zăbovească prea mult timp 

acolo. Faptul că trece pe acolo și nu se întâmplă nimic deși în mod normal ar trebui să rămână fără 

ceva, fără un bun, fără un prieten, fără un cunoscut, să piardă un element esențial sau poate chiar din 

starea de sănătate, arată că totul s-a rezolvat cu marii victorii. 

În 27 septembrie când Marte se va afla deja în zodia Capricorn direcția se schimbă. 

Lucrurile acum sunt mai așezate, taurii înțeleg mai bine cum anume trebuie să relaționeze cu cei din 

jur, ce anume trebuie să le ofere, cât timp trebuie să rezerve pentru fiecare proces de lucru și când 

anume trebuie să se relaxeze. Pentru prima dată anul acesta taurii au o idee realistă de relaxare, nu 

una abuzivă sau risipitoare. Conversațiile cu cei din jur, modul în care aleg să comunice, interesul 

față de ceea ce se află în domeniul celuilalt sau pe nivelul următor are asupra sa efect de adâncime. 

Toate aceste investigații pe care le-au făcut în ultimele luni împlinesc rostul căutărilor, devin factori 

de transformare și dau un nou sens muncii pe care aceștia au abordat-o în ultima perioadă. 

Taurii inferiori vor folosi acest îndemn a lui Marte din Capricorn pentru a porni la drum, 

considerând că numai așa scapă de necazuri sau lasă în urmă locurile cu amintirile traumatizante. 

Este clar că această schimbare în direcția astrală înseamnă și schimbare în optica taurului. De 

asemenea, este clar că acum se pune problema eliberării de unele constrângeri și dacă taurul are 

rezultate pozitive pe care le ține pentru sine, pe care nu și le-a putut explica la un nivel superior va 

avea acum prilejul să le încadreze corespunzător. Dacă nu deține așa ceva, le va căuta la alții, într-o 

altă locație sau acolo unde crede el că oamenii trăiesc bine. Visul va avea o componentă foarte 

importantă pentru că va motiva taurul să-și depășească propriile limite într-un mod bun și cu un 

rezultat care să-l mulțumească. 

 

OCTOMBRIE 
Compromis. Elimina o problema mai veche. Te blochează o zonă afectivă. Acceptă o 

transformare. Sunt puternic impresionați de cei victorioși. Frustrarea atinge cote alarmante. Au 

nevoie de dragoste pentru a se liniști. Confuzie. Nu au acces la ceea ce au solicitat. Demersuri noi. 

Lucrurile gratuite sperie. Obiceiurile vechi sunt trei inventate. Deplasări. Sunt avertizați să nu 

depășească o limită a bunului simț. Nu au de ce să acorde o mai mare importanță problemelor 

celorlalți în detrimentul propriilor probleme. Se concentrează pe diplomație. Administrare corectă. 

 

Și luna octombrie le vom vorbi taurilor despre dezvoltare, despre progres sau despre 

conștientizarea defectelor care ar fi putut să-i ducă în punctul în care să se compromită iremediabil. 
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Chiar din prima zi a acestei luni, de când se va împlinii Luna nouă pe zodia Balanță, gândurile lor 

se vor orienta către administrarea unui bun care ar putea să-l împartă cu colegii de serviciu sau un 

bun pe care ar putea să-l înstrăineze pentru a obține o revigorare a stării de sănătate. Este posibil ca 

asta să însemne sarcini profesionale mai mici, un concediu medical, concediu de odihna, deblocarea 

unor zone afective, ceea ce ar putea să ducă la eliminarea insomniilor sau a stărilor de tensiune. 

Problema eliminării toxinelor este una importantă în prima decadă a lunii octombrie pentru că 

accentuarea casei a VI-a și, de asemenea, accentuarea a ceea ce se consumă în mod negativ pe casa 

parteneriatelor îi ține pe aceștia într-o tensiune teribilă și le poate afecta întregul aparat de excreție. 

Atunci când rinichii numai funcționează corect, când această etapă este depășită, când nu se ține 

cont de discuțiile acestuia, apar probleme cardiace, acesta este traseul energetic pe care ar putea să-l 

conștientizeze și un nativ născut în zodia Taur care nu ține cont de perioadele de relaxare și de 

odihnă. 

Este adevărat, această tensiune nervoasă este declanșată de un lucru frumos, de un element 

bun, de o invitație în a simți în alt mod sau în a se comporta în alt mod. Imediat ce Luna nouă se va 

consuma își vor face planuri de viitor și vor conștientiza ca acestea, practic, nici nu sunt de viitor, ci 

mai curând sunt niște calcule în remedierea unor defecțiuni. S-ar putea ca aceste defecțiuni să aibă 

legătură cu o anume disfuncție organică sau să aibă legătură cu o relație personală care nu a trecut 

în etapa următoare din cauza nervozității, din cauza precipitării sau din cauza abuzurilor la care 

partenerul taurului a fost supus de acesta. 

Taurii care au un nivel de conștiință ridicat vor conștientiza în momentul acesta că poate 

mult mai bine sau mai constructiv pentru ei ar fi să o ia de la capăt, să lase în urmă toate aceste 

elemente pe care nu le pot repara deoarece au văzut că acestea vin asupra lor periodic și toate îi duc 

la același rezultat. Dacă taurul obișnuit va reușim să transforme această invitație neobișnuită într-un 

episod tragic, schimbând ordinea priorităților și transformând schema aceasta într-un avantaj 

personal de care doar el se va bucura, nimeni altcineva, taurul cu nivel de conștiință ridicat va face 

în așa fel încât toți cei din jur să se simtă foarte bine având garanția că, dacă aceștia sunt mulțumiți 

cu viețile lor, vor face în așa fel încât să creeze un climat pozitiv și pentru el. 

Nu se știe dacă lucrurile acestea sunt o dovadă de necunoaștere sau o dovadă de viclenie, se 

știe însă că ele trebuie să se soldeze cu un rezultat practic imediat deoarece presiunea teribilă, pe 

care conjunctura astrală de acum o pune pe conștiința taurului, cere modificări rapide. În caz 

contrar, 6 octombrie vine spre acești nativi cu revoltă, cu o nemulțumire și ea se va localiza într-o 

zonă a educației, înțelegerii sau a progresului. Fie vor produce o schimbare în viețile celorlalți 

pentru a destabiliza mediul, fie vor opri saltul celor din preajmă pe motiv că nu sunt încă suficient 

de pregătiți să evolueze. Nu ne referim aici doar la valorile spirituale, cele cu care un taur ce are 

conștiința elevată ar putea lucra, ci și la cele comune, care vor fi percepute, prin conjuncția lui 

Venus cu Lilith, ca un prilej de răzbunare. Se răzbună punându-l pe ceilalți în dificultate, fie 

promovându-l într-un sector în care știu sigur că nu se vor descurca, fie întârziindu-i evoluție. 

Acesta este momentul în care frustrarea lor atinge cote greu de imaginat și dacă nu-și pregătesc 

momentul acesta atunci vor fi în impas. 

Trecerea lui Mercur pe casa muncii în 7 octombrie înseamnă, de fapt, identificarea unei noi 

modalități de a elibera conștiința de angoasă sau de anxietate. Dintr-odată taurii devin indiferenți 

față de problemele celorlalți, însă motivul este același: vor să-i pedepsească pe ceilalți, de această 

dată prin indiferență. Este posibil ca schema aceasta să fie pigmentată însă cu evenimente ciudate. 

Să piardă un avantaj la locul de muncă și să fie îngrijorați ca nu cumva această pierdere să 

reprezinte o pedeapsă, o sancțiune, de faptul că au conspirat împotriva celorlalți. Își fac aceste 

procese de conștiință sau le aduc pe acesta în planuri apropiate, arătând că, de fapt, ei nu 

progresează, nu se schimbă, nu se transformă, ci trăiesc vremuri confuze. 

Pot ieși din acest impas dacă se gândesc la ceilalți, dacă împărtășesc din bunurile lor, dacă îi 

ajută să iasă din criză și nu-i opresc. Asta presupune să-și controleze frustrarea, să nu considere că 

avantajul celuilalt constituie o palmă pe care destinul dorește să i-o ofere lui. În egală măsură, ar 

trebui să lase deoparte interesul pentru secretele celorlalți. Taurii care sunt de moravuri ușoare vor 

face acum lucruri de neînchipuit și, prin ceea ce știu să facă mai bine, îi vor opri pe ceilalți din 
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progres, îi vor murdării cu viciile lor și au șansa ca, în luna octombrie, să devină cu adevărat 

personaje negative de care vor afla toată lumea.  

 
Dacă se lasă în voia acestor forțe care-i segmentează, ajung într-o zonă foarte ciudată a 

relațiilor lor, cea care seamănă cu începutul anului. Nu vor ști dacă ceea ce au făcut de la începutul 

anului și până acum este bun sau dacă viața îi încearcă din nou. Sunt confuzi, vor să administreze în 

continuare bunuri care nu le aparțin, vor să investească, vor să se asocieze vor să facă lucruri ieșit 

din comun și nimic nu iese. Se întâmplă lucrul acesta pentru că au nevoie de câștiguri într-o altă 

zonă. Sufletul lor cere câștig prin cunoaștere, prin toleranță sau prin acceptare. Acum nu fac altceva 

decât să ducă mai departe abuzurile lunii august, nervozitatea pe care au cunoscut-o în detaliu în 

perioada aceea. În 12 octombrie, când Chiron se va afla într-o relație foarte bună cu Junon, taurii 

întâlnesc oameni speciali, ființe care ajung în cercul lor atrase de magnetismul pe care-l au în 

această perioadă, de vibrațiile pe care le emit pentru a-i ține pe ceilalți captivi în jurul lor, pentru a-i 

păcăli sau atrage în mrejele lor. Rezultatul este însă unul bun, nu prin intențiile taurului, ci prin ceea 

ce persoanele respective vor să pună la dispoziția celorlalți. În aceeași perioadă Marte se va afla 

într-o relație bună cu Axa Dragonului și, dacă țin cont de îndemnurile acestora, de recomandările 

lor de ceea ce aceștia vor să le pună la dispoziție taurii, vor progresa către liniște, către succes, către 

realizările sociale pe care le caută. Deocamdată acestea nu se vor concretiza, dar drumul pe care 

intră în mod obligatoriu îi vor duce acolo. Judecând faptul că în aceeași zi în care Marte și Axa 

Dragonului se împrietenesc, Marte și Mercur se ceartă, este puțin probabil ca taurii, în masă, să facă 

o alegere bună. Vor prefera să rămână în continuare înregimentați, triști, apăsați pe problemele pe 

care nu și le pot rezolva sau îngrijorați de lucrurile pe care nu le-au obținut. Se poate include aici și 

dorința de competiție, pasiunea pentru lucrurile superioare pe care să le obțină fără să facă prea mult 

efort. De aici poate surveni ciudățenia acestei perioade care le arată taurilor ce ar putea obține, nu le 

spune cam ce ar trebui să facă și ei cred că nu trebuie să facă nimic. Cam genul acesta de spirit 

practic vor avea în luna octombrie și, trebuie să recunoaștem, nici măcar taurilor nu le este specifică 

această judecată cu goluri. 

Opoziția Soarelui cu Uranus din 15 octombrie le poate oferi o explicație în sensul acesta. 

Dacă obțin echilibrul necesar, dacă nu grăbesc persoanele respective, dacă nu se precipită în etapele 

intermediare doar pentru că nu le este clar că acestea sunt potrivite pentru aceste demersuri, obțin 

energia necesară pentru a-și depăși acest orgoliu. Știm însă că taurii nu se pot desprinde de o 

energie densă, de interesul care îi ține captivi în lumea aceasta a materiei și a plăcerii. Opoziția 

Soarelui cu Uranus îi zdruncină din acest confort al materiei și le arată că pot obține de la viață și 

alte lucruri decât satisfacții prin simțuri sau prin confort. 
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Lucrurile acestea însă nu se fac în mod gratuit. Există un preț pe care taurul trebuie să-l 

plătească și acesta este propriul său confort mental. Luna plină din 16 octombrie întărește această 

tensiune psihică și le arată taurilor că pot ajunge la informațiile pe care le cer prin intransigență. De 

această dată casa parteneriatelor pare că se accentuează într-o direcție negativă și vom vedea că spre 

finalul lunii accentuarea aceasta va avea și conotații existențiale. Deocamdată se creează premisele 

unui conflict care ar putea să ducă la despărțire și, separarea în sine, să aibă asupra taurului rol de 

trezire. Gândurile lor oricum nu sunt așezate într-o ordine precisă și din această cauză sunt foarte 

ușor de influențat de un element care nu le vrea binele.  

Luna plină din 16 octombrie înseamnă întâlnirea cu o persoană care nu le vrea binele. Dacă 

ar avea suficient discernământ, dacă ar avea suficient de multă judecată încât să se împace cu 

abuzurile pe care le-au practicat în vara, cu cheltuielile pe care le-au făcut și de care s-au simțit 

foarte mândrii atunci vor putea să-i vadă pe acești oameni răi pentru că aceștia sunt cuprinși acum 

de obiceiurile pe care ei le-au avut în vară. Altfel personajul acestea va trezi în taur dorințe 

neîmplinite, frustrări pe care nu și le-au depășit și s-ar putea să-i vedem din nou că se întorc la 

obiceiuri vechi, ca și cum nu au învățat nimic. În 18 octombrie, când Venus va trece pe casa 

ocultismului, gândurile lor vor trece într-un plan secund. Vor fi mai greu de citit chiar dacă gesturile 

vor fi evidente, își vor schimba ceva în modul de comportare tocmai pentru că trebuie să ascundă 

anumite defecte. Rezultatul este însă unul bun, adică i se consolidează poziția în grupul de 

apartenență și obțină un avantaj prin deplasări, prin trecerea rapidă de la o noțiune în alta, prin 

explorarea unui procedeu nou sau a unor proiecte noi. Conjuncția lui Marte cu Pluton nu poate fi 

trecută cu vederea pentru că, de fiecare dată, pentru tauri acesta este semn de progres și de 

stabilitate. Indiferent cât de multe rele au parcurs, indiferent cât de multe provocări sau amenințări 

primesc din jur, își văd liniștiți de traseul lor și lasă impresia că nimic nu-i tulbură. Nu este chiar 

așa, apele din adâncimea sufletului lor sunt în această perioadă destul de răvășite și trec chiar printr-

o îndoială teribilă legată de intențiile pe care le au sau legate de traseul pe care l-au ales. Nu se vede 

în afară lucrul acesta și de aici și marea confuzie între ceea ce arată și ceea ce fac. 

Și pentru tauri, a treia decadă a lunii octombrie îmbină un traseu mare cu unul și mai mare 

oferindu-le acestora posibilitatea de a se revanșa față de un om care i-a ajutat în prima parte a 

anului. Apar, astfel, fluctuații în comportamentul lor și pentru a face față acestor situații se vor axa 

mai mult pe rezultatele concrete. Trecerea Soarelui în Scorpion, pe 23 octombrie, le aduce acestora 

încredere în sine, dar mai ales încredere în partenerii sau în colaboratorii lor. Pe casa parteneriatelor, 

Soarele îi îndeamnă pe tauri să câștige încredere, strălucire, poate chiar o funcție importantă de 

coordonator de proiect sau să devină capul familiei. Având în vedere că există o legătură ciudată 

între casele a VII-a și a VIII-a se poate anticipa că el poate deveni capul familiei și printr-un 

eveniment tragic adică cel care a fost cândva capul familiei să treacă în lumea celor drepți și 

întreaga responsabilitate să cadă pe umerii taurului care nu este pregătit pentru așa ceva. De acest 

lucru află și 24 octombrie, când Mercur va trece pe casa parteneriatelor și taurii vor fi asaltați din 

toate părțile. Ei știu despre sine că nu sunt pregătit să facă față acestor provocări sociale, însă își fac 

un plan de lucru, își creează etapele următoare, se gândesc că poate o parte din aceste 

responsabilități ar trebui împărțite și își transformă toată această evoluție într-un zbor foarte frumos. 

Există într-adevăr mari provocări pe cerul astral al taurilor însă ei reușesc să le depășească cu brio și 

nu-i interesează dacă traseul acesta, după cum și l-au creionat ei, creează impresii negative sau 

atrage animozitățile din partea celorlalți. Ei știu că trebuie să rezolve această problemă și în această 

perioadă vor fi adepții dictonului: "Scopul scuză mijloacele!". 

Sunt avertizați că nu este cazul să depășească o limita bunului simț încercând să rezolve 

probleme pe care alții le-au pus pe umeri lor. Trebuie să fie responsabili, atenți la ceea ce se 

întâmplă cu ceilalți, însă nu nesimțiți, nu torționari și nu să abuzeze de încrederea lor ori de neștiința 

pe care o dovedesc. Dacă își amintesc de faptul că în luna august când le-a fost cel mai greu nu au 

avut în jurul lor pe nimeni deși și-ar fi dorit sau le-ar fi fost util, își dau seama în momentul de față 

cam care este greutatea unei fapte bune atunci când aleg s-o facă deși nimic nu-i presează în direcția 

aceasta. 

Este posibil ca sfera emoțiilor să rămână în continuare vitregită, voința lor să fie destul de 

complicată și să nu mai beneficieze nici de norocul pe care l-au avut cândva. Asta înseamnă că ar 
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trebui să muncească mai mult, însă nici atât de multe șanse la locul de muncă sau atât de multe 

provocări ori invitații nu mai există. Lucrurile se concentrează pe diplomație, pe administrare de 

valori sau pe înțelepciunea unor alegeri pe care taurul niciodată nu a știut să le facă. În plus, se 

simte presat să adopte aceste hotărâri într-un timp foarte scurt, ceea ce este crucial pentru un taur 

care are de fiecare dată nevoie de mult timp pentru a se hotărî pe ce traseu să pornească. 

Învață să facă lucrul acesta, învață să ajungă la zi cu greutățile vieții, învață să facă 

schimbări importante fără să piardă, fără să uite, fără să distrugă nimic. Dacă vor vedea că oamenii 

din jurul lui sun mulțumiți atunci nu-și mai reproșează ce a pierdut ca să mențină această 

normalitate. El știe că a fost corect și, în plus, taurii care au nivel de conștiință ridicat știu că au 

făcut lucrul acesta în mod clar pentru binele celorlalți. Au șansa acum să producă valuri de 

vindecare, să transmită mesaje de schimbare sau de încredere devenind, astfel, un exemplu de curaj 

și de onestitate pentru cei din jur. S-ar putea ca istoria să-i consemneze pe acești tauri speciali sau 

poate chiar ei să scrie undeva în paginile unei cărți sau într-un jurnal cam care sunt evenimentele la 

care au participat și cum le-au rezolvat. 

Dacă unora le lasă impresia că le rezolv ușor problemele, că nu se gândesc de multe ori 

înainte sa acționeze sau că sunt foarte practici și nu se complică în filozofii, nu înseamnă că este 

ușor. În 29 octombrie, când Marte se află într-o relație proastă cu Uranus, se va pune problema unui 

sacrificiu. Hotărârile acestea nu mai sunt doar teoretice sau nu mai pot fi simplificate prin selecție 

pe baza unui criteriu practic, ci va trebui să aleagă între două lucruri practice pe care și le-ar dori să 

le aibă în preajmă. Este clar că momentul acesta va fi pentru tauri unul dintre cele mai dureroase din 

această perioadă a anului. Vor reuși să treacă cu brio de acest moment și în 30 octombrie când se va 

împlinii și Luna nouă, taurii vor reuși să-și dezvăluie un mister, vor reuși să-i facă pe ceilalți părtași 

la toate aceste procese de conștiință, la toate aceste frământări pe care el le rezolvă cu dexteritate. 

 

NOIEMBRIE 
Sentimente dominate de revoltă. Ating o etapă finală. Le este afectată o construcție de bază. 

Apel la rafinament. Visul de a trăi mai bine este un balon de săpun. Plăceri neobișnuite. Întâmplări 

stranii. Devin prea vulnerabil și nu-și dau seama. Au nevoie de grupul de apartenența. Dureri 

misterioase. Crize existențiale. Devin puternici prin interiorizare și prin înlăturarea fricii de 

dragoste. Au sentimentul că toți sunt împotriva lor. Mari încercări. Comunicare transfrontalieră. 

Abuz. Investiție neobișnuită. Curaj în a compromite un element rău. Încadrare stranie. Relațiile se 

îmbunătățesc printr-un compromis. 

 

Multe din evenimentele sociale care păreau că s-au consumat în mod disparat prind un sens 

aparte în luna noiembrie. Unele dintre ele s-ar putea să fie dominate de revoltă, altele de un 

comportament straniu, însă, pentru cei născuți în zodia Taur, unele dintre ele vor avea și un caracter 

apocaliptic. Chiar din prima zi a acestei luni, când se va realiza o relație foarte bună a Soarelui cu 

Axa Dragonului, implicând aici și planeta Neptun, taurii își vor aminti de loialitate, fie că vor 

considera că a sosit momentul să fie loiali față de destinul lor sau față de oameni pe care și-au 

propus să-i ajute, fie că aleg să-și folosească abilitățile practice pentru mai mulți oameni decât s-a 

întâmplat în luna anterioară. Sunt în continuare frustrați că nu obțin beneficiile pentru care au lucrat 

atât de mult și speră ca, în viitorul apropiat, să atingă, măcar parțial, succesul pe care îl caută de la 

începutul anului. Relația aceasta bună pe care Soarele o dezvoltăm cu Neptun și cu Axa Dragonului 

arată că taurii lucrează pe un nivel nou, comunicarea lor s-a îmbunătățit și se pot exprima și artistic, 

și literar, adică pot să creeze elemente care să devină construcții de bază pentru cei care au nevoie 

de recomandări. 

În 3 noiembrie, când Neptun va fi prieten cu Pluton, iar Neptun va trece prin Coada 

Dragonului, lucrurile acestea legate de independență sau de educație ridică taurului un semn de 

întrebare față de sinceritatea colaboratorilor. Este adevărat, până la urmă această casă a 

parteneriatelor se va degaja, rămânând acolo doar Luna neagră și Soarele. Asta nu înseamnă că 

experiența pe care am avut-o în luna anterioară și pe care o vor acumula în prima jumătate a lunii 

noiembrie nu este foarte importantă. În 4 noiembrie apar probleme de cuplu, îndoieli față de viața 
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secretă a partenerului, acesta fiind acuzat de nativul născut în zodia Taur de lipsă de sinceritate. De 

altfel, taurii nu fac decât să scoată la lumină anumite elemente care nu au fost rafinate în ultima 

perioadă sau care s-au construit pe principiul balonului de săpun. Au avut încredere în oameni fără 

o bază, doar pentru că s-au mulțumit cu câteva lucruri, cu o plăcere sau câteva ore din zi oferite de 

aceștia. Problema minciunilor netolerate sau neînțelese la momentul la care acestea s-au consumat 

transformă conflictul de acum în unul de proporții. Trecerea lui Neptun prin Coada Dragonului 

arată că această filozofie de viață a taurului are nevoie de schimbare și ceea ce nu se confirmă la 

prima vedere trebuie modificat, înlăturat sau schimbat în altceva. 

În 5 noiembrie Mercur se va afla într-o conjuncție cu Luna neagră și chiar despre aceste 

minciuni este vorba, dar și despre o mare putere de concentrare pe care taurii aleg să o aplice în 

situații neobișnuite. Își amintesc acum de un accident sau de o întâmplare pe care ei au transformat-

o în accident și nimeni nu știe. Își fac procese de conștiință sau ajung la un moment dat să creadă că 

le va fi mult mai bine dacă se vor conversa. Spunând lucrul acesta transforma un eveniment știut 

numai de ei într-un eveniment știut numai de grupul de apartenență. De aici apare o nouă senzație 

de nesiguranța, un nou element vulnerabil pentru tauri deoarece nu toți cei din jurul său sunt de 

încredere, ci doar persoane care au avut nevoie la un moment dat de ajutorul său. 

Trecerea lui Junon în zodia Săgetător, în 6 noiembrie, arată că, pentru taur, se deschid alte 

drumuri. Deja nu mai este atât de importantă relația de cuplu precum a fost de-a lungul acestui an. 

Deja lucrurile se schimbă substanțial pentru că vocea conștiinței, plăcerea acestor nativi, lucrează 

într-o altă direcție. Valorile personale se transformă acum în priorități ale grupului și dacă nu înțeleg 

evenimentele acestea ca fiind foarte importante pentru grupul de apartenență, atunci vor pierde și 

beneficiul grupului li se va întoarce sub formă de fapte bune abia în luna decembrie. Dacă vor lucra 

pentru sine acum vor pierde încrederea grupului și nici nu vor reuși să obțină atât de multe avantaje 

încât să le fie util de mult timp de acum încolo. Unii se vor mulțumi cu regretele, alții cu lucrurile 

minore pe care le-au obținut și în această perioadă vor fi confuzi până și taurii care au un nivel de 

conștiință ridicat. Vocea conștiinței strigă mult prea tare pentru a se proteja de evenimente 

neprevăzute, pentru a nu-și mai epuiza din resurse sau a nu mai considera că trebuie să aibă o 

agendă secretă, că trebuie să aibă tot timpul lucruri nespuse pentru a fi informați, pentru a avea 

rezerve, pentru a fi pregătiți să atace cu ceva atunci când sunt agresați. Deocamdată nu-i agresează 

nimeni sau nu-i agresează nimeni într-un mod nou, ci doar așa cum știu, deci nu au nevoie de 

resurse suplimentare și nici de informații suplimentare despre cei cu care se află în conflict. Dacă 

aleg să facă lucrul acesta atunci singuri își amplifică problemele. 

În 9 noiembrie Marte va intra pe casa demnității sociale și taurii strălucesc. În sfârșit reușesc 

să se ridice la nivelul pe care și l-au dorit, reușesc să se facă remarcați și să atragă atenția celor din 

jur. S-ar putea să facă lucrul acesta într-un mod dureros sau enervant, s-ar putea ca în momentul 

acesta să nu le mai fi rămas nimic din optimismul de altădată. Pe ei nu-i interesează atât timp cât 

succesul social este confirmat, este real și vizibil pentru toată lumea. 

Ajunși în această nouă poziție socială, taurii se văd în postura de a face noi compromisuri. 

Este posibil ca această formă de autocontrol să readucă noi crize existențiale, să le compromită din 

nou alte relații pentru că în 12 noiembrie Venus le va intra pe zodia Capricorn și lucrurile nu sunt 

deloc liniștite. Dacă se exprimă pe zona publică, au nevoie să mențină echilibrul. Fiind foarte 

rezervați în zona intimă, au nevoie de cunoștințe noi, au nevoie de competențe noi pe care le-au 

dobândit în perioada de formare din prima jumătate a anului. Dacă sunt ființe complexe, dacă pot să 

facă aceste jonglerii și dacă au aceste resurse atunci succesul va fi stabil și de durată. Dacă nu, 

succesul va fi meteoric și spiritul acesta pătrunzător pe care au crezut că-l pot implementa 

comunității se va transforma în simple impulsuri, în străluciri de moment de care alții și care nu vor 

dură. 

Marte pe casa imagini sociale arată și ambiții mari pe care taurii le vor dezvolta începând cu 

a doua decadă a lunii noiembrie. Vom vedea că direcțiile acestui interval se bazează foarte mult pe 

înțelepciune, pe un comportament bazate pe creștere sănătoasă, pe intuiție obiectivă, nu pe minciună 

și nici pe compromisuri. Aceste elemente negative sunt în continuare active pe cerul celor născuți in 

zodia Taur și dacă nu renunță la colaborări neobișnuite acești parteneri ciudați îi vor trage în jos. 
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Luna plină care se construiește pe cerul taurilor în 14 noiembrie ne vorbește despre progres, 

însă prin dragoste de oameni. Este de la sine înțeles că această Lună plină va fi folositoare doar 

celor cu un nivel ridicat de conștiință. Încercările de acum sunt stranii și taurii devin vulnerabili în 

alt mod, prin imaginea socială deci trebuie de această dată să îi intereseze ce vorbesc, față de cine și 

cum anume se comportă față de colaboratori. Până acum important era pentru ei rezultatul final. De 

această dată, trebui să fie important și cum anume îl obține. Este adevărat, conjuncția lui Junon cu 

Mercur de pe casa ocultismului le poate fi un factor care să le elimine stresul prin mister. Ceea ce 

nu se știe despre taur nu se transformă în instrument folosit împotriva sa, deci mai puțin stres pentru 

acest nativ. Totuși este greu 

pentru un personaj care până 

acum s-au luptat cu adversari 

fără să țină cont de reguli să 

treacă acum prin confruntări 

bazate pe metodă, disciplină sau 

schemă impusă. Vom vedea până 

la sfârșitul anului dacă se vor 

descurca. 

În 15 noiembrie, când 

Mercur se va afla într-o relație 

bună cu Marte, taurii arată că 

rezistă la un factor de stres. Nu 

se știe dacă schema aceasta nu 

este cumva impusă de un 

element exterior, nu se știe dacă 

nu cumva acesta este elementul 

cel mai vulnerabil, calul troian, 

binele care este văzut așa doar de nativul născut în zodia Taur și, mai târziu, până la finalul acestui 

an, să plătească scump superficialitatea pe care o dovedesc în momentul de față. Cert este că dacă 

încercările vin acum prin lucruri bune, relația proastă a lui Mercur cu Axa Dragonului arată că au 

totuși simțul pericolului, nu se aruncă, așa cum pare la prima vedere, către victoria cea mai mare, 

către transformarea cea mai spectaculoasa sau către osul cel mai mare. Sunt rezervați, atenți și au 

puterea acum, prin această rezervă, să descopere o minciună. Rămâne de văzut dacă vor avea 

înțelepciunea necesară să gestioneze situații de genul acesta. Pentru că Venus se află pe casa 

străinătății vor avea o pasiune față de lucruri care implica consum, cheltuială sau transport. În cazul 

în care alții plătesc pentru lucrul acesta, taurii dau dovadă din nou de extravaganță și nimic nu-i va 

opri din a se metamorfoza din nou în persoane pasionate de cumpărături sau de lucruri scumpe. 

Din fericire, relația aceasta bună a lui Venus cu Axa Dragonului arată că, prin faptele 

acestea bune pe care cineva din jur dorește să le facă la adresa taurului, acesta are un mare noroc și 

se folosește de lucrurile acestea pentru a-și umple un gol, pentru a produce o transformare fără ca 

binefăcătorul să simt acest lucru. Taurii au această abilitate în a lucra cu valorile celorlalți și pentru 

că acum casa a VIII-a este foarte accentuată pot să facă lucrul acesta și într-un avantaj propriu, fără 

să știe nimeni, ca și cum toate acestea se potrivesc perfect într-un mecanism stabilit din timp. Din 

nou sunt avertizați că dacă abuzează de încrederea acestui binefăcător, dacă nu sunt atenți la cum 

anume se consumă rezervele celorlalți, dacă renunță la bun-simț sau la educație atunci vor plăti 

scump toate aceste elemente. În momentul în care Venus se află într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, Luna trece prin zodia Leu, prin casa familiei, și taurul ar trebui să se gândească și la 

beneficiile membrilor familiei, nu doar la binele său. În egală măsură, ar trebui să se gândească că 

dacă greșește va fi afectată și familia nu doar el. 

În 20 noiembrie Neptun va reveni la mersul direct și schema aceasta de acțiune în care sunt 

implicați cunoscuți, protectori, oameni importanți care investesc în pregătirea taurilor sau în 

confortul lor ori în imaginea lor socială se întoarce la o formă de răceală pe care taurii au 

experimentat-o la începutul acestui an. Totul va părea ca un duș rece și imediat își vor face 

inventarul, vor constata ce au acumulat, ce au primit din partea celorlalți, unde s-au pierdut cu firea 
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sau unde au dat dovadă de slăbiciune. Tăria de caracter rămasă, experiența de viață acumulată vor fi 

achizițiile pe care le vor folosi ca exemple la capitolul "am reușit". 

În 21 noiembrie Soarele va trece pe casa ocultismului și în acest moment în casa 

parteneriatului există doar Luna neagră. Lucrurile în această zonă a parteneriatului devin mult mai 

clare și, în egală măsură, devin mai clare și compromisurile pe care taurului le-au făcut pentru a 

supraviețui. Găsesc însă înțelegere din partea celorlalți și ceea ce se va întâmpla în cazul lor până la 

finalul acestui an va fi în mare parte dominată de o acceptare în mediul de apartenență, în familie 

sau în locul în care aleg să trăiască. 

Ceea ce este cu totul spectaculos și care va veni spre cei născuți in zodia Taur în ultima 

decadă a lunii noiembrie ține de rezistența la efort. Relația aceasta bună pe care Chiron o dezvoltă 

cu Luna neagră arată dacă pot sau nu să reziste la efort. Intuițiile pe care le au, mesajele pe care le 

primesc, recomandările ce le sunt oferite merg în această direcție a efortului, muncii sau a 

transformării unui element banal într-un element spectaculos. Asta presupune concentrare și 

conjuncția lui Mercur cu Saturn poate să ofere indicii foarte clare în sensul acesta ajutându-i să fie 

în această perioadă geniali. Nu degeaba Uranus intervine în această relație printr-un trigon, tocmai 

pentru că îi ajută pe tauri să aducă la lumină elemente cu totul și cu totul spectaculoase. Se vor 

bucura de ceea ce creează, de ceea ce aduc la lumină și vor fi tentați să își revendice toate aceste 

beneficii ca și cum nu au fost inspirați, ca și cum este doar meritul lor. Nu este doar meritul lor, dar 

universul are acum față de ei o mai mare înțelegere. Din nou sunt avertizați taurii să nu ajungă în 

această zonă a egoismului pentru că, altfel, își vor compromite rezultatul final al acestui demers 

interesant, nu etapele intermediare. Ceea ce se declanșează acum cu această recomandare, cu 

această intuiție, va merge de la sine o perioadă. Egoismul îi oprește taurului împlinirea rezultatului 

final. 

Prin intermediul acestor intrigi speciale mulți taurii înțeleg mai bine care este mersul 

societății și aproape că reușesc să aibă o viziune de ansamblu asupra a ceea ce au avut de traversat 

de-a lungul acestui an furtunos. Vor înțelege că lucrurile nu-i avantajează sau că dacă îi avantajează 

atunci în mod sigur trebuie să aibă în jurul său câțiva oameni pentru care trebuie să lucreze sau pe 

care trebuie să îi ajute pentru a-și îndeplini anumite obiective ale vieții lor. Relația planetei Venus 

cu Pluton și cu Jupiter arată că simțirea taurului se încadrează perfect în această schemă a 

necesității. Se va pune problema unei colaborări și această colaborare nu vine în sfera de influență a 

taurului pentru prima dată acum, ci taurul s-a mai întâlnit cu ea în urmă cu două luni când avea acea 

putere specială de a-i atrage pe toți în jur, nu neapărat prin lucruri bune. Acum își reamintește de 

magnetismul de pe vremuri, că părul aveau o anumită culoare, mersul era altfel, putea să facă 

anumite lucruri fără mustrări de conștiință și se gândește dacă nu cumva colaborările pe care trebuie 

să le ducă mai departe acum nu cer același tip de abordare. Aceasta va fi dilema pe care o vor 

traversat taurii pe finalul lunii noiembrie. În 26 noiembrie, când Mercur se va afla într-o relație 

proastă cu Chiron și Lună una bună cu Uranus, confuziile acestea vor căpăta rolul de sentință. Cei 

care sunt bolnavi vor fi vindecați, cei care sunt stresați se vor destresa însă această componentă a 

vieții sociale care cere aportul personal al taurului va rămâne în continuare activă pentru că el se 

preocupă acum de altceva. Îi ține în așteptare pe cei cărora trebuie să le dea un răspuns și acest lucru 

nu este bun pentru statutul său social, este bun pentru confortul său. Din această cauză obține aceste 

beneficii în mod spectaculos. De aici înțeleg taurii cât de multă tensiune ocupau cu problemele 

celorlalți sau în încercarea lor de a le rezolva problemele fără să-i facă părtași la soluție. 

Relația proastă pe care Junon o are de împlinit cu Axa Dragonului arată că pot deveni 

oricând liberi dacă se hotărăsc. Constrângerea aceasta de natură relațională, forța aceasta teribilă pe 

care o conștientizează acum îi pot duce pe tauri către înțelepciune și nu sunt obligați să-l explice 

celorlalți ce gândesc și ce trăiesc. De aici poate veni un mare beneficiu pe care să-l trăiască doar 

pentru sine, să-l folosească pentru sine și să nu piardă nimic din susținerea promisă din exterior. 

Desigur, ca de multe ori de-a lungul acestui an, taurii sunt în afara stărilor de conștiință. În 

continuare descoperă minciuni care au avut un impact negativ asupra lor, care le-au afectat 

sănătatea sau le-au provocat dureri intense. Vor ca acum aceste minciuni să le fie confortabile 

pentru că de această dată au o motivație foarte frumoasă în a merge mai departe. 
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DECEMBRIE 
Revendicare. Lucrurile celorlalți par mult mai interesante. Comunicare ciudată. Dificultăți 

de înțelegere. Prea mari rezerve față de oameni. O agresivitate mascată creează mari complicații. 

Tulburări de comunicare. Scopuri ciudate. Imaginea este afectată. Se descoperă un element 

confortabil dar nu poate fi administrat. Primesc ajutor. Cineva abuzează de încrederea lor. 

Lucrurile ascunse nu pot fi investigate. Se înțelege eronat o informație. Vulnerabilitate. Se caută un 

adevăr riscant. Probleme intime. 

 

Pentru că se simt foarte siguri pe poziția lor și pe ajutorul pe care-l primesc din jur taurii vor 

face o mare figură de-a lungul lunii decembrie. Vor încerca multe lucruri din cele pe care l-au 

construit, își vor revendica multe elemente din muncile celorlalți considerând că au participat la ele. 

În realitate, taurul, în 1 decembrie nu minte, nu dorește să fure nimic, nici să-și însușească lucruri la 

care nu au lucrat. Problema este că nimeni nu știe că el s-a preocupat de lucrurile acestea, pentru 

realizarea cărora acționa din umbră, nu a fost în stare să le explice celor cu care a colaborat toate 

etapele pe care le-a îndeplinit și din această cauză acum mulți cred că el nu a luat parte la ele și dacă 

și le-a revendicat, de fapt, dorește să le fure. 

Relația proastă pe care Neptun o are cu Soarele în prima zi a lunii decembrie când Chiron 

revine la mersul direct arată că acest conflict de idei poate degenera. Mercur va trece în zodia 

Capricorn în ziua de 2 decembrie și pentru că Marte și Jupiter se înțeleg bine în această perioadă 

dorințele lor sunt clare, nu trebuie decât să găsească cel mai bun canal de comunicare, cele mai 

bune expresii sau cele mai bune argumente pentru a se face înțeleși. Ceea ce vine spre ei în această 

perioadă este o mare aversiune pe care o au față de ei persoane de proastă condiție sau ființe care, 

deocamdată, nu au reușit să facă prea multe lucruri. Această frustrare este de altfel un element 

foarte cunoscut pentru tauri și ei nu se mira dacă o presiune socială îi duc în această zonă. Vom 

vedea însă că Marte trece prin Vărsător mult prea repede pentru tauri și acest succes social pentru 

care au lucrat de-a lungul întregului an se volatilizează și rămân cu aceste impresii ale anturajului, 

deci ar fi cumva constrânși să țină cont de ele. De altfel, schema aceasta complicată care ar trebui să 

pună în dificultate un taur arată că, de fapt, taurul poate foarte ușor să pună în dificultate grupul de 

apartenență pentru care a lucrat. În 3 decembrie, când Marte se află într-o relație bună cu Saturn 

taurul scoate asul din mânecă și arată că are în continuare suficiente rezerve, este o persoană plină 

de vitalitate și dacă este cazul poate fi și agresivă. 

Deși anturajul îl determină să aibă regrete față de ceea ce au făcut, să-și consume puterea 

pentru ceilalți, fără să aleagă, taurul este suficient de înțelept în prima decadă a lunii decembrie 

încât să constate că presiunea aceasta din partea comunității vine doar din zona unde s-au grupat 

dușmanii săi. În 7 decembrie, când Venus va trece pe casa imaginii sociale, se vor simți ajutați de 

destin, încurajați sau chiar favorizați de persoanele cu care s-au mai intersectat de câteva ori de-a 

lungul acestui an într-un mod pozitiv. Se va vorbi acum despre puterea taurului de a respecta binele 

celuilalt, de a munci pentru succesul lor și de a reuși să-și extragă pentru sine un anumit avantaj fără 

ca persoanele din jur să piardă ceva. Succesul acesta al taurului, pe care el nu și-l poate explica în 

mod credibil, nu-l poate prezenta opiniei publice într-un mod ușor de înțeles, este o mare ciudățenie 

anului 2016. Mai că nici lor nu le va veni să creadă că pot obține o asemenea poziție pentru că nu 

pot uita cum de-a lungul anului au avut de trecut prin complicații este atât de mari. Relația bună a 

lui Mercur cu Axa Dragonului arată că gelozia aceasta a anturajului se poate stinge și nu ar trebui să 

țină cont de ea pentru că persoana aceasta care comentează nu a contribuit cu nimic la succesul 

taurului, practic nici nu erau în preajma sa în momentul în care acesta s-a preocupat de aceste 

proiecte. 

De această dată planetele se grupează în emisfera sudică și asta înseamnă că puterea taurului 

este foarte ușor vizibilă în planul social, își găsește canalul de comunicare foarte ușor pentru a 

transfera o idee, chiar și față de un anturaj care deocamdată este destul de rigid. Este adevărat, prin 

felul lui de a fi taurul nu dispune de un limbaj atât de sofisticat încât să pună la dispoziția celorlalți 

ce se află în interior. Poate explica foarte ușor ce învață, ce memorează, conexiunile pe care le 

realizează, însă greu poate explica emoțiile sofisticate pe care le trăiește. Dacă într-o altă perioada a 
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anului ar fi avut mustrări de conștiință față de acest lucru, în momentul de față se gândește că cine 

nu va putea să înțeleagă atunci să facă efort, iar dacă face efort și înțelege atunci oricât de mult i s-

ar explica, oricât de mult s-ar spune tot nu i-ar folosi la nimic pentru că lucrurile acestea pe care le 

deține taurul și pe care le-a traversat de-a lungul acestui an nu sunt deloc simple. 

În a doua decadă a lunii decembrie taurul are regretul de a fi omul potrivit în locul 

nepotrivit. Se simte folosit, utilizat pentru diferite scopuri, unele dintre ele chiar abuzive sau pentru 

diferite plăceri și consideră că dacă lucrurile acestea nu-i afectează liniștea atunci ar putea să le 

facă. În continuare mintea sa este orientată către invenții geniale, către a aduce în planul concret 

rezultate spectaculoase dintr-un proiect pe care inițial nu l-a gândit în forma aceasta, dar după mai 

multe transformări a ajuns în schema aceasta absolut fabuloasă. Și comportamentul sau este 

imprevizibil însă nu se preocupă prea mult de lucrul acesta pentru că imaginea sa deocamdată nu 

este afectată, sentimentele sale sunt stabile și simte că poate să depășească această opoziție din 

partea grupului fără să-i fie afectată integritatea. 

 
Luna plină care se va împlinii în 14 decembrie devine astfel un panaceu pentru multe 

complicații pe care taurii l-au parcurs de-a lungul anului. Constată acum că oamenii i-au mințit 

foarte mult, că le-au furat din bunuri, i-au folosit pentru diferite interese i-au responsabilizat mai 

mult decât trebuie și i-au și transferat din valorile lor în speranța că taurul, prin spiritul său practic, 

va putea să-l înmulțească. Faptul că înțelege lucrul acesta acum când se împlinește Luna plină pe 

zodia Săgetător, adică foarte aproape de Saturn, nu este confortabil pentru el. Are impresia că o 

mâna nevăzută a destinului l-a protejat de-a lungul acestui an pentru că de fiecare dată echilibrul a 

fost mult prea fragil și nu a fost suficient aportul personal, gândul sau intenția pe care le-a deținut la 

un moment dat pentru a depăși un impas. Minciunile și agresiunile constatate acum au fost mult 

prea agresive, mult prea ciudate sau concentrate pentru a putea face față acestora fără un ajutor 

venit dintr-o zonă a invizibilului. Soarele se află acum într-o zonă a invizibilului și îl poate 

investiga, dacă are un nivel de conștiința ridicat și poate înțelege care este acea forță de dincolo de 

spectrul vizibil care i-a ajutat. Așa cum se poate constata, lucrurile se grupează acum în alte 

sectoare și cu cât ne apropiem de finalul acestei luni și Soarele va ieși din casa ocultismului și va 

intra în casa gândirii superioare. Taurii sunt acum în fața unui moment crucial al vieții lor, în 

postura de a constata că dacă n-ar fi fost ajutați, viața lor ar fi mers pe un traseu pe care nu și l-au 

dorit. Se simt cumva vinovații de greșelile pe care le-au făcut intenționat și în momentul acesta își 

propun să nu le mai repete. 

În 19 decembrie când Marte va trece în zodia Pești, pe casa prietenilor, credibilitatea taurilor 

se schimbă. Devin acceptați în grupul de apartenență însă mult prea agresivi cu ceea ce simte că nu 
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li se acceptă în totalitate. Asta înseamnă că pentru grupul de apartenență taurul este perfecționist, le 

impune și celorlalți standardul acesta și este de bun augur pentru ceilalți din celelalte zodii să aibă 

un taur în preajmă. Este adevărat, s-ar putea să se dovedească a fi mult prea incomozi pentru că țin 

prea mult la programul de lucru, sunt prea melodramatici, sunt prea mult preocupați de ceea ce nu 

merge, decât de ceea ce fuzionează bine și din această cauză prezența lor ar putea să fie puțin cam 

dificilă. Au însă curaj să spună lucruri pe nume, nu ocolesc adevărul și dacă au nevoie de îndrumare 

pot de această dată să ceara ajutor. 

Faptul că Marte în acest periplu prin zodia Pești va trece prin Coada Dragonului arată că se 

răscolesc agresivității vechi. Taurul se întoarce la un comportament mai vechi chiar dacă în acestea 

se regăsesc și obiceiuri noi. Modul în care caută să le impună celorlalți ritmul sau de lucru, iar 

rezistența asta la efort sau abilitatea sa de a se descurca în situații delicate de a rezista la efort sau la 

presiune anturajului constituie pentru ceilalți o sursă de suferință. În 19 decembrie Mercur va intra 

în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și anul acesta se va încheia pentru tauri în 

această notă. Ajung la concluzii pripite sau cred că le este permis să le impună celorlalți orice, dacă 

greșesc merg înainte în forma aceasta considerând că se poate întâmpla așa cum s-a întâmplat de-a 

lungul anului ca anumite probleme să fie reparate din mers. În mare parte sunt corecți atât cu 

informația cât și cu procedeul, deci nu ar trebui să le fie puse la îndoială bunele intenții. Este posibil 

ca pe alocuri, taurul care are un nivel comun de conștiință să fie puțin viclean, să profite de 

naivitatea celor care se uită la el ca la soare. Dacă este suficient de atent încât să își amintească de 

întâmplări similare în care el a fost ajutat de cineva care nu a profitat de naivitatea sau de condiția 

sa atunci ar putea să nu abuzeze. 

Ultima decadă a lunii decembrie înseamnă pentru tauri stabilirea unor noi repere. Soarele pe 

21 decembrie va intra în zodia Capricorn, pe casa drumurilor și se gândesc că poate ar trebui să facă 

o modificare existențială. Asta nu presupune neapărat să pornească pe un nou drum, să călătorească 

ori să se deplaseze între două locații. Trecerea Soarelui de casa drumurilor lungi poate însemna și 

adoptarea unui nou mod de a gândi, acceptarea recomandărilor celorlalți sau adoptarea unei 

conduite care presupune a nu face rabat la calitate. Taurii, de-a lungul acestui an, nu au făcut de 

multe ori rabat de la calitate însă de această dată își propun să facă acest lucru prin creativitate și 

înțelegere. Problemele complicate legate de starea de sănătate își găsesc acum soluție, dar și 

explicații ori se văd în situația în care trebuințele personale să fie explicate prin alți termeni. Asta 

arată că se deplasează către o altă zonă a valorilor, să accepte atracție către lucruri neobișnuite și să 

nu se mai sperie de ele. Este adevărat, în stadiul acesta totul este doar o tentație, o atracție pentru că 

atât timp cât Uranus le va trece pe casa lucrurilor ascunse se vor teme ca nu cumva direcțiile acestea 

să nu-i compromită pe o perioadă mare de timp. Este adevărat și după ce Uranus a ieșit din casa 

lucrurilor ascunse taurii vor da de greutăți într-un alt mod, deci în momentul acesta vor fi excesiv de 

prudenți, temători în fața lucrurilor pe care nu le văd în mod direct, nu le ating, nu le gustă, nu le 

palpează. De aici înțelegem că ultima decadă a lunii decembrie înseamnă pentru tauri și a-și permite 

să viseze într-un alt mod.  

Finalul anului înseamnă o perioadă de analiză pentru ei, atât în ceea ce privesc schemele 

acestea agresive pe care le-au folosit foarte mult de-a lungul acestui an, dar și elementele de 

vulnerabilitate pe care le-au traversat și din care au fost salvați de o mănă nevăzută a destinului. 

Venus se află acum într-o relație bună atât cu Jupiter, cât și cu Uranus sau cu Saturn și din această 

cauză taurul beneficiază acum de o imagine socială foarte bună. Este adevărat, simt că îi urmăresc 

umbrele trecutului, pentru că Luna neagră din casa parteneriatelor arată că acolo în continuare 

există o zonă vulnerabilă. Nu este vizibilă însă pentru toată lumea, nimeni nu știe că are acasă un 

monstru, că viața sa intimă nu a fost împlinită sau că are nevoie, din când în când, de cineva care să 

le povestească că pot trăi și altfel.  

De-a lungul acestui an au fost mult prea încrâncenați sau dominați de probleme care nu au 

soluție și au ocazia acum pe finalul anului 2016 să se desprindă de acest caracter complicat, să lase 

problemele altora și să nu mai ia pe umeri grijile altora. Având parte de această degajare, de această 

eliberare de forță, de această simplificare constată că lucrurile pe care le-au înțeles foarte bine le-ar 

fi utile și celorlalți.  
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În 28 decembrie când Marte se va afla în conjuncție perfectă cu Coada Dragonului tauri vor 

fi agresivi cu cei care îi plictisesc, care îi scot din acest confort și care le arată că tot anul au fost pe 

un traseu greșit. Nu există persoană care să-l convingă în momentul acesta că a greșit având în 

vedere că doar el știe foarte bine cât de riscante o fost situațiile și unde ar fi putut să ajungă dacă nu 

ar fi fost anulate, dacă nu ar fi ales un traseu ce ține de domeniul binelui. În 29 decembrie și Uranus 

își revine la mersul direct pe casa lucrurilor ascunse și situațiile acestea nu mai lansează către tauri 

invitații înșelătoare. Așa cum gândesc, așa sunt lucrurile, așa neclare cum le văd așa neclare rămân 

și pentru anul următor. Există însă un lucru pe care nu-l vor înțelege și acesta este legat de neputința 

de a veni cu o soluție practică pentru problemele intime. Aceasta va fi și în prima parte a anului 

următor una dintre cele mai importante probleme. 
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GEMENI 
 

 

 
 

 

“ Doar sa trăiești nu e îndeajuns. Trebuie să ai soare, 

 libertate și o mică floare.”  

(Hans Christian Andersen)



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

77 11 66   

 

MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

DDAANN  IIOORRDDĂĂCCHHEESSCCUU    

(2.06.1930, Vânju Mare) 

Bariton 
 

Descendenţă moldovenească. A ab solvit 

Facultatea de Teatru la Iaşi şi Conservatorul la 

Bucureşti ca elev al lui Petre Ştefănescu Goangă 

şi Jean Bobescu. Prim-solist al 

Teatrului de Operă şi Balet din 

Bucureşti. A întreprins peste 

260 de turnee în peste 60 de 

ţări ale lumii şi i-a avut 

parteneri pe Mario del 

Monaco, Placido Domingo, 

Mirella Freni, Renata Scotto, 

Virginia Zeani, Monserrat 

Caballé, Luciano Pavarotti, J. 

MacCracken, Franci Corelli, 

N. Rossi-Lemeni, G. 

DiStefano şi alţii sub bagheta 

lui Riccardo Muti, Lorin 

Mazel, Georges Pretre, Zubin 

Mehta, M. Rostropovitch, Tullio Serafin, Sir 

Colin Davis etc. A condus clase de canto în 

SUA, Marea Britanie, Franţa, Filipine, Grecia, 

Turcia. Roluri în mai mult de 1 080 spectacole 

de operă de la preclasici (Monteverdi) până la 

contemporani (Vitto Frazzi, Nino Rota) şi peste 

1 500 de lieduri interpretate în aproape 1 600 de 

concerte A participat la peste 30 de festivaluri 

internaţionale şi a luat 10 

mari premii la concursuri 

internaţionale: Varşovia 

(1955); Berlin (Schumann, 

1956); Salzburg (Mozart, 

1956); Geneva (1956); 

Toulouse (1958); Viena 

(1959); Bucureşti (Premiul 

George Enescu, 1961); 

Olanda, (s’Hertogenbosch, 4 

premii, 1963); Bruxelles 

(Queen Elizabeth, 1966); 

Hanovra (Cordonul de 

Maestru al Liedului, 1968). A 

primit distincţii şi decoraţii: 

Artist Emerit al României (1963), Meritul 

Cultural clasa a II-a (1964), Meritul Cultural 

clasa I (1968), Ordinul Steaua României în rang 

de Comandor (2000), Ordinul Muncii, Medalia 

de Aur In Memoriam George Enescu (2005).. 

 

LLUUCCIIAANN  MMEEŢŢIIAANNUU    

(3.06.1937, Cluj) 

Muzician şi inginer 
 

A absolvit Conservatorul din Bucureşti, având 

ca maeştri pe Tiberiu Olah, Pau l 

Constantinescu, Zeno Vancea, 

Anatol Vieru, Myriam Marbé, şi 

Facultatea de Electronică a 

Institutului Politehnic din 

Bucureşti. A fost captivat de un 

limbaj mai abstract, mai sintetic. 

Scrie două Cvartete de coarde, 

două Tablouri coregrafice, piesele 

Ergodica şi Conexe. Între 1967 şi 

1971 frecventează cursurile de 

specializare în muzică electronică 

din Köln, Germania, pe care le 

absolvă cu lucrarea Pythagoreis. A 

mai compus piese camerale precum: Evocare 

1973, Evolutio 73 şi Evolutio 74, Elogiu, 

distinsă în 1969 cu premiul 

Uniunii Compozitorilor şi 

Muzicologilor din România, 

două simfonii. În 1984 s-a 

stabilit în Elveţia, unde este 

profesor de compoziţie şi 

creatorul unui laborator de 

muzică electronică la 

Conservatorul din Lausanne. 

A continuat să compună: 

Cvartetele nr. 4 şi 5, 

Simfonia Brevis şi Dialogue 

pentru flaut, pian şi percuţie.
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GGHHEEOORRGGHHEE  MMIIHHOOCC    

(7.06.1906, Brăila – 25.12.1981, Bucureşti) 

Matematician şi statistician 
Studiile superioare  le-a început la Universitatea 

din  Bucureşti, la Facultatea de Ştiinţe, Secţia 

matematică, după care a plecat în străinătate să-

şi perfecţioneze studiile, la Universitatea  din  

Roma, unde marele 

statistician Corrado Gini 

înfiinţase noua Facultate de 

Statistică. A obţinut titlul de 

doctor în ştiinţe şi actuariale 

(statistică pentru asigurări) în 

iulie 1930, sub îndrumarea 

statisticianului italian Guido 

Castelnuovo. Întors în ţară, I 

s-a oferit un post de profesor 

la Şcoala de Statistică, 

Actuariat şi Calcul din 

Bucureşti, şcoală înfiinţată în 

acelaşi an şi condusă de 

Octav Onicescu. Din 1934 a 

obţinut titlul de doctor în 

matematică la Universitatea 

din Bucureşti şi în 1946 a fost numit professor 

de matematică financiară la Academia 

Comercială din Bucureşti (1946–1949). În 1948, 

după reforma educaţiei, a fost numit şef de 

catedră al Departamentului de calculul 

probabilităţilor şi statistică matematică (1948–

1973). A ocupat diverse funcţii, pentru ca în 

1948 să fie numit director general al Institutului 

Central de Statistică (după Anton Golopenţia), 

funcţie pe care a ocupat-o până în 1951. Între 

1951 şi 1960 a fost decan al Facultăţii de 

Matematică-Fizică. A fost prorector pentru 3 

ani, după care, în 1963, a ajuns rector al 

Universităţii din Bucureşti. A deţinut această 

funcţie până în 1968. Împreună cu Octav 

Onicescu a pus bazele şcolii matematice 

româneşti de teoria probabilităţilor şi statistică 

matematică. Lucrări: Curs de matematici 

actuariale, 1932; La dépendance statistique. 

Chaînes et familles de chaînes  discontinues, 

1937 (în colaborare); Calculul probabilităţilor, 

1939 (în colaborare); Tratat de matematici 

actuariale, 1943; Les chaînes des variables 

aléatoires. Problemes 

asymptotiques, 1943 (în 

colaborare); Elemente de 

calculul probabilităţilor, 

1954; Calculul 

probabilităţilor şi 

aplicaţii, 1956 (în 

colaborare); Curs de 

matematici pentru 

statisticieni şi economişti, 

1956 (în colaborare); 

Lecţii de statistică 

matematică, 1957 (în 

colaborare); Teoria 

matematică în operaţiile 

financiare, 1960 (în 

colaborare); Matematici 

aplicate în statistică, 1963 (în colaborare); 

Bazele matematice ale programării liniare, 

1964 (în colaborare); Statistică matematică, 

1966 (în colaborare); Matematici pentru 

economişti, 1966–1971 (în colaborare, 3 

volume); Teoria probabilităţilor şi statistică 

matematică, 1970 (în colaborare); Modele 

matematice ale aşteptării, 1974 (în colaborare); 

Bazele matematice ale teoriei fiabilităţii, 1975 

(în colaborare). Declarat Profesor Emerit în 

1964 şi Om de Ştiinţă Emerit în 1969. Laureat 

al Premiului de Stat în 1962. Membru al 

Institutului Internaţional de Statistică, al 

Societăţii Internaţionale de Biometrie. Membru 

titular al Academiei Române (1963) şi 

preşedinte al ei din 1980 până la moartea sa, un 

an mai târziu. 
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Emoții puternice. Apel la o regulă mai veche. Se răscolește un rău dureros. Confruntare cu 

nedreptăți mai vechi. Teamă de perioade complicate. Hotărâri legate de lucru, profesie, vocație. Se 

tem de abuzuri. Atitudine refractară față de slăbiciunile celorlalți. Le lipsește motivația necesară. 

Pierd putere. Asocierii interesante. Prietenii le oferă dovezi frumoase. Gânduri bune. Fac fapte 

bune de care își vor aminti cu bucurie peste ani. 

 

2016 este pentru gemeni un an dominat de emoții. Vor fi invitați să facă mari salturi în 

sensul acesta, să devină mai profunzi, să răscolească acolo unde nu intră de regulă, să nu le mai fie 

teamă de partea întunecată a firii lor și nici să o folosească pe aceasta împotriva celorlalți. În acest 

an se poate vorbi în cazul gemenilor de mărire, de ridicare pe adevărate culmi ale expresivității sau 

succesului, dar și despre decăderi dureroase. De altfel, nu sunt singurii nativi care au parte de 

asemenea experiențe. Faptul că Luna neagră trecere de pe zodia Balanță pe zodia Scorpion arată că 

pentru gemeni această zonă a emoțiilor nu devine complicată prin ceea ce se consuma acum, ci prin 

calea greșită pe care au ales-o în anul anterior. Luna neagră le va trece abia pe finalul lunii mai pe 

casa muncii și până atunci gemenii vor duce mai departe traume sau nemulțumiri afective pe care 

le-au experimentat în a doua parte a anului anterior. Ajunsă de casa muncii, Lilith le complică 

relațiile profesionale și îi face vulnerabili la nedreptăți care vin din acest sector sau le slăbește 

rezistența la efort. Vor exista anumite perioade din an (analizate în aceste material la momentul la 

care se produc) care le accentuează sentimentul de singurătate sau dorința de a se răzbuna, de a da o 

replică, a pune la punct pe cineva, pentru a se proteja. La un moment dat, nimeni nu va știi de ce 

anume trebuie să se protejeze de gemeni, care sunt adversarilor pentru că nu îi lasă pe ceilalți din jur 

să vadă dacă aplică o metodă precisă, dacă sunt conștienți de faptul că îi rănesc foarte ușor pe cei 

din jur sau dacă gândurile lor au înțeles. Apoi, această perioadă în care Luna neagră se va afla în 

continuare pe casa iubirii dăruite, gemenii vor trăda în dragoste, dar, în schimb, vor cere celorlalți 

dovezi de prietenie. Se vor aștepta ca în prima jumătate a anului să fie apreciați, lăudați sau avansați 

însă se vor preocupa mai puțin de munca pe care un om care cere realizări trebuie să o 

îndeplinească. În momentul în care se hotărăște să lucreze, Luna neagră va trece pe casa muncii și 

vor da de alte probleme, adică de un anturaj care nu acceptă metoda gemenilor, care nu-i tolerează 

sau care nu acceptă greșelile pe care le fac. Apoi, 2016 poate fi pentru ei și un an de abuzuri, un an 

în care caută puterea și vor să o impunem celorlalți dar și un an în care apar slăbiciunile pe proiecte 

de viitor. 

Din septembrie lucrurile dau semne că ar putea să intre pe un făgaș normal pentru că Jupiter 

le va intra pe casa iubirii dăruite și, acolo unde au greșit în anul anterior sau în primele cinci luni ale 

acestui an, apare o soluție. Este posibil ca această soluție să vină prin intermediul unor persoane pe 

care le vor cunoaște începând cu a doua parte a lunii septembrie însă pot fi incluse aici și persoanele 

pe care gemenii le cunosc foarte bine, dar cu care nu au abordat o colaborare în modul acesta. Asta 

înseamnă că devin flexibili, mai înțelepți, mai atenți la ceea ce simte celălalt și pot să-și 

construiască, începând cu a doua parte a lunii septembrie, prietenii de durată. Riscul abuzului de 

putere este însă unul foarte mare și retrogradarea lui Marte din perioada 17 aprilie - 30 iunie va fi 

una foarte dificilă pentru gemeni. În acest sector el revine de pe casa parteneriatelor în casa muncii 

și gemenii vor dori să fac o schimbare în zona profesiei însă nu au puterea necesară și nici nu li se 

permite. Desigur, pot trece foarte ușor peste acest eșec pentru că 2016 le oferă o mai mare 

mobilitate decât anii anteriori, având posibilitatea de a se deschide față de persoanele care le pot 

îmbogății patrimoniul sau cu care pot lega prietenii de durată ce pot depăși cadrul acestui an. Spre 

finalul anului, aceste prieteniile pot să devină și relații conjugale în cazul celor care urmăresc lucrul 

acesta însă nu este un an potrivit pentru a face lucrul acesta sau, nici într-un caz, finalul anului nu 

trebuie folosit pentru așa ceva. Asocierile de această factură au nevoie de evoluție adică de a vedea 

că schimbul poate merge mai departe prin gânduri, prin sentimente, nu prin consolidarea lor pe baza 

unui act. 

Cert este că finalul anului înseamnă pentru gemeni și ușurința de a face o retrospectivă 

interesantă, cea care le va fi foarte utilă în anul următor. 
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IANUARIE 
Sentimente reformulate. O nouă direcție. Sunt răvășit ție. Drumurile lungi obosesc. Planuri 

de viitor. Obosesc în fața unor detalii. Curiozități stranii. Pericole venite din partea unor lucruri 

frumoase. Sunt deconspirați. Mesaje confuze. Stabilitatea familiei depinde mult de imaginea 

socială. Se modifică nivelul de percepție. Au nevoie de exemple bune. Își descoperă nevoi noi. 

Refuză un bine. Se întâlnesc cu un eveniment tragic. Transfer. Observații pertinente. Curiozitate ce 

îi duc spre experimentare. Anunțuri ciudate. Află lucruri greu de digerat. Sfidează răul celuilalt. 

Inteligența practică. 

 

Luna ianuarie le dă ocazia gemenilor să-și reformulez sentimentele ori direcțiile pe care le-

au considerat foarte importante pe finalul anului anterior. Încă de la începutul lunii Luna neagră, de 

pe casă iubirii dăruite, le va da de furcă pentru că se va afla în faza ascendentă a opoziției cu Uranus 

de pe casa iubirii primite, aspect care se va împlini pe 25 ianuarie. Practic, multe din componentele 

vieții gemenilor se rezumă în această tranzacție între a oferi și a dărui sentimente ca și cum acestea 

trebuie transformate obligatoriu în valori existențiale sau chiar în banii. Sunt răvășiți, se gândesc la 

deziluziile din ultima perioadă, cele care, de altfel, sunt mai mult închipuite pentru că nu sunt atât 

deziluzii, cât obstacole pe care trebuie să le depășească prin maturitate. Dar cine a mai văzut gemeni 

martori la ceea ce li se întâmplă în situația în care se întâlnesc pentru prima dată cu un obstacol? 

În 1 ianuarie, când Mercur le va intra pe casa drumurilor lungi în mers direct, schema 

aceasta a valorilor, atitudinea aceasta negativă pe care ei încearcă să o îmbrace într-un aspect 

frumos ori să o facă foarte convingătoare atrage acum atenția asupra unor răutăți pe care gemenii 

trebuie să le suporte din partea celorlalți. Acesta este semnalul de alarmă că anul 2015 nu s-a 

terminat la 31 decembrie și că prima zi a anului este doar o barieră psihologică pentru că multe din 

problemele vechi se transferă primei luni a anului 2016. 

Apoi, în 3 ianuarie, când Marte va intra pe casa muncii îi vom vedea pe gemeni preocupați 

de lucruri pe care până acum le desconsiderau. Devin calculați, atașați de rezultatele muncii lor și 

mult prea interesați de ceea ce ar putea să prezinte anturajului ca fiind persoane istețe, descurcărețe 

sau harnice. Nu vor mai întârzia la serviciu, își vor îndeplini cu succes planurile și vor avea și o 

stare de spirit potrivită pentru ceea ce are nevoie mediul respectiv. Din acest punct de vedere 

începutul lunii ianuarie este o adevărată ciudățenie. Mulți vor crede că nu începutul lunii ianuarie 

le-a prins bine gemenilor ori nu faptul că s-au distrat bine de sărbători constituie cauza acestui tonus 

aparte. Nimeni, în afară de ei, nu cunoaște în detaliu care le sunt gândurile și mai ales intențiile. 

Putem presupune însă că fac acest spectacol interesant și, de altfel, util celorlalți pentru că vor să 

neglijeze o nemulțumire pe care o au față de copii, dacă sunt realizați social, dacă au familie sau 

sunt nemulțumiți de părinți atunci când aceștia încearcă să le transfere din obiceiurile lor ori din 

înțelepciunea lor de viață. Nimic nu prinde, cu atât mai mult dacă este prezentat ca în mod obositor, 

ca la știri. Vor să guste acum din mărul scufundat în otravă, să călătorească foarte departe ori să 

guste din tumultul vieții. Desigur, cu Marte în Scorpion pe casa muncii, acolo unde există și 

asteroidul Junon este puțin probabil ca lucrurile acestea să se consume așa cum își programează. 

Cred că mai curând vor inventa sensuri, își vor face planuri pe hârtie, le vor schimba de trei ori pe 

zi, le vor adapta după condițiile atmosferice sau după subiectele de la știri și până la urmă se vor 

distra de minune cu cei pe care destinului li-i scoate în cale fără să pună nimic în aplicare din ceea 

ce și-au calculat. 

Din 5 ianuarie Mercur intră în mers retrograd și acesta va fi de vina pentru anularea unor 

planuri de călătorie sau pentru simplu fapt că aceștia nu se pot ține de ceea ce și-au programat. 

Dincolo de tot acest spectacol interesant pe care gemenii îl fac ușor în 5 ianuarie se va consuma un 

eveniment trist care ar trebui să-i trezească la realitate. În primul rând, Soarele de pe casa 

ocultismului, acolo unde au din 2008 în tranzit planeta Pluton, cea care este dispusă să le ofere 

experiențe despre viață, despre moarte, despre pierdere sau despre umilință, va avea de împlinit un 

unghi prost cu Luna neagră. Apar complicații pe asocieri, descoperă că persoana iubită are o viață 

secretă, nu mai sunt băgați în seamă de persoanele pe care le vizează ori sunt obligați să refuze o 

prietenie pentru a nu se deconspira, pentru că aceasta se poate încadra în ideea generală de relație, 
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de asociere sau de parteneriat. Abia acum înțelegem de ce Saturn de pe casa parteneriatului le este 

atât de restrictiv și de ce în această perioadă, prin combinația cu Venus care trece prin aceeași casă, 

gemenii doar se cred atractivi, doar visează la lucruri frumoase și lansează în jur mesaje confuze, au 

un aer vaporos sau se cred prezențe agreabile în timp ce ei sunt lipsiți de curaj ori au curaj, dar nu 

au motivația pentru a-l folosi. Se tem ca nu cumva să fie trădați în dragoste așa cum au fost în anul 

anterior, așa cum nu vor uita niciodată. Nu este un lucru obișnuit ca un gemeni să țină minte o 

umilință de genul acesta atât de mult timp. Dacă face lucrul acesta înseamnă că elementul respectiv 

nu are statut de amintire, ci de obstacol. Totuși, dacă muncesc, dacă se implică în activități care 

vizează stabilitatea familiei sau consolidarea imaginii sociale prin colaborări frumoase sau prin 

gesturi largi, generoase, prin filantropie atunci situațiile acestea ciudate care li se întâmplă în prima 

decadă a lunii ianuarie vor trece în planul secund.  

 
În 8 ianuarie Mercur va reveni în zodia Capricorn prin retrogradare și gemenii percep acest 

episod astral ca o revenire la realitate. Este adevărat sunt forțați de anumite evenimente exterioare 

să se comporte ca după un duș rece. Este însă de bun augur pentru că Luna nouă ce se împlinește pe 

această casă a ocultism ului, a moștenirii și a morții le ridică nivelul de percepție și-i face atenți la 

pericole. Colectează atât de multe informații în prima decadă a lunii ianuarie încât le va fi învățătură 

de minte până la finalul anului. S-ar putea ca unii gemeni să țină minte din ceea ce li se întâmplă în 

această perioadă doar că au fost dezamăgiți și să raporteze toate evenimentele cu pricina la acest 

episod. Cei cu care vor colabora îi vor îndemna să construiască un proiect important de-a lungul 

acestui an, unul chiar foarte îndrăzneț, prin care vor afla că, de fapt, înțelegerea lor de viață se 

bazează pe un simplu episod, că sunt tentați să raporteze totul la această schemă. Înțelegând lucrul 

acesta, vor surâde în colțul gurii și vor gândi că așa sunt ei - nu se dezic niciodată. Totuși, nu trebuie 

să luăm ușor acest tip de experiență. Pentru că se produce în perioada în care Venus și Saturn sunt 

în conjuncție pe casa parteneriatelor, gemenii sunt loviți în ceea ce îi doare mai tare. Sunt opriți din 

anumite demersuri sau zdruncinați într-un mod cum de puține ori se întâmplă de-a lungul vieții. 

Dacă lor le este suficient atât pentru a fi echilibrați sau pentru a se comporta exemplar de-a lungul 

acestui an atunci este foarte bine. Desigur, episodul grandios pe care o previziune astrologica îl 

anunță nu trebuie să fie un eveniment istoric, ci un eveniment important pentru istoria personală. Nu 
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unul care să țină de impactul social, cât unul care să țină de importanța pe care un nativ născut în 

zodia Gemeni o acordă unor situații, unor persoane sau unor lucruri. 

De realitatea acestui episod tragic gemenii vor fi foarte conștienți și, în preajma zilei de 11 

ianuarie, când Pluton își va definitiva relația negativă cu Luna neagră apare un conflict între dorință 

și intenție sau un nativ născut în acest semn dorește să sfideze un episod care se consuma pentru a 

vedea, mai mult din curiozitate decât din necesitate, dacă într-adevăr nu trebuie să se orienteze în 

această direcție, dacă nu trebuie să fie parte dintr-un proiect sau dacă nu trebuie să se implice în 

această relație. Dacă vor fi curioși, vor vedea și cum stau lucrurile. Relația bună a lui Venus cu 

Luna neagră și apoi relația bună a lui Venus cu Uranus transformă tot acest episod într-un element 

dominant într-un circuit închis. S-ar putea ca lucrurile acestea negative să se consume în familie 

pentru că, de ceva timp, și Jupiter de pe casa familiei a intrat în mers retrograd sau poate situația 

aceasta se referă la un eveniment care se consumă în familia pe care un gemeni alege să și-o 

reprezinte în minte, la un prieten foarte apropiat, la un grup în interiorul căruia un gemeni activează 

foarte mult, cea mai mare parte din zi, sau la o carieră pentru care se dedică zi și noapte. Toate 

acestea pot avea în această perioadă statut de familie pentru că Saturn de pe casa parteneriatelor îi 

poate ajuta să-și reformuleze toate aceste repere pentru a mai diminua puțin din limite, din obstacole 

sau din contracție. 

Este posibil ca multe din aceste obstacole sociale să îi pună la încercare pe Gemeni și atunci 

să considere că cea mai bună soluție este să refuze totul. Refuză însă beneficiile care vin din casa 

muncii, din rezultatele unui efort susținut și se așteaptă ca în timp și ceilalți din jur să le aprecieze 

pe acestea cel puțin pe măsura satisfacției pe care ei o au. Pentru ca lucrul acesta să se împlinească 

mai au însă de așteptat pentru că deocamdată trebuie să obțină suficient de multe rezultate pe 

proiectul nou, pe ceea ce își programează să facă în acest an pentru ca persoanele din jur să aibă ce 

aprecia. În 14 ianuarie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur și gândul lor de revoltă va fi 

foarte concentrat. Presentimentul care iese acum la suprafață le-ar putea spune că din jur cineva ar 

putea să-i vadă, să-i “citească”, dar dacă sunt suficient de atenți le va fi foarte bine. S-ar putea ca 

această dramă să nu se fi consumat printr-un eveniment tragic, dar faptul că și-au construit un balon 

de săpun, un proiect imens pe care niciodată nu-l vor atinge, aceasta să fie adevărata dramă pentru 

care gemenii vor suferi tot acest an. 

Cu toate că lucrurile sunt destul de complicate pentru acești nativi, în mijlocul lunii ianuarie, 

când nu le este clar dacă vor reuși să-și ducă la îndeplinire planurile îndrăznețe ale acestui an, dacă 

trebuie să le reconfigureze și să le mai diminueze puțin din amploare sau dacă ar trebui să renunțe la 

ele în favoarea altora, creionate de alte persoane, Soarele trece printr-o relație interesantă cu Axa 

Dragonului reușind astfel să medieze tendința Nodurilor și să le ofere gemenilor soluții interesante 

la probleme legate de un patrimoniu, bunuri care ar fi trebuit să le fie oferite, transferate, adică pe 

care ar fi trebuit să le obțină mai demult și cu scopul de a fi administrate. În unele cazuri poate fi 

vorba și despre o moștenire. Nu se știe dacă vor fi cu adevărat mulțumiți de ceea ce au de făcut 

acum însă nu renunță la planurile de călătorie, la visele pe care le au, la ușurința cu care călătoresc 

cu imaginația, cu sentimentul cu care se leagă pe ascuns de oameni. Practic, la asta se referă în 

această perioadă relațiile pe care Luna neagră de pe casa iubirii dăruite le realizează cu planetele 

situate în zodiile Capricorn și Săgetător. Gemenii sunt curajoși și au impresia că pot să fie făuritorii 

propriului destin, își pot creiona traseele viitoare fără să țină cont de aceste obstacole. Este posibil 

să viseze la relații neobișnuite, la schimburi de experiență sau să se desprindă complet de acele 

raporturi sociale care i-au consumat foarte mult în anul anterior.  

Din nou, ceea ce este important pentru partenerul de dialog al gemenilor poate să fie lipsit 

de importanță pentru ei. Greutatea acestor relații nu atârnă de ceea ce partenerul de dialog al acestui 

nativ indică, ci de ceea ce consideră el la un moment dat că este important pentru sine. Este posibil 

ca pentru a ieși din această încurcătură, pentru a face o trecere foarte rapidă de la ceea ce simte la 

ceea ce experimentează, de la ceea ce declară la ceea ce este cu adevărat, să mintă, să 

răstălmăcească un adevăr ori să-l prezinte într-un mod spectaculos, desprins ca din cărțile unui 

roman celebru ori extraordinar de precis, de necombătut. Asta se întâmplă pentru că în 20 ianuarie 

Mercur se va afla într-o relație destul de proastă cu Uranus, imediat ce Soarele a intrat pe casa 

gândirii superioare. De această dată, gemenii nu vor da dovadă de o gândire superioară, ci de o 
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gândire sofisticată. Poate contextul în care se află îi ajută să gândească modul acesta, să abuzeze de 

aceste detalii, să impresioneze prin viteza de reacție sau prin ușurința cu care au tot timpul 

informația accesibilă. Nu acesta este însă scopul pentru care trec prin aceste furtuni emoționale. Au 

nevoie să se oprească și să nu se mai folosească de cuvinte pentru a ascunde golul sufletesc. Nu au 

nevoie nici măcar să explice golul sufletesc și nici să-și formuleze un traseu pe care emoțiile trebuie 

obligatoriu să pornească. A trăi este altceva decât a crede că trăiești ceva anume. Când formulezi, 

când încadrezi într-o schemă, indiferent că vii cu argumente care încearcă să-l convingă pe cel din 

preajmă că înțelegi, cunoști, încadrezi, te desprinzi de ceea ce trăiești. Sunt semne zodiacale care 

pot merge prin desfășurare pe aceste două trasee deodată. Gemeni, fiind semn dual, se 

fragmentează, trec foarte repede de la un element la altul, de la realitate la iluzie, de la sentiment la 

dramă, de la idee la gol, nemaiavând timp să trăiască ansamblul situației. Ei punctează cât mai 

multe din cele doua direcții, dar pentru că pierd viziunea de ansamblu, trăiesc mai puțin și constată 

mai mult. Așa vor ajunge să își admire fereastra camerei, îi dedică acesteia un volum de versuri, dar 

nu se preocupă că ea este încadrată într-un bloc vechi ce se poate dărma oricând. 

Abia cu a treia decadă a lunii ianuarie gemenii participă la un eveniment important care le 

va mulțumi suflețelul, care le încântă privirea și îi va convinge că sunt într-adevăr părtași la 

evenimentele pe care le iubesc cel mai mult. Gemenii vor să fie părtași la istoria lumii, vor să aibă 

un loc în aceste episoade spectaculoase, iar dacă pentru asta ar putea să renunțe la puțin din 

confortul lor, să-și definească ori să-l schimbe cu altceva, atunci sunt anunțați că a sosit momentul 

în care să facă lucrul acesta. În 21 ianuarie Mercur se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră 

și renunță la un element personal însă nu de bunăvoie. Lucrurile devin puțin mai plăcute după ce 

Venus le va intra pe casa ocultismului. Vor avea puterea să-și protejeze anumite sentimente să nu 

mai fii atât de vulnerabili față de ceilalți sau atât de deschiși atunci când sunt triști sau abătuți. De 

lucru acesta se poate ocupa și Luna plină care se împlinește în 24 ianuarie. Puterea gândului devine 

acum orientată negativ și gemenii sunt avertizați că dacă nu-și controlează bine impulsurile, de 

altfel, foarte concentrate, ale acestei perioade, se pot distruge în încercarea de a da o lecție celor 

obraznici. Vor vedea atât de mulți oameni obraznici în ultima decadă a lunii ianuarie încât vor avea 

impresia că lumea s-a răsturnat. 

Nu trebuie să le dea atât de multă importanță lucrurilor acestea, nu trebuie să le alimenteze 

pe acestea cu atât de multă putere și să le transfere din crezul sau din convingerile pe care le au. 

Dacă oamenii sunt răi, să-i lase așa, să se bucure de faptul că Venus, intrată pe Capricorn, îi ajută să 

fie mai închiși, să nu poate fi citiți atât de ușor de ceilalți, să nu devină atât de vulnerabil de fiecare 

dată când îi doare o măsea. De altfel, această ușurință de a se ascunde este plăcută gemenilor și până 

pe 25 ianuarie, când se va împlinii unghiul negativ dintre Luna neagră și Uranus aceștia vor reuși 

să-i zăpăcească pe cei din jur, să-i enerveze prin tonul ridicat, prin glumele pe care le fac sau prin 

faptul că râd atunci când nu trebuie. Desigur, termenul generic de "atunci când nu trebuie" se referă 

la anturaj. Cel născut în zodia Gemeni va râde atunci când are nevoie să facă lucrul acesta și îi va 

prinde foarte bine. Deci nu trebuie să facă lucrul acesta doar pentru anturaj, ci și pentru el. 

25 ianuarie este una dintre cele mai interesante zile ale lunii ianuarie pentru cei născuți în 

zodia Gemeni. Drama afectivă pare să atingă un vârf însă nici de această dată nu sunt puși în fața 

unor evenimente neprevăzute. Deși Uranus este implicat în acest aspect, faptul ca formează cu Luna 

neagră acest unghi mult timp le arată celor născuți în zodia Gemeni cam la ce să se aștepte. Ar 

trebui să se aștepte la un disconfort cauzat de lucruri lipsite de importanță, de vorbe aruncate fără 

rost, de explozii temperamentale ale celorlalți sau de faptul că, dintr-odată, sunt sfidați în calitățile 

pe care ei mizează cel mai mult, că anturajul se arată rece față de realizările lor ori li se promite că 

nu vor ajunge niciodată la nivelul social pe care doresc să-l atingă în acest an. Toate acestea, privite 

cumulat, sunt percepute de cel născut în zodia Gemeni ca o mare lovitură. De altfel, s-ar putea să nu 

țină mult această drama. În seara zilei de 25 ianuarie Mercur își revine la mersul direct după ce timp 

de trei săptămâni a mers înapoi și le-a schimbat proiectele, i-a făcut să se comporte altfel decât le 

era specific sau chiar să creadă și că s-au schimbat. Cel născut în zodia Gemeni ajunge să creadă că 

s-a schimbat doar dacă se spune prea des din jurul său lucrul acesta. Are capacitatea să-și analizeze, 

dar este prea comod și nu va face lucrul acesta decât dacă remodelarea sa face parte dintr-un proiect 

mult mai îndrăzneț. Simpla remodelare îl plictisește. 
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Finalul lunii ianuarie le aduce acestora un exemplu de înțelepciune. Se simt puternici prin 

ceea ce au văzut și au înțeles, pot să selecteze informația altfel, pot să o încadreze pentru sine, iar 

pentru ceilalți să pună deoparte, un set întreg de explicații sau de dovezi. Ceea ce în a doua decadă a 

acestei luni era regulă, calcul, precizie sau elementul care nu poate fi combătut acum are statut de 

dovadă practică. Dacă gemenii au fost amenințați că nu vor fi lăsați să atingă un vârf acum își vor 

vinde casa și voi cumpăra vârful respectiv pentru a demonstra că pot. Nu se știe dacă ambiția 

aceasta le este potrivită în momentul acesta, însă prin aceste hotărâri drastice, prin aceste mutări sau 

prin faptul că profită de orice ocazie arată că viața se poate schimba radical. Deocamdată se simt 

bine pentru că pe finalul lunii ianuarie Venus și Neptun sunt într-o relație bună însă acest unghi face 

referire doar la confort și s-ar putea ca acest confort să fie expresia unor interpretări mult prea 

subiective. Pentru a vedea dacă faptele sale sunt bune sau nu este suficient să privească foarte atent 

în jur. Dacă va vedea chipuri mirate atunci ar fi cazul să se oprească. 

 

FEBRUARIE 
Provocări ce duc spre transformare. Își înfruntă propriii demoni. Opun rezistență. Crize 

relaționale. Lipsă de diplomație. Nu mai au răbdare cu cei din jur. Refuză o comoară. Au nevoie de 

avantaje pentru a fi motivați. Norocul de fapt se referă la evoluție. Încercări pe drumuri lungi. 

Deplasare. Invitație la joc. Puteri sporite prin interacțiune. Presiune socială. Invoca un motiv 

pentru a dezerta. Evenimente sociale interpretate subiectiv. Devin mesageri. Înțelegerile lor sunt 

utile și celorlalți. Vor să trăiască singuri. Sunt consumați de mânii. 

 

 

Luna februarie este foarte importantă pentru toate semnele zodiacale deci și pentru zodia 

Gemeni. Deviza generală aplicată acestui interval face referire la faptul că accidentele sunt privite 

ca forme robuste de depășire a destinului. Am văzut în luna anterioară, dar și pe finalul anului 

anterior că gemenii au avut suficient de multe provocări care au venit cu precădere din segmentul 

sentimental. Au reușit, este adevărat nu cu toată lumea, să transforme toată această dramă într-o 

responsabilitate a grupării de apartenență. În luna februarie vor vedea că nu vor mai avea această 

șansă pentru că vor fi față în față cu demonii pe care i-au creat. Unii dintre acești demoni s-ar putea 

să nu fie deloc fioroși și în cazul acestor nativi născuți în zodia Gemeni lucrurile vor fi simple. 

În prima zi a lunii februarie Mercur, despre care știm că se află acum în mers direct, se va 

afla într-o relație negativă cu octava sa superioară, Uranus. Vor dori să meargă mai departe cu 

prieteniile în forma aceasta complicată și dacă anturajul nu le permite, vor pune condiții aspre, să 

încline balanța către un interes personal însă efectul de bumerang al faptelor lor nu le permite pentru 

a merge mai departe. Se întâmplă ca și cum ar merge pe un asfalt încins într-o zi toridă de vară cu 

picioarele goale și cu cât stau mai mult cu tălpile în contact cu asfaltul cu atât își dau seama că 

mersul este mai greu și mai dificil. Dar Mercur nu se află într-o relație proastă doar cu Uranus, ci și 

cu Luna neagră, pentru că cele două elemente se află în opoziție pe axa Berbec-Balanță. Toate 

aceste elemente care nu funcționează în viața unui gemeni se transformă în crize relaționale. În 

general, gemenii sunt persoane flexibile care pot accepta și atunci, când greșesc, fac apel la puterea 

lor de argumentare pentru a ieși din orice situație, oricât de vinovați ar fi. De această dată le va face 

plăcere să dea vina pe ceilalți pentru că urmăresc să obțină din partea anturajului o recunoaștere pe 

baza diplomației. În această perioadă, în această lună februarie și, în special, în prima decadă a 

acestui interval, gemenii sunt complet lipsiți de diplomație și de aici pot surveni tot felul de situații 

complicate pe care vor încerca să le rezolve fără să fie mulțumiți de rezultat. Este adevărat, vor da 

dovadă de alte calități, de curaj, de perseverență, de rezistență la efort sau istețime, dar nu sunt 

sinceri. 

Contextul acesta al primei decade a lunii februarie le face gemenilor o observație referitor la 

această componentă. Dacă sunt sinceri atunci vor vedea că în preajma zilei de 6 februarie, când 

Soarele se va afla într-o relație bună cu Uranus, întâlnirile lui ajută, speranța pentru o viața mai 

buna se transformă în eveniment și sunt acceptați într-un mediu nou, sunt recompensați sau 

apreciați pentru ceea ce fac. În 6 februarie înțeleg că nu trebuie să facă eforturi pentru a fi 
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recunoscuți pe baza meritelor, trebuie să facă eforturi să fie consecvenți, serioși și atenți la ceea ce 

se întâmplă în viețile celorlalți. 

Elementul surpriză care invadează conștiința celor născuți în zodia Gemeni vine din faptul 

că în prima decadă a lunii februarie se vor revolta împotriva destinului. Vor inventa expresii 

plăcute, hazlii, unele dintre ele ar putea chiar să rămână în istorie prin ironie sau sarcasm. Își pun 

însă toată frustrarea și toată agresivitatea pe care au acumulat-o în ultimele luni pe o relație banală 

care nu funcționează și care ar putea să fie legată de profesie, de locul de muncă, de o relație ciudată 

cu un coleg sau cu subalternii ori de atitudinea față de propria persoană, în cazul gemenilor care au 

boli ciudate. Sunt avertizați că ar trebui să se bazeze mai mult pe răspunsul pe care-l primesc din jur 

și să-l aprecieze pe acesta ca pe o adevărată comoară. Când refuză comoara care le este oferită din 

partea celorlalți se adâncesc într-o stare apăsătoare, tristă sau într-o formă de revoltă care va fi 

activă până la finalul anului. Debutul acesteia va surveni în preajma zilei de 7 februarie.  

În 8 februarie, când se va 

împlinii Luna nouă pe casa 

străinătății, gemenii se gândesc că s-ar 

descurca mai bine într-un alt loc, cu 

alți oameni, în străinătate sau cu un alt 

plan tarifar. Deocamdată aceste 

observații sunt mai mult niște pretenții 

sau niște mofturi pe care le lansează 

vieții fără acoperire. La fel cum s-a 

întâmplat și în luna anterioară gemenii 

vor primi apreciere, dar mai întâi 

trebuie să lucreze pentru ea. În 9 

februarie, când Marte se va afla într-o 

relație bună cu Chiron, vor vedea că 

revolta lor împotriva unei condiții pe 

care o au, împotriva destinului sau 

împotriva a ceea ce se așteaptă să li se 

întâmple, ca presentiment sau ca 

succesiune de fapt a unei decizii, este 

lipsită de orice suport real. În 

continuare, casa muncii devine foarte 

importantă și pe gemenii care se situează în afara caracterului negativ, imposibil, aceste 

predispoziții astrale îi vor îndemna să facă o figură teribilă la locul de muncă. Prin profesia pe care 

o au vor reuși să se evidențieze. Unii vor putea chiar să facă inovații în procesul tehnologic, în 

schema pe care o aplică sau vor putea să facă descoperiri importante. Lucrurile acestea vor rămâne 

în istorie însă în istoria personală a celui născut în zodia Gemeni va rămâne intensitatea aprecierilor 

primite în această perioadă 

La fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte zodii, pentru cei născuți în zodia Gemeni relația 

bună a lui Venus din Capricorn cu Axa Dragonului arată șansa unei deschideri speciale, întâlnirea 

cu un noroc teribil ce se particularizează în cazul lor prin cadouri. Nu se știe dacă această denumire 

generică de “cadou” se poate transpune printr-un obiect însă în mod sigur avantajul obținut din 

lucrul cu această formă de energie, cu această șansă sau acest noroc le spune acestor nativi că pot să 

treacă la nivelul următor. Practic, în cazul lor, pentru că Venus se află pe casa ocultismului, norocul 

acesta se referă la o șansă de evoluție. În cazul gemenilor care nu se preocupă de lucrurile acestea, 

care nu au înclinații față de ceea ce se numește dezvoltare personală, ezoterism, ocultism sau 

evoluție spirituală, această șansă se transpune printr-un avantaj de moment pe care îl obține din 

partea unui anturaj. Nu se știe dacă va putea transpune acest noroc prin sensibilitate sau prin idei, nu 

se știe dacă nu cumva șansa aceasta de a arăta că tentațiile abia acum încep și orice bucurie pe care, 

inițial, o văd ca pe o șansă a destinului să reprezinte tentația de a renunța la ritmul de lucru, 

seriozitate, la program sau chiar la locul de muncă. 
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Trecerea lui Mercur pe casa gândirii superioare, pe casa drumurilor lungi, a străinătății, le 

aduce gemenilor un având teribil. Simt acum că pot să facă orice, iar cei în vârstă se vor simți și ei 

mai tineri, revigorați, puternici și își fac planuri ca la vara să doboare lumea. Deocamdată au un 

obstacol, iar acesta este dat de ritmul de lucru sau de grija ca nu cumva o schimbare în segmentul 

acesta să nu le fie fatală. Nu se știe dacă lucrurile acestea atât de permisive pentru ei nu sunt o altă 

formă de noroc. Se știe însă că în 14 februarie când Marte se va afla într-o relație bună cu Jupiter 

toate aceste bucurii sunt trimise către familie sau sunt alimentate de familie, iar gemenii vor avea 

impresia că sunt iubiți, că le este bine și vor trece cu mai mare ușurință peste orice obstacol, fie el și 

profesional sau poate chiar medical. Optimismul lor ar putea să fie afectat acum dacă avem de-a 

face cu gemeni lacomi. Doar lăcomia poate știrbi acum din bucurie și din expansiune, doar acolo 

unde gemenii vor să acapareze totul, doar unde sunt puțin cam pretențioși sau cam răsfățați familia 

anturajul se poate revolta împotriva beneficiilor pe care aceștia le primesc acum. 

În a doua decadă a lunii februarie gemenii învață multe de la viață, de la ceilalți, din relațiile 

în care se implică. Sunt ca un burete, absorb tot ceea ce consideră că este interesant sau util însă nu 

au atât de multă putere să schimbe cursul evenimentelor. De aici probabil le vine și atât de multă 

frustrare sau atât de multă nemulțumire pe care o vor îndrepta către sectorul care le captează atenția 

în cea mai mare parte. Acesta este sectorul profesional, zona care ține de sănătatea corpului, a 

minții, de raporturile cu oamenii sau de lucrurile care le sunt impuse ori cele pe care și le-au impus 

singuri. În 17 februarie Venus va intra pe casa drumurilor lungi și atunci se vor simții mult mai bine 

făcând mișcare, plimbându-se, interacționând cu oameni situați pe un nivel superior ori pe care-i 

admiră considerându-i ca făcând parte din grupul celor speciali sau aleși. Pentru că și Mercur se află 

pe zodia Vărsător, o poziție foarte bună pentru această planetă, gemenii au ocazia acum să schimbe 

regulile vieții lor cele pe baza cărora au comportat câteva eșecuri pe finalul anului anterior. Au 

ocazia acum prin această schimbare să obțină bunuri noi, să înțeleagă în ce a constat norocul care a 

venit spre ei la începutul acestei luni și cum trebuie să procedeze pentru a menține acest noroc. S-ar 

putea ca gemenii să fie constrânși de o situație ciudată, de exemplu să combată viclenia unui 

colaborator, să trebuiască să-și consume o mare parte din timp, din energie sau din putere ca să 

demonstreze celorlalți că înțeleg, că sunt superiori, că au puteri sporite sau cunosc foarte bine 

problema despre care aleg să vorbească. Tot acest joc pe care îl fac gemenii în această perioadă îi 

ridică deasupra celorlalți, îi evidențiază sau îi avantajează foarte mult în așa fel încât să pară că nu 

mai sunt persoanele care în luna anterioară sau pe finalul anului anterior a avut atât de multe 

probleme cu sentimentele. 

Pe 19 februarie, când soarele le va intra pe casa demnității sociale și se va apropia de 

Neptun, gândurile lor vor fi așezate. Vor cântări fiecare faptă pe care cei din jurul lor au săvârșit-o, 

vor încerca să o încadreze și vor dori să facă o faptă bună pentru aceștia, pentru a-și construi și 

această imagine de oameni cu inima deschisă, capabili să simtă compasiunea, iertarea. Acesta este 

semnul prin care gemenii arată că au trecut deja pe nivelul următor. În realitate, intrarea Soarelui pe 

zodia Pești este o mare încercare pentru gemeni pentru că aduce o delimitare pe care trebuie să o 

facă între preocupările lor și oferta anturajului, dar nu după cum le vine în acest moment, ci doar pe 

baza profunzimilor sufletești. În momentul de față nu mai pot simula, ci va trebui să dovedească 

prin fapte că sunt așa cum spun. Dacă până acum o parte a imaginii lor publice s-a bazat și pe 

aprecieri sau evaluări făcute de ceilalți, poate și pe o picătură de subiectivism în plus, acum nu se 

mai poate întâmpla așa ceva. Fapta trebuie să fie singurul lor susținător. 

Luna plină din Pești accentuează această componentă indicată mai sus, punând o mare 

presiune pe decizia gemenilor adoptată într-un timp foarte scurt. Luna plina în sine nu determină 

reacții rapide, cel puțin cea care se împlinește acum pentru gemeni în 22 februarie nu-i mai presează 

pe aceștia să adopte o hotărâre într-un interval foarte scurt. Gemenii sunt cei care consideră că 

trebuie să se miște repede, să facă o impresie rapidă, să o ia înaintea adversarilor sau să facă o 

mutare atât de rapidă încât nimeni să nu observe că lipsesc etape intermediare sau că lor le lipsește 

ceva important. 

23 februarie este o zi cu adevărat mare pentru gemeni deoarece le aduce misterul aproape de 

limita înțelegerii. Este posibil ca multe din evenimentele care se consumă acum să aibă această notă 

misterioasă, să îi facă pe gemeni să înțeleagă în ce a constat un refuz pe care l-a primit din jur. 
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Jupiter se află acum în mers retrograd pe casa familiei și s-ar putea să invoce acum un motiv 

penibil, că, de fapt, realizarea socială sau avantajul pe care l-au cerut și nu l-au primit era, de fapt, 

pentru familie sau și-au dorit lucrul acesta pentru a nu mai fi obligați să-l ceară din familie. În 

realitate, conflictul acesta vorbește despre o dramă afectivă dusă la extrem. Gemenii și-au cam 

pierdut timpul, s-au lăsat antrenați prea ușor în distracții, în relaxări, în momentele de deconectare 

pe care le-au întins prea mult. Așa au ajuns să-și compromită anumite relații ori să le ducă în criză. 

Momentul acesta în care Jupiter accentuează un conflict cu un grup de evenimente sociale 

întruchipate acum sub forma unui eșec sau sub forma unui refuz, arată, nu răspunsul prezent, cât 

greșeala care a generat acest răspuns. Personajele care iau parte la aceste evenimente misterioase 

care sunt în mare parte neplăcute pentru gemeni nu au nicio vina, ele fiind doar mesagerii. 

Dacă pe acest fond se suprapune și relația negativă a lui Mercur cu Junon, în 24 februarie 

gemenii vor înțelege că lucrurile acestea negative pe care vor să le ascundă în timp dincolo de 

gesturi evidente, de anumite trucuri pe care le folosesc prin cuvinte, prin mimică, prin mobilitate 

sau prin versatilitate, le accentuează o criză a relațiilor pe care acum, în 2016, trebuie să le înfrunte 

cu tot curajul. 

Spre finalul lunii februarie, gemenii înțeleg că lucrurile acestea pe care și le complică 

singuri s-ar putea să-i urmărească tot anul. Desigur, sunt și gemeni care nu se preocupă de lucruri de 

genul acesta, vor să trăiască momentul prezent la o intensitate cât mai mare și doar cu oamenii pe 

care-i văd în jur. Aceste persoane vor face în momentul acesta fapte regretabile, vor alege să 

procedeze în așa fel încât să afecteze atât sănătatea celorlalți cât și propria sănătate, vor descoperi 

noi plăceri care, foarte curând, se pot transforma în noi vicii. 

Conjuncția Soarelui cu Neptun înseamnă pentru această categorie de nativi născuți în zodia 

Gemeni un avertisment foarte clar. Dacă nu-i preocupă deloc sănătatea proprie sau dacă nu-i 

preocupă prea mult, dacă nu se interesează de ceea ce se întâmplă cu ceilalți pe motiv că fiecare ar 

trebui să-și poarte de grija, dacă nu se preocupă nici măcar de aceste devieri pe motiv că până la 

urmă se vor descurca ei și vor reveni la forma inițială, faptul că nu au profunzimea necesară pentru 

a susține o armonie a relațiilor transforma această conjuncție a Soarelui cu Neptun într-un 

avertisment teribil. Gemenilor li se spune că dacă vor continua cu acest comportament vor ajunge să 

se înstrăineze, să trăiască singuri, să se izoleze de cei pe care îi apreciază sau cu care se întreține 

acum și să nu fie în stare să-și construiască prea ușor alte relații. Este posibil ca unui gemeni, în 

preajma zilei de 28 februarie, dacă i se va spune așa ceva va surâde ironic sau va face o glumă 

teribilă pe seama celor care nu-și văd de ale lor și se ocupă de distracția pe care nu vor să o schimbe 

cu nimic. Îi vor acuza pe aceștia, mai mult în glumă decât în serios, de invidie. Chiar în ultima zi a 

acestei luni, când Venus se va afla într-o relație proastă cu Junon, vor vedea că puterea lor de 

discriminare se va diminua și ar putea să încline spre acele observații, ori să descopere singuri că 

anturajul acesta care îi distrează teribil nu prea mai este acum de încredere. Dacă au ajuns să vadă 

lucrul acesta în momentul în care anturajul este deja construit și se așteaptă din partea celui născut 

în Gemeni la o adevărată reprezentație, înseamnă că deja jumătate din drum este compromis. 

 

MARTIE 
Viața are o nouă însemnătate. Fac fapte bune cu titlu gratuit. Se transformă. Șochează 

auditoriul. Au o mare adâncime în percepție. Iubesc valorile profunde. Se simt atrași de cunoaștere. 

Generează conflicte dar le rezolvă rapid. Descoperă o direcție nouă. Îi chinuie pe ceilalți dar nu 

devin justițiari. Se vindecă. Au nevoie de motivații pozitive. Plăceri stranii. Fluctuații în zona 

căminului. Ingeniozitate. Situații neobișnuite. Devin puternici prin provocări. Schimbarea îi 

avantajează. Colaborările îi pun în dificultate. Se impun ușor asupra celorlalți. Mobilitate. 

 

Luna martie are pentru cei născuți în zodia Gemeni conotație aparte. În primul rând, pentru 

că tot anul 2016 este dominat de dorința de putere sau de a judeca un rezultat concret pe care, prin 

voință proprie, să-l transforme în putere, conotațiile pe care luna martie le are în acest carusel arată 

o luptă cu minciuna, cu aerul de superioritate gratuit pe care cei cu care colaborează îl arată, cu 

tendința de a răsturna valorile pentru a instaura o dreptate ce poate fi și abuzivă, pentru că pe ei, 
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acum, nu prea îi interesează. Au ocazia acum să privească într-o direcție greșită și să creadă că pe 

acolo trebuie să le treacă lor cărarea, să aplice abuziv o hotărâre la adresa celorlalți și să nu aibă 

deloc mustrări de conștiință. Ceea ce este foarte important pentru gemeni în luna martie vine din 

consolidarea stării de confort, adâncirea într-o liniște a căminului, acumularea de valori care nu sunt 

importante pentru ceilalți, dar care sunt foarte importante pentru sine. În cazul gemenilor superiori, 

plăcerea aceasta se transformă în prospectarea noului, în invenții de excepție, în adâncimea într-o 

percepție care impresionează sau chiar șochează. Din dorința de a simplifica lucrurile, gemenii 

ajung să se desprindă de plăcerile păguboase care au constituit o mare problemă a finalului de an 

2015.  

Dacă relația bună a lui Venus cu Saturn nu este un element prea încurajator pentru acest 

nativ pentru că nu-l ajută să-și depășească limitele, ci îi conferă un confort în limitele cu care s-au 

obișnuit deja, în 3 martie, când Venus se afla într-o relație bună cu Uranus, se simt mulțumiți cu cea 

ce obțin prin efort propriu, încântați de aventurile cărora le dau curs, de plăcerile extravagante care 

îi atrag către zone periculoase sau de lucrurile neobișnuite pe care le au în preajmă. În cazul în care 

acestea sunt banale, vor transforma percepția aplicată acestor în elemente extravagante pentru a 

avea impresia că trăiesc neobișnuit, că nu sunt oameni banali și că aceste elemente cu care se 

întâlnesc pe începutul lunii martie sunt dovezi de transformare, exemple care arată că s-au schimbat 

și că trăiesc mai bine. Este de la sine înțeles că aceasta este o formă de iluzionare pentru gemeni 

deoarece Saturn în casa relațiilor le spune că ar trebui să privească lucrurile prin chipul lor real, nu 

imaginar, deoarece spre finalul lunii martie, când Saturn va intra în mers retrograd, se vor întoarce 

la lecțiile pe care acum refuză să le învețe de la sine. Acum, gemenii, se preocupă foarte mult de 

imaginea publică, de demnitate sau de ceea ce ar putea să fie transformat în succes sau faimă. Există 

însă o mare greutate și aceea vine din faptul că simt prea complicat, periculos sau chiar deviant 

pentru ca aspirațiile acestea să poată fi împlinite fără pericol. Dacă țin neapărat să devină persoane 

cunoscute pot deveni foarte repede cunoscute, însă nu prin lucruri bune, ci prin compromisuri, 

greșeli sau prin vicii. Din această cauză, prima decadă a lunii martie este, în egală măsură, și o 

invitație la modestie. 

Tot în prima decadă a lunii martie gemenii vor înțelege că dacă nu pot obține o confirmare a 

imaginilor publice, măcar se pot juca pe acolo pe unde oameni lucrează, pe acolo pe unde oamenii 

iau decizii sau în zona care le conferă celor din jur faimă sau strălucire. Jocul are o componentă 

interesantă pentru ei și din 5 martie, când Mercur le va intra pe casa demnității sociale, vor construi 

din cuvinte, din gesturi sau din alte forme de reprezentare, imaginea unei persoane realizate. Marte, 

aflat acum pe ultimele minute din zodia Scorpion, le spune că acest gând de început trebuie oprit. 

Din 6 martie, când Marte va intra pe zodia Săgetător, vor avea o altă libertate de expresie însă, și de 

această dată, sunt avertizați că gândurile lor prea îndrăznețe generează conflicte, tensiuni prin 

lăcomia cu care cer reușită socială într-un mod mult prea rapid. Prima decadă a lunii martie poate fi 

și sectorul unor decizii eronate, spațiul în care o metodă personală nu mai dă rezultate pentru că se 

grăbesc să culeagă fructul situat pe ramura cea mai înaltă. 

În 6 martie, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Saturn, gemenii primesc 

avertismente într-o limbă pe care doar ei o înțeleg și ar fi indicat să țină cont de ele pentru că ar da 

dovadă de disciplină și le va fi mult mai util dacă ajung la rezultat prin voință proprie decât să le fie 

impus cu forța în perioada de retrogradare a lui Saturn, adică de pe finalul lunii martie până la vară. 

Nu poate să le spună însă nimeni că trebuie să-și diminueze aceasta ambiție pentru că gemenii, cu 

noile poziții ale lui Marte pe Săgetător și Mercur în Pești, vor dori să le arate celorlalți că sunt 

persoane înzestrate cu un simț aparte că pot trece foarte ușor de la competiție la profunzime 

sufletească, de la interiorizare la dinamism, deci vor demonstra oricui că sunt ființe pline de resurse 

și capabile să se adapteze în orice situație. 

Începând cu 7 martie, când Soarele va fi într-un sextil cu Pluton, lucrurile ascunse vor 

cântări foarte mult și prin această ambiție de a face o figură bună gemenii vor descoperi noi surse 

ale puterilor sau persoane care-i pot ajuta să iasă dintr-un impas. Din nou, nu le este recomandat să 

se atașeze foarte mult de promisiunile care le sunt făcute, de rolul pe care o persoană anume îl are 

de îndeplinit într-un demers, cât de calitatea faptei respective. Doar calitatea faptei respective îi 

scoate din impas, nu atât de mult ființa, persoana respectivă. Dacă refuză să înțeleagă lucrul acesta 
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conflictele pe care le generează vor porni, în primă instanță, de la un deficit de atenție, de la 

neputința de a se concentra pe un ideal, într-un proces, într-un demers până la a se desprinde 

complet de sursa inspirației. În această stare de dezordine ar putea să-și stabilească obiective 

eronate, iar acest lucru să se întâmple în preajma zilei de 9 martie, pe Luna nouă. Dacă lucrurile 

merg într-o direcție pozitivă și gemenii nu devin justițiari, nu-i chinuie pe ceilalți pentru a nu suferi 

singuri, deci se situează pe o linie pozitivă în care plăcerea este constructivă și binele îi transformă 

prin implicarea în activități comunitare, filantropice, profunde, obiectivele care sunt stabilite în 9 

martie îi duc spre vindecare. Vindecarea gemenilor se referă acum la suflet, la acele structuri 

folosite pentru cunoaștere, la acele instrumente care le oferă lor un bagaj bogat de informații, fie că 

sunt mâinile, dacă lucrează într-o meserie care cere o asemenea abilitate, fie că este sfera ideilor 

dacă vor să se exprime artistic, literar, 

diplomatic.  

A doua decadă a lunii martie are și 

pentru gemeni o reflexivitate interesantă. 

Lucrurile bune le lasă impresia că pot să 

schimbe sensul evenimentelor, se pot 

implica în episoade de culise, pot să dea 

sfaturi celor în vârstă și nu au nicio 

problemă atunci când sunt criticați de cei 

pe care, din start, îi consideră inferiori lor. 

Pot să gestioneze corect un patrimoniu, au 

curaj să producă schimbări importante în 

evenimentele ce par că se rezolvă de la 

sine, vor să facă mutări de genul acesta 

pentru că sunt atenți și disciplinați. Lor, 

Mercur din zodia Pești nu le aduce o drama 

prea mare, ci contact cu dramele celorlalți, 

cu fricile celorlalți, cu grija pe care aceștia 

o au să nu fie descoperiți, să nu fie scoși 

din izolare sau deconspirați. Pentru toată 

lumea, nu doar pentru cei născuți în zodia Gemeni, a doua decadă a lunii martie înseamnă a intra în 

contact cu binele. Pentru ei binele are, pe de o parte, atât conotații negative, prin dramele afective 

pe care nu le pot uita sau pe care nu au reușit încă să le transforme în motivații pozitive, dar și 

conotații pozitive ce le pot aduce reușite sociale ori să fie mai bine văzuți de ceilalți. Dacă în 11 

martie conjuncția lui Mercur cu Neptun arată inspirație sau puterea de a alege pentru un avantaj 

personal ce se poate menține până la finalul acestui an, conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului 

înseamnă pentru ei a primi un răspuns sau o recompensă. În aceeași zi în care Soarele trece peste 

Coada Dragonului, Venus intră pe casa imaginii sociale și oportunitățile îi curtează. Deoarece 

Saturn se află în casa parteneriatului, beneficiile la care au acces deocamdată gemenii sunt cele pe 

care le pot obține prin muncă directă. Va trebui să mai treacă un timp, poate abia după ce Saturn își 

va reveni din mersul retrograd din vară, ca beneficiile ce le vin de pe această casă, cu toate că atunci 

zona aceasta nu va mai fi atât de activă, ca această oportunitate să însemne și succes venit prin 

intermediul altora. Deocamdată muncesc din greu pentru rezultate, o fac foarte bine, cu plăcere, 

chiar și atunci când sunt condiționați sau când, în zona intimă, în familie sau în cercul de prieteni, 

nu există nimeni care să-i susțină în direcția aceasta. Din această cauză în mijlocul lunii martie 

gemenii au impresia că obțin succesul împotriva tuturor, de vreme ce nu le este nimeni alături, nu-i 

încurajează nimeni. Ei ar trebui să fie conștienți de faptul că dacă în această perioadă, când Luna 

neagră se află în opoziție cu Uranus, găsesc în jur oameni care sunt de acord cu ei, vor fi tentați să 

la muncă, să renunțe la efort, nu mai sunt motivați să obțină nimic prin sudoarea frunții, ci doar să 

ceară. Presiunea pe care o resimt acum îi motivează foarte mult să demonstreze că pot ori pur și 

simplu să-și depășească limite personale pe care nu le pot depăși în alt mod. 

Opoziția lui Mercur cu Jupiter, cea care se va împlinii pe 15 martie, arată că dreptatea pe 

care o folosesc s-ar putea să fie puțin cam abuzivă. Este adevărat, ea nu va ține mult, pentru că 
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Mercur are un tranzit rapid prin această zodie și, în plus, oricât de dură va fi decizia unui nativ din 

Gemeni împotriva anturajului, există o amprentă pozitivă legată de curiozitatea pe care o dezvoltă 

în această perioadă în a investiga lucruri ascunse sau în a colabora cu oameni care nu au ieșit încă 

pe zona publică, cu cei care sunt puternici în mod ascuns, departe de privirile curioase ale celorlalți, 

pentru ca pericolul să fie ușor diminuat. 

Pentru ei 15 martie poate veni cu o problemă de diagnostic, de încadrare ce se va transforma 

în soluție miraculoasă imediat ce Luna va intra pe zodia Rac, pentru că vor descoperi că pot rezolva 

orice problema prin consumul de alimente, de informație, prin deplasări sau prin preocupări care nu 

au fost abordate foarte serios până acum. Pentru gemeni lucrurile par să intre în normal și asta doar 

pentru că le place puterea pe care și-o descoperă. 

Din 16 martie, când Jupiter se va afla într-o relație bună cu Pluton, schema aceasta pe care o 

cunosc foarte bine dă semne că se schimbă. Anumite lucruri vor intra pe un făgaș normal, în special 

cele legate de o anume intensitate a relațiilor, de un joc al contrariilor, al contrazicerii, al disputei 

patrimoniale. De partea cealaltă, au parte de fluctuații în zona căminului, acolo unde lucrurile nu 

mai sunt atât de sigure și nici atât de calde. Problemele sociale captează celor născuți în Gemeni 

toată atenția și au impresia că dacă studiază mai mult, dacă se preocupă mai mult de latura asta 

trebuie să neglijeze un confort afectiv, familia, cei pe care i-au iubit până în momentul acesta. 

Practic, 17 martie poate fi momentul de cotitură al lunii martie când gemenii vor fi tentați să 

calculeze greșit o valoare, să se decidă pe ce traseu să meargă sau să judece un om foarte drag din 

jur și acesta să-l părăsească. Momentul 18 martie, când Chiron va trece prin Coada Dragonului, se 

transformă într-o lecție de viață. Ceea ce judecă, ceea ce critică sau acuză se transformă în 

despărțire sau în acuzație. S-ar putea să depășească foarte ușor acest moment, asta pentru că 

gemenii, în general, pot să facă față unei confruntări verbale, unui joc de idei, au o mobilitate 

necesară și nu rămân cu prea multe resentimente. Dar pentru că lucrurile acestea se realizează în 

consonanță cu Axa Dragonului au o anume influență asupra destinului propriu, adică vor fi mai 

afectați decât sunt în general, însă se vor stăpânii, nu-și vor pierde viziunea asupra a ceea ce doresc 

să obțină și greșelile pe care le vor face nici nu vor fi chiar atât de mare. Vor pierde în adâncimea 

sentimentelor, dar gemenii niciodată nu-și vor face probleme de lucrul acesta. Pot fi și prieteni cu 

superficialitatea și de aceea, a doua decadă a lunii martie, nu va avea o remanență foarte puternică 

asupra lor prin aceste probleme dacă vor vorbi despre ele. În a doua decadă a lunii martie gemenii 

scapă de probleme prin comunicare, prin faptul că li se permite accesul la soluții sau dacă sunt lăsați 

liberi, chiar și atunci când sunt tentați să greșească prin libertatea ce le este oferită. 

Situația aceasta este neobișnuită nu doar pentru că îi expune pe gemeni în fața acestor 

situații ciudate, ci și pentru că poate aduce răsturnări în proiectele care păreau foarte sigure ori în 

decizii pe care le-au luat, sub imperiul unor condiționări, pe finalul anului anterior. Deși este greu 

de crezut, himera trecutului încă îi mai urmărește pe gemeni și imediat ce Soarele le intră pe casa 

prietenilor vor dori să se asocieze cu cei pe care cândva îi credeau puternici. Conjuncția lui Venus 

cu Neptun de pe casa imaginii publice le spulberă iluzia și le oferă prerogativele necesare pentru ca 

aceste dorințe să se împlinească. Dacă luăm în calcul că din 22 martie Mercur le intră pe casa 

protectorilor, gemenii sunt pe punctul de a lua decizii importante în consonanță cu persoana pe care 

o apreciază. În felul acesta, se trezesc dintr-o dată implicați în proiecte sociale, în proiect umanitare, 

devin purtătorii unui mesaj foarte important și ceea ce aleg să spună, chiar dacă pare foarte 

complicat pentru ei, simplifică celorlalți viețile, îi ajută să se înțeleagă, să poată merge mai departe 

în demersurile pe care le au în derulare sau să fie mai puternici. În a treia decadă a lunii martie 

gemenii devin consilieri foarte buni, psihologii, terapeuții, toți îi caută și îi solicită, iar 

recomandările lor sunt competente. În 23 martie, când Jupiter se va afla într-o relație proastă cu 

Saturn, armonia vieții intime se zdruncină. Practic, gemenii au fost avertizați cu ceea ce s-a 

consumat în prima parte a lunii martie referitor la evenimentele acestea care îi dezamăgesc. De fapt, 

nu se poate stabili clar dacă evenimentul în sine îi dezamăgește sau mesagerii acestuia. Cert este că 

pe Luna plină din 23 martie Gemeni au acces la informații, la schimbare, se revoltă ușor împotriva 

unei nedreptăți și vor să fie auziți, vor să se țină cont de recomandările lor, vor ca prin aceste 

schimbări, prin această dreptate prieteniile delicate de până acum să devină foarte solide. Vor putea 

să facă lucrul acesta și, în plus, vor putea să iasă dintr-o criză relațională, cu toate că asta înseamnă 
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să intre într-o criză patrimonială. Nu se vor încadra în această previziune gemenii care sunt educați, 

care a fost învățați de-a lungul vieții să țină cont de părerile celor în vârstă, de recomandările celor 

cu mai multă experiență sau să se bazeze tot timpul pe experiențele lor de viață, privite în ansamblu, 

nu secvențial. Dacă sunt gemeni de această factura atunci acum vor ține cont de valorile trecutului, 

vor produce o schimbare prin măsură, prin disciplină, prin seriozitatea cu care impune o atitudine 

optimistă într-un mediu pesimist. Nu trebuie să facă prea multe lucruri pentru a fi remarcați, nu 

trebuie să spună ore în șir același lucru. Este suficient să ridice un deget pentru a atrage atenția 

pentru că știu exact ceea ce au de transmis. Având această forță, dar și un semn vulnerabil pe 

putere, gemenii sunt avertizați că succesul lor de pe finalul lunii martie va costa. Va trebui să treacă 

testul invidiei, de această dată nu a lor, ci a celor din jur pe care vor să-i ajute chiar și cu riscul de a 

gusta din trădare. 

În 25 martie Saturn va intra în mers retrograd până la vară, în aceeași zi în care Venus i se 

va opune planetei Jupiter. Relațiile intime sunt acum zdruncinate și gemenii se tem că anumite 

secrete ale lor vor fi dezvăluite. Sunt cumva constrânși de evenimentele sociale să facă o 

confesiune, să spună ceva intim unei persoane pe care nu a testat-o suficient stau în care nu are 

foarte multă încredere. Are încredere doar în relații superficiale, doar în anumite tipuri de 

colaborări, dar nu în problema aceasta. Numai ce erau liniștiți, împăcați cu ceea ce știu și încrezători 

în mesajul pe care trebuie să-l transmită, că dau de o altă problemă. Și de această dată unghiurile 

astrale sunt de partea lor și retrogradarea lui Saturn de pe casa relațiilor devine acum, la începutul 

acestui interval de deplasare înapoi, semnul unei înțelepciunii pe care o pot transforma în ceva bun. 

Pot să facă în așa fel încât să atragă atenția celor din jur asupra a ceea ce înțeleg, cunosc sau 

constată despre o problemă, și mai puțin față de frica pe care au legat-o de neputința lor de a 

controla rezultatul final. Vor vedea că până la sfârșitul lunii ceva din această problemă le va atrage 

atenția și, pentru că sunt înzestrați cu o mobilitate aparte, vor reuși să-și îndrepte atenția față de 

aceste elemente minore ce pot fi legate de competiție, seducție, accidentul unui dușman, 

recunoașterea unor studii făcute mai demult, nominalizarea pe o listă elitistă, aprecieri venite din 

partea celor bine cotați, ceea ce va însemna în mare parte detensionarea acestei zone. Nu înseamnă 

că scapă de probleme, ci înseamnă că pentru ei aceasta va fi mai puțin dureroasă. 

Finalul lunii martie înseamnă pentru gemeni dezvăluirea unor secrete. Trecerea lui Venus 

prin Coada Dragonului arată regretul că nu au reușit să fie suficient de abili încât să-și țină aproape 

de ei oameni de care au nevoie în momentul acesta. De aici înțelegem că deja Saturn își impune 

zăpăceala asupra psihicului lor, mai ales în cazul celor tineri. Mutările din această perioadă 

afectează destinele celorlalți și au nevoie să se controleze, să fie ei liniștiți pentru a nu le transmite 

agitația și celorlalți. 

În 31 martie, când Mercur se va afla în conjuncție cu Uranus, gemenii sunt mai siguri pe ei, 

mai încrezători în relațiile pe care le au, dar mai temători față de cei prea curioși. Deși sunt firi 

deschise, pe finalul lunii martie vor avea o mare problemă cu surprizele. Sunt încordați, îngrijorați 

față de ceea ce nu pot controla și se așteaptă tot timpul la atacuri. Au nevoie să creadă în destin, în 

lucruri foarte valoroase, testate în timp, au nevoie să-și folosească această mobilitate pentru a-și 

întări confortul psihic. Cei care nu fac asta vor avea nevoie de adjuvante. 

 

APRILIE 
Schema se modifica. Lucrează cu mai mare eficiență. Au încredere în sine. Se simt puternici. 

Transfer. Lipsă de claritate. Atitudinea negativă îi ambiționează. Se simt înșelați. Privesc foarte 

departe în viitor. Se resimt în urma unui efort. Confuzie. Acceptă o funcție de conducere. Se 

răzvrătesc ușor. Găsesc soluții practice acolo unde nimeni nu știe cum să rezolve problema. 

Vulnerabilitatea nu-i mai sperie. Sunt un exemplu de putere. Dorințele cele mai aprige sunt cele 

care îi duc spre izolare. 

 

Schema de lucru pe care o vor prefera gemenii în luna aprilie se bazează mult pe 

experiențele primelor trei luni. Practic, momentul acesta are în mintea lor un ecou interesant. În 

primul rând, în această lună se accentuează tensiunile care vin din zona emoțională, unele ce țin de 
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o experiență deficitară, poate chiar una acumulată în tinerețe, sau de greșelile pe care au dorit să le 

acopere ori de unele ce țin de sentimentul de ne apartenență ce se va acutiza ca urmare a faptului că 

nu au găsit persoana potrivită, individul care să le rezolve problemele sau nu au găsit înțelegere la 

un for superior. Schema aceasta se susține mult pe stabilitatea din familie, acolo unde ea există, și 

tot pe baza acestei abilități intime gemenii ar putea să ajungă la o limpezimea a valorilor menită să 

le construiască o încredere în sine destul de periculoasă. Nu au nevoie de mai multă încredere în 

sine decât au acumulat până acum, cel puțin nu au nevoie de un supliment în prima jumătate a 

anului. Poate, în a doua parte a anului, în special din august încolo, când Saturn își va reveni la 

mersul direct, lucrurile ar putea să devină mai permisive. Până atunci, trebuie să se mențină în acest 

registru al experiențelor de viață înțelese în mod corect, să se mulțumească cu etapele care s-au 

împlinit până acum, să nu pretindă mai mult pentru că asta înseamnă să se mute în casa altuia, să 

împrumute din comportamentul celorlalți, să imite mersul, dialogul, poate chiar să fure puțin din 

ceea ce le aparține celorlalți și știm că, din 2008 încoace, de fiecare dată când gemenii au pretins 

mai mult de la viață au fost zdruncinați puternic. Și de această dată, Pluton de pe casa ocultismului 

le arată că noile condiții se bazează mult pe putere, până și regretele trebuie înțelese altfel, nu 

argumentate prin putere, cu scopul de a inventa noi metode de răzbunare. De-a lungul lunii aprilie, 

răzbunarea nu le aduce niciun rezultat concret, nu le permite să redobândească liniștea pe care au 

avut-o în anul anterior, în prima jumătate a anului, nu le permite nici măcar să așeze într-o anumită 

ordine valorile personale pentru a avea impresia că nu mai sunt în criză. 

Crizele lunii aprilie, în special prima decadă, fac trimitere la refuzul de a accepta o 

schimbare. Sunt prea rigizi din acest punct de vedere și asta pentru că nu acceptăm să realizeze cu 

cei din jur un alt schimb afectiv altfel decât au făcut până acum. Este adevărat, în preajma zilei de 3 

aprilie se va pune problema confruntării cu mesajele clare, adică nu le mai sunt permise 

ambivalența și jocul. Lipsa de claritate îi îndeamnă pe aceștia să dezvolte o atitudine negativă și în 

încercarea de a fi convingători să dea de ceva și mai rău, de o schema de lucru pe care nu au înțeles-

o altădată, pe care nu o înțeleg nici acum, dar pentru că există un istoric în preocuparea aceasta să se 

comporte ca și cum nu există nimeni în jurul său care să se priceapă mai bine la lucrul acesta. 

Această atitudine reprezintă, practic, bariera care nu le va permite să se liniștească, să accepte 

succesul așa cum vine el, de la persoanele de la care vine, fără să-l impună. 

În 5 aprilie, când Venus va intra pe casa prietenilor, se vor simți ajutați din nou. Este 

adevărat, s-ar putea ca și acest ajutor să fie superficial, să fie de scurtă durată, prea intens, dar 

incapabil să se mențină o perioadă mare de timp. Dacă acest ajutor vine sub forma unui cadou, sub 

forma unei dorințe împlinite, dacă nu are nimic nou în aspectul său, ci doar împlinește ori 

completează un demers mai vechi, atunci se poate vorbi de durabilitate. 

Cufărul cu amintiri nu mai poate liniștit sufletul unui gemeni înșelat. Despre înșelarea 

acestor nativi se poate vorbi în prima parte a lunii aprilie și doar prin genul acesta de episoade 

tragice și triste gemenii devin cu adevărat vedete. Pe 6 aprilie, când Mercur le mai intra pe casa 

lucrurilor ascunse, gândurile pe care le au, sentimentele confuze pe care nu le-au putut ține sub 

control până acum fac apel la lucruri care nu-i privesc. Din nou, întind mâna spre ceea ce nu le 

aparține, din nou gândesc într-un mod răsturnat, dar cei din jur trebuie să îi aprecieze ca pe niște 

înțelepți. Asta se întâmplă pentru că Mercur din Taur, de pe casa lucrurilor ascunse, face trimitere la 

un fond afectiv care nu le este clar gemenilor. Dacă până în 6 aprilie au reușit să-și așeze 

sentimentele pe un făgaș normal, dacă nu le mai este teamă de răutatea celorlalți, dacă nu se mai 

simt motivați să se răzbune, să-și umple contul din bancă, cămara cu tot felul de lucruri, dacă nu 

mai simt nevoia să-și suplimenteze puterea cu obiecte, atunci fondul acesta afectiv le dă puterea 

prin ceea ce nu spun, prin ceea ce nu vor face, în așa fel încât să li se simtă lipsa. Gemenii reușesc 

acum sa atrag atenția asupra unor lucruri ciudate, să intre în posesia unor sentimente abisale, să se 

apropie de lucrurile bune, dar dincolo de el să nu se vadă nimic. Deci un colaborator, un prieten sau 

partenerul nativului născut în Gemeni să nu înțeleagă nimic din ceea ce trăiește acesta și să se 

mulțumească doar cu ceea ce i se descrie. Mercur pe casa lucrurilor ascunse înseamnă și acces la 

lucruri misterioase, la puteri nebănuite cu care nativul din Gemeni se va juca acum într-un mod 

foarte frumos și profund. Luna nouă din Berbec le va da putere, însă această putere este precum 

focul de paie, se aprinde foarte repede și, de asemenea, se stinge foarte repede, făcând trimitere la 
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lucruri foarte mari pentru care până și un gemeni va recunoaște că nu există timp pentru a fi 

împlinite în anul acesta. Dacă au meserii legate de arhivistică, statistică, dacă se preocupă de 

terapie, dacă preocupările pe care le au sunt tangente la mari evenimente istorice, gemenii pot acum, 

în prima decadă a lunii aprilie, să dea dovadă de spirit enciclopedic. În 7 aprilie arată cam ce ar 

putea să facă sau cât de departe ar putea să ajungă în situația în care sunt ajutați. 

 
Conjuncția Soarelui cu planeta Uranus arată plăcerea de a lucra cu lucruri neobișnuite cu 

scopul de a alimenta această dorință de libertate pe care gemenii o vor resimți foarte intens de-a 

lungul lunii aprilie. Și în cazul lor, așa cum se întâmplă și în cazul celorlalte semne zodiacale, luna 

aprilie aduce posibilitatea de a adjudeca un succes pe care, apoi, să-l folosească pentru consolidarea 

propriei poziții. Conjuncția Soarelui cu Uranus de pe casa prietenilor arată succes la oameni 

importanți și legăturile acestea pe care le formează acum, succesul pe care îl obțin prin istețimea 

dovedită, prin timpul folosit pentru ceilalți, prin generozitatea pe care o probează constituie 

adevăratul preț, adică îi ajută să-și construiască relații frumoase, puternice care să fie și de durată. 

Nu se știe dacă aceste relații sunt și profunde, însă nu-i interesează lucrul acesta pentru că Junon de 

pe casa muncii realizează acum o relație foarte bună cu Neptun de pe casa imaginii sociale și ceea 

ce este la vedere pare să fie mult mai important decât ce se află în profunzime. Au nevoie de oameni 

care să le optimizeze procesul de lucru, care să le transforme locul de muncă într-unul agreabil, să 

poată râde, să nu se simtă obosiți și, mai ales, să evite rutina. Dacă există puțină atracție, dacă există 

puțină competiție sau deschidere față de interesul pe care celălalt îl arată față de un for superior, 

gemenii se pot asocia cu oameni care gândesc și simt la fel. Manifestă puternic un interes față de a 

lucra în echipă deși opoziția lui Mercur cu Junon din 12 aprilie arată compromisuri pe această linie 

sau chiar conflicte pe ideea că soluțiile lor nu sunt acceptate. Soluțiile sunt acceptate, însă nu sunt 

acceptate mijloacele prin care acestea trebuie puse în aplicare. Gemenii care confundă soluțiile cu 

atitudinea, care caută confortul, dar spun că, de fapt, vor binele grupului vor avea cu adevărat 

probleme la locul de muncă sau se vor duce acasă cu probleme de la serviciu și toată luna aprilie se 

vor frământa fără să găsească o soluție la această problemă. Apoi, acolo unde se depășește o barieră 

a bunului simț, unde sarcinile profesionale nu sunt îndeplinite ori unde apare un derapaj legat de 

programul de lucru sau de interesul gemenilor față de ceea ce se întâmplă în alte departamente sau 

în alte birouri pentru a vedea dacă și ceilalți își îndeplinesc sarcinile profesionale sau dacă își 

însușesc ceea ce nu merită, se poate vorbi în luna aprilie de litigii de muncă, probleme în justiție 

generate de dorința sa stranie de dreptate. Cel născut în zodia Gemeni va apela la această modalitate 

de a-și face dreptate și în stadiul acesta, în aceste prime etape de început, are câștig de cauză. 

Opoziția Soarelui cu Luna neagră din 15 aprilie accentuează o axă a afectivității. Gemenii cu 

funcții de conducere vor regreta acum că au avantajat un subaltern sau că au făcut anumite 
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compromisuri, au cedat în fața unor presiuni sau în fața unei autorități pentru ca, de dragul liniștii, 

să schimbe metoda de lucru. Apoi, gemenii tineri devin obraznici, ridică tonul sau fac o greșeală 

majoră și până la finalul anului nu vor reuși s-o mai rezolve. Aici, se poate vorbi, în cazul lor, și 

despre explozii temperamentale, invadarea intimității celuilalt cu scopul de a obține o plăcere. 

Lucrurile esențiale devin însă foarte periculoase prin relația proastă pe care Soarele o împlinește de 

pe casa prietenilor cu Pluton de pe casa ocultismului. De această dată, pentru că există o axa 

afectivității tulburată, relația de careu dintre Soare și Pluton arată greșeală săvârșită împreună cu 

cineva. Un gemeni ia aparte la un eveniment nefericit, se dovedește a fi persoana nepotrivită la locul 

nepotrivit, are o curiozitate de moment și urmarea acestui fapt își pune amprenta asupra psihicului, 

asupra structuri afective sau chiar asupra corpului. 

Pentru că după 15 aprilie această relație negativă a Soarelui cu Pluton scade în intensitate 

gemenii au ocazia să vadă ce s-a întâmplat cu adevărat. Unii își dau seama că, de fapt, prostia cea 

mare a fost făcută în decada anterioară. Alții realizează că în decada anterioară s-au dat de gol. 

Oricum ar fi, momentul acesta este de conștientizare a ceea ce nu mai pot repara în momentul de 

față. 

Pentru că în 18 aprilie Marte se hotărăște să se întoarcă din drum, își începe un mers 

retrograd care, la un moment dat, îl va întoarce pe casa muncii, din cauza acestor greșeli pe care 

gemenii le-au făcut din ignoranță, din prostie sau pentru că nu sunt suficient de maturi, se 

transformă în ființe agresive. Tensiunea crește, ea devine și mai puternică în interior din 19 aprilie, 

când Soarele va trece pe casa lucrurilor ascunse. Iată cum gemenii ajung din nou într-o situație 

contradictorie când se va pune problema clarificării sentimentelor. Sunt răzvrătiți, se întorc 

împotriva tuturor și își aduc aminte numai de lucrurile negative sau doar de cele pe care nu le-au 

putut rezolva în ultima perioadă. Situațiile pe care le parcurg de această dată nu sunt atât de dure și 

nici atât de complicate, însă devin destul de ciudate pentru că gemenii nu pot acum să găsească 

soluții practice. Se complică, adesea, inutil și timpul pe care ar trebui să-l folosească pentru 

soluționare îl pierd. 

Luna plină din 22 aprilie are pentru ei accente dramatice. De această dată această fază a 

Lunii se împlinește pe axa limitărilor și nu sunt în stare, nici acum, când au intensitate în exprimare, 

forță în acțiune, să rezolve o problemă profesională. Transformă totul în provocări și, la nivel de 

individ, succesul pe care l-au obținut la începutul acestei luni sau pe finalul lunii martie se 

zdruncina puternic și se va menține doar acolo unde gemenii găsesc în jurul lor oameni care simt 

aventura la fel de interesantă cum o simt și ei. Dacă privesc totul cu severitate atunci conjuncția lui 

Venus cu Uranus de pe casa prietenilor îi constrânge să fac o selecție ciudată a anturajului, să 

pornească în cercetări neobișnuite și să aibă drept stindard tulburările afective pe care le-a traversat 

de la începutul anului și până acum. Dacă pentru toată lumea a treia decadă a lunii aprilie ar trebui 

să aducă mai multă liniște, mai multă atenție pe problemele personale, mai mult calm, pentru 

gemeni situațiile acestea devin conflictuale pornind de la un accident. Poate, judecând ansamblul 

situației, ar fi cazul să renunțe, să cedeze în fața unei presiuni, să nu mai privească totul ca fiind un 

accident al vieții sau o faptă săvârșită cu intenție împotriva lor. Dacă fac acest lucru nu mai ajung la 

un conflict de interese și nu mai trebuie să inventeze metode de protecție împotriva minciunilor. De 

asemenea, pentru ca zodia Gemeni este puternic vulnerabilă în această perioadă, cei care se 

protejează de minciunile celorlalți au tendința de a inventa ei înșiși neadevăruri. Dacă sunt implicați 

într-un proces juridic atunci lucrurile acestea pot inversa valorile și ar putea să câștige prin dovezi 

false, printr-un probatoriu care le va da o falsă senzație de victorie. 

Ceea ce le va plăcea cel mai mult gemenilor în această decadă vine din faptul că pot să ducă 

mai departe un plan, pot să aibă succes în alte probleme decât cele în care s-au implicat până acum 

afectiv sau în care este implicată o sarcină profesională. Acolo pot avea surprize plăcute și de-acolo 

le pot veni cele mai multe satisfacții. 

În 27 aprilie, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Junon, gemenii vor trebui să 

dea note explicative, să se justifice în fața celorlalți pentru bunele lor intenții. Este adevărat, nu toți 

gemenii sunt acum ascunși și nu toți sunt periculoși. Nu pe toți Luna neagră de pe casa iubirii 

dăruite îi afectează într-un mod negativ, nu toți transforma totul în vulgaritate sau fățărniciei. Toți 

însă se simt loviți în ceea ce ar trebui să-i facă mai liber, în viziunea asupra viitorului în acea 
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schemă eficientă care ar fi trebuit să le ofere posibilitatea de a acumula foarte mult pentru ca apoi să 

se odihnească. Toate acestea pe finalul lunii aprilie sunt zdruncinate puternic și am putea să-i vedem 

acum pe gemeni depresivi, dezamăgiți, triști, invocând doar episoade în care au fost trădați în 

dragoste, înșelați sau furați. Marte se află în continuare în plin tranzit retrograd pe casa 

parteneriatului și nu le trebuie mult pentru a porni un conflict. Pot să ajungă în conflict cu o 

autoritate, cu o instituție, cu o persoană mai în vârstă pentru că nu suportă nicio dominare, nu 

suportă să li se traseze sarcini, nu suportă ordine sunt confuzi și cu cât își doresc să rezolve totul 

prin comunicare cu atât își dau seama că în această perioadă comunicarea este deficitară. 

În 28 aprilie, când Venus se va afla într-o opoziție cu Luna neagră, Mercur își va iniția 

mersul retrograd pentru aproximativ trei săptămâni. Gândurile acestea de revoltă găsesc justificare 

în mediile dezordonate, în concluzii nefinalizate, în puteri ciudate sau într-o formă de duritate care 

apare în ochii gemenilor ca un exemplu de putere. Nu au de ce să-și însușească acest model de 

putere pentru că el este retrograd, abuziv sau dominat de frică. Dacă sunt atenți nu au de ce să 

transforme această sensibilitate în frică, nu au de ce să transforme defectele și nu au de ce să se 

ascundă în spatele oglinzii doar pentru că nu se pot privi. În ultima zi a acestei luni Venus va trece 

pe casa lucrurilor ascunse și sfera aceasta afectivă dominată de tragedie, de dramei, de abuzuri 

primește drept soluție izolarea. În cazul gemenilor orientați spiritual sau care au preocupări tangente 

la domeniul acesta, izolarea ce vine din partea lui Venus de pe zodia Taur este corectă, le aduce 

putere de regenerare, contactul cu frumosul și apropierea de soluțiile benefice. Ceilalți însă se 

izolează într-un mod negativ și dacă au norocul ca în jurul lor să fie oameni echilibrați atunci află de 

la aceștia cât de frumos este afară, când plouă, când bate vântul sau când se face noapte. 

 

MAI 
Inamici invizibili. Au cunoaștere dar nu știu cum să o transfere. Relații complicate. Primesc 

o pedeapsă. Vor să transfere o sancțiune personală. Sunt inspirați. Au nevoie de adevăr. Dacă nu 

sunt iubiți intră în depresie. Se tem de conspirații. Ghinion. O construcție se strică. Împărtășesc 

celorlalți din grijile personale. Revenire într-un domeniu neimportant. Conflicte inutile. Refuză o 

transformare. Greșeala este pedepsită prematur. Există un avantaj la oameni, dar acesta este 

răstălmăcit. Transformarea devine un vis. Motivații puternice. Interes față de lucruri nefirești. Se 

plictisesc prea repede. Simțurile sunt date peste cap. 

 

Dacă în cazul celorlalte zodii inamicii invizibili fac parte din sectorul celuilalt, din domeniul 

opus sau străin persoanei în cauză, gemenii se luptă cu ei înșiși. Ei devin inamicii invizibili, ei sunt 

ființele care pornesc la luptă și tot ei doresc să se învingă, să-și înfrângă pornirile, să dovedească 

față de ei înșiși că au putere, că pot impune celorlalți propriile etaloane, fără a urmări un rezultat în 

cazul lor, ci doar pentru a-și testa abilitățile, cunoștințele sau puterea. Prima decadă a lunii mai 

înseamnă o evadare din prezent și o călătorie în trecut, nu foarte departe în timp, ci la începutul 

anului când gemenii se așteptau la prea multe din partea celorlalți. În această prima decadă a lunii 

mai tensiunea se mută pe relații intime, pe redobândirea stării de confort, ca și cum problemele 

relaționale, afective sau de autoritate s-au rezolvat deja. Prima zi a lunii mai aduce un unghi foarte 

bun între Soare și Neptun ceea ce înseamnă pentru gemeni inspirație sau evitarea unui eșec. Reușesc 

acum să nu se implice în evenimente care ar putea să-i compromită, sunt inspirați în a nu face ceea 

ce ar putea să-i sancționeze, să-i pedepsească sau să-i acuze și, din această cauză, tind să-și formeze 

o părere mult prea bună despre sine. S-ar putea ca această problemă să însemne acces la binele 

celorlalți, combaterea fricii de singurătate într-un mod aparte, original și competitiv, fără a răni 

sentimentele celorlalți și fără a distruge speranțele în mai bine. Din această cauză sunt preferați, 

cuvintele lor sunt folosite corect și în preajma zilei de 3 mai, când Soarele se va afla într-o relație 

bună cu Jupiter vor vedea ca acumulările acestea pot fi folosite pentru a pune o bază bună pe 

relațiile care până acum au fost ciudate sau din care gemenii s-au ales cu o dezamăgire. Se va pune 

problema atât în preajma zilei de 3 mai, cât și în preajma zilei de 4 mai ca suferința să nu mai fie 

judecată după emoțiile nefirești, să facă apel la o disciplină nouă, la noi reguli de conviețuire, la 

scheme noi de lucru. Ceilalți vor crede că gemenii s-au întors la obiceiuri mai vechi, că nu mai țin 
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cont de demersurile celorlalți, că își supraevaluează problemele personale și se întorc în vremuri 

când amestecau problemele lor cu ale celorlalți pentru a părea că nu au nicio vină. În realitate, 

gemenii sunt acum mai disciplinați decât au fost de la începutul anului, doresc să protejeze un 

adevăr însă nu știu cum să facă lucrul acesta. Ei vor să-și consolideze structura afectivă, emoțiile 

dar au tot felul de piedici în desfășurarea unui demers și din nou, așa cum am văzut că s-a mai 

întâmplat anul acesta, nu sunt în stare să meargă pe două fronturi deodată. Deși sunt foarte flexibili, 

rapizi în reacție, au această problemă pentru că structura afectivă le este zdruncinată, nu au 

încredere în cei care le spun lucruri frumoase pentru că nu simt din comportamentul lor că îi iubesc. 

Apoi, mai este de vină și Mercur, guvernatorul lor, care se află acum în mers retrograd pe o casă a 

traumelor afective, a gândurilor răsturnate și a suferinței. Pentru că nu se simt iubiți, gemenii se 

izolează, se tem sau le este rușine să-și împărtășească aceste sentimente confuze de teama unui 

conflict deschis. De aici înțelegem că îi vom vedea pe gemeni la începutul lunii mai comportându-

se așa cum nu i-am mai văzut până acum, temători și reținuți, ținând secret ce simt și ce gândesc și 

fiind îngrijorați pentru suferințele celorlalți. Pentru că noi studiem astrologia știm că aceste 

probleme au la bază sentimente confuze, nu neapărat grija pentru binele celuilalt. 

Luna nouă de pe casa lucrurilor ascunse aduce gemenilor confirmări. Pentru că fondul 

general este unul negativ accesul la informație, prin aceste confirmări negative, seamănă cu 

înțelegerea unui eșec. În realitate, ei colectează informații despre lucruri ascunse, poate, unele dintre 

ele, au fost generate chiar de ei și duse mai departe de cineva din anturaj, poate ei singuri s-au 

îmbolnăvit și acum constată că au avut și ghinionul să dea peste un medic nepriceput care să le 

aplice un tratament greșit. În stadiul acesta, acuză mai curând grijile celorlalți decât pe ale lui și se 

preocupă să modifice ceea ce se află în sectorul celuilalt. Simt ca iau parte la mari evenimente, că 

oricât de greu le-ar fi au nevoie de sentimente mai adânci, să se apropie de cauza problemelor, să nu 

mai întrețină vrajba și să nu mai meargă pe nisipuri mișcătoare pentru a combate plictiseala. În 

preajma zilei de 7 mai, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton și pe cer se ridică o 

piramidă de pământ, ba chiar o configurație mult mai puternică decât aceasta, zmeul, pentru că și 

Neptun din Pești participă la această construcție, gemenii se află în fața unei transformări 

interesante. Realizează că au avut față de un proiect social aspirații nerealiste, se opresc din aceste 

demersuri și totul este foarte bine. Pot să devină mai atenți, pot sa aprecieze mai bine un cadou, un 

dar, o promisiune din partea unei persoane cu mai multă experiență sau mai în vârstă, pot să-și 

recunoască o vina dacă asta va duce la trezire și prin intermediul cuvântului, prin împărtășirea 

acestor griji foarte intime să obțină o vindecare. 

Desigur, riscul superficialității este unul foarte mare pentru că se grăbesc, au impresia că și 

în această zonă delicată înțeleg lucrurile foarte clar, le cunosc în detaliu, le așază așa cum trebuie și 

dacă lumea îi ascultă, trăiesc cu senzația că spun cele mai interesante lucruri pe care altcineva nu ar 

fi în stare să le spună. Da, gemenii au parte în prima decadă a lunii mai de vindecare prin adâncirea 

în sentimentele frumoase, sincere și adevărate, însă nu sunt înțelepți. Revenirea lui Jupiter la mersul 

direct arată că, în privința stării de confort, în privința liniștii căminului, confortului, în ceea ce 

înseamnă zona de maximă siguranță pentru gemeni, lucrurile nu avansează către performanță, ci 

doar se reglează. Cine confundă reglarea cu performanța o face pe propria răspundere. 

În a doua decadă a lunii mai gemeni vor fi și ei în rând cu lumea. Pentru toate zodiile, 

mijlocul lunii mai înseamnă, nu atât o adâncire în sentimente, cât o adâncire în demersurile bune. 

De aici poate surveni o ușoară liniște, senzația că evenimentele se rezolvă de la sine sau cu mai 

puțin efort. Și în cazul lor lucrurile se aplică în felul acesta pentru că sensibilitatea lor este acum 

mai puțin periculoasă, sunt realiști, stabili și nu se preocupă atât de mult de bătăliile pe care nu le-au 

câștigat, cât mai ales de recomandările celorlalți pe care ar putea să le folosească în următoarele 

confruntări. Este adevărat, pentru că Mercur retrograd poate media tendința Nodurilor, preocupările 

gemenilor sunt pentru a obține un avantaj acolo unde altădată au pierdut. Sunt însă liniștiți, acceptă 

să facă un pas înapoi, privesc de departe desfășurarea evenimentelor și colectează toate informațiile 

necesare pentru ca următorul atac să fie încununat de o mare victorie. A doua decadă a lunii mai 

înseamnă, așadar, pentru gemeni, planuri de bătaie, creionarea unor trasee viitoare care să le confere 

un succes garantat. 
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Dacă depășesc o anumită limită a bunului simț, a curiozității sau o limită a rezistenței fizice, 

în mijlocul lunii mai descoperă din nou că sunt proprii lor adversari, că ei, prin ambițiile lor, sunt 

propriilor dușmani. Cu toate că au guvernatorul lor în mers retrograd, mijlocul lunii mai înseamnă și 

accesul la o formă de înțelegere pe care gemenii o pot transforma în educație. Din nou, fac lucrul 

acesta cu mândrie, cu fală, cu convingerea că doar ei pot să facă lucrul acesta. Nu mai sunt atât de 

vanitoși, nu mai sunt atât de egoiști, dar le place să se laude cu ceea ce înțeleg, doresc să 

împărtășească celorlalți primele rezultate pe care le dețin și aceasta este o mare capcană. Doar 

gemenii maturi, cei care nu sunt implicați în conflicte, cei care le-au interiorizat pe acestea și nu le-a 

transformat în evenimente pot acum să se abțină. Pentru simplu fapt că mintea caută adevărul nu 

înseamnă că acest lucru trebuie făcut în grup, nu înseamnă că toate elementele intermediare trebuie 

obligatoriu împărtășite celorlalți, nu înseamnă că toți cei din jur trebuie să ia parte la aceste mici 

transformări prin care trec ei. Având această bază confuză transformă toate evenimentele sociale în 

obstacole. Deși lucrurile sunt clare, inclusiv în zona privată, intimă, pentru că nu au obținut o 

anumită realizare socială în vremuri complicate așa cum au cerut sau formulat, pot transforma 

zonele acestea în pietre cu care vor sa arunce în dușmani. Aceasta este, de altfel, o experiență 

inedită pentru ei, pe baza căreia ar putea mult să se implice în evenimente sociale pur și simplu 

fascinante, deconectante, educative din care un alt semn zodiacal ar putea să se aleagă cu o 

profunzime aparte. Ei se bucură doar cu ceea ce strălucește mai tare căutând, prin tot ceea ce fac, să 

transfere această strălucire într-un acord, ceea ce se va fi o mare greșeală pentru că această 

strălucire este expresia activității unui corp pe care gemenii nu-l văd. Separând strălucirea de corpul 

ca a generat-o, gemenii strică o armonie. Vom vedea, începând cu a doua parte a anului, că această 

dezordine produce efecte pe termen lung. 

 
Nu se știe cum anume procedează, ce anume fac și cum gândesc de reușesc în preajma zilei 

de 15 mai să schimbe toată această situație nefavorabilă într-un mare noroc. Au avantaj la oameni, 

la situații pe care nu au apucat să le povestească așa cum le gândeam pe vremuri, iar acum pot să 

povestească istoria pe care au trăit-o după cum doresc sau după cum îi avantajează. Nu vorbim aici 

de minciună, ci pur și simplu de interpretare, iar această interpretare nu este greșită, ci direcția spre 

care gemenii încearcă acum să atragă atenția. Abia după aceea, dacă problemele cu pricina vor fi 

răstălmăcite, dacă duc la episoade dramatice partenerii lor de dialog vor călători în timp, vor încerca 

să-și explice de unde spiritul acesta războinic și vor ajunge în mijlocul lunii mai, în punctul acesta 
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când gemenii au noroc dintr-o mare încurcătură. Nu norocul, în sine, este problema, ci cum îl văd 

ei. Cred că pe baza acestui noroc viața lor s-a schimbat, bucuriile acestea neobișnuite sunt 

binemeritate și pe baza acestora pot permite să schimbe metoda, să facă ajustări de procedură, să 

refuze un tratament, să facă lucruri neobișnuite pe motiv că toată lumea le acceptă. 

Dacă acești oameni sunt implicați într-un proces de evoluție, sunt profesori, formatori de 

idei, dacă nu sunt implicați în transferul informațiilor și până acum au fost preocupați mai mult de 

descoperirea unor noi modalități de transfer, de comunicare sau de construcție a unui demers, 

norocul acesta duce la stabilizare și comunicarea îi face celebri. Sunt însă avertizați că metoda 

aceasta se aplică doar în luna mai și nu trebuie să-și facă planuri pe termen lung pentru că pe termen 

lung trebuie să se bucure de creștere și dezvoltare, nu de metode. Metoda nu poate garanta nici 

măcar până la finalul anului că, dacă este repetată, îi conferă avantaj și succes.  

În 20 mai Soarele le va trece pe casa I și gemenii se vor simți revigorați, vor încerca să 

transforme în amabilitate, în emanație personală, în duritate, dacă este cazul, tot ceea ce au cunoscut 

de la începutul lunii și până acum. Totuși, Luna neagră se află acum pe ultimele minute de tranzit 

prin casa iubirii dăruite și gemenii sunt tentați să imite lucruri rele. Trebuie să se abțină de la a face 

o declarație de război, din a critica schimbările celorlalți, din a elogia experiențele personale pe 

motiv că acestea sunt mult mai frumoase decât ale celorlalți. Dacă stau departe de egoism și de 

minciună, trecerea Lunii negre în Scorpion, din 21 mai, se va face în condiții normale. Altfel, se 

expun față de persoane care până la finalul anului vor trăda. Nu mai este cazul să amintim cât de 

tare i-a durut anul acesta trădarea. Iată un motiv pentru care ar trebui să țină cont de acest 

avertisment! 

Trecerea Lunii negre în casa muncii, pe zodia Scorpion, înseamnă pentru ei refuzul unor 

sarcini, refuzul unui tratament sau expunerea față de substanțe toxice, față de un program de lucru 

periculos, față de tentații pe care nu le pot refuza și din abordarea cărora să le fie afectat ritmul de 

lucru, echilibrul organic. Mulți gemeni vor percepe trecerea Lunii negre în Scorpion ca pe-un 

îndemn la zgârcenie. Cu cât au făcut mai mult efort de la începutul anului și până acum, cu atât mai 

motivați vor fi să țină totul aproape de ei, să nu împărtășească, să nu spună, să nu dăruiască. Este 

posibil ca după 22 mai, când Mercur își va reveni la mersul direct această contracție să fie pozitivă. 

La începutul acestui tranzit, motivațiile sunt tragice, susținute pe frică, agresivitate stau pe înclinații 

nesănătoase. Curiozitățile ciudate, poate chiar cele legate de depășirea barierelor de comunicare cu 

colegii de serviciu, cu un subaltern, cu o persoană care nu ar trebui să le ofere un sprijin, să le 

rezolve o problema, să le facă un serviciu sau să îi vindece, arată exercitarea unei puteri negative de 

influență asupra anturajului. Luna plină din 22 mai poate fi o dovadă clară în sensul acesta. Valorile 

pe care gemenii până acum le-au considerat universale se transformă acum în motivațiile. Aproape 

că-i vom auzi că își revendică totul, programul de lucru, ideile pe care le-au oferit celorlalți ca 

soluții la problemele pe care le-au traversat, pun monopol pe starea de liniște, de echilibru și de 

bucurii ale celorlalți, considerând că acestea li se datorează, își revendică până și bunul simț și 

modestia acumulate de cei din jurul lor în ultima perioadă ca urmare a informațiilor pe care l-au 

transferat și devin ostili față de tot ceea ce este original în cadrul vieții celorlalți. Asta se întâmplă 

pentru că sunt foarte suspicioși și cred că evoluția unei persoane din jur se face împotriva lor. Simt 

că li se clatină scaunul, că pierd un avantaj important, că nu mai sunt băgați în seamă și că, de fapt, 

acesta este începutul unei mari crize relaționale. De la sine, tensiunea momentului nu duce la criză 

relațională. Dacă ajung să creadă lucrul acesta, relațiile în care se implică acum se rup și concluziile 

eronate la care au ajuns generează o criză în relație. În 24 mai, când Venus le va intra pe semnul lor, 

vor putea să fie fermecători, atractivi, să facă un comentariu la obiect, să se abțină de fiecare dată 

când vor să fie critici sau malițioși la adresa celorlalți, chiar să fie mai interesați de ceea ce se 

întâmplă în zonele de conflict, care este suferința umană și să se gândească, ce-i drept puțin, cum ar 

putea să o îndulcească. 

Se preocupă de lucrul acesta în ideea că poate, pe viitor, dacă vreodată vor trece prin situații 

oarecum similare să aibă deja soluția gata pregătită. Nu trebuie să uităm că Mercur se află în 

continuare pe casa lucrurilor ascunse și motivul pentru care fac anumite lucruri este altul decât pare 

la prima vedere. Opoziția lui Venus cu Marte arată că ei se preocupă mai mult de conflicte, de 

acțiuni controversate, de regretele celorlalți decât de creșterea și înmulțirea bucuriilor. Au putere 
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psihică, dar o folosesc într-un mod ciudat, poate chiar greșit sau dezordonat în așa fel încât în loc să 

colecteze informații despre cum trebuie rezolvate acțiunile controversate ei nu fac decât să-și 

înmulțească problemele. Vor vedea că această curiozitate, acest interes față de dramatism sau 

ciudățenii ar putea să-și pună amprenta pe marile probleme ale gemenilor, cele legate de educație, 

întemeierea unei familii, stabilitate în cuplu sau chiar imaginea socială, cele care nu țin doar de 

conjuncturile unui an pentru că se referă la viața în ansamblu. Nesiguranța pe care o generează 

acum produce un val de nemulțumire în persoanele stabile pe care le au în jur și datorită cărora 

gemenii au parte de bucurii. Fără aceste persoane, viața lor ar fi cu adevărat deșartă. Pot evita lucrul 

acesta în momentul în care își controleze temperamentul, nu emit judecăți morale la adresa lor, nu 

vor să pară înțelepți față de cei pe care îi au în preajmă pentru că sunt înțelepți, nu trădează și nu 

amenință cu despărțirea. Dacă în cazul lor acestea sunt vorbe sau sensul acesta este altul decât pare 

la prima vedere, partenerul de dialog percepe mesajul acesta cu greutate. Frustrarea creată acestor 

persoane li se va întoarce gemenilor spre finalul acestui an sau în anul următor și le va veni greu să 

repare ceea ce strică acum din curiozitate și cu atât de multă ușurință. Ideal ar fi să dezvolte 

preocupările față de regenerare, revitalizare pentru ca lucrurile acestea să își găsească locul în 

progres. Fără progrese gemenii se plictisesc, cred că totul este o rutină strictă. 

În 27 mai, Marte, prin retrogradare, se întoarce în zodia Scorpion și problemele la locul de 

muncă se complică, anumite tensiuni se acutizează, primesc sarcini suplimentare sau nu se mai simt 

bine. De asemenea, trecerea lui Marte pe casa muncii înseamnă pentru gemeni întâlnirea cu 

consecințe negative ale unor acțiuni pe care le-au făcut cu câteva luni în urma. Degeaba încearcă 

acum să-i convingă pe toți că atunci realitate era alta, degeaba încearcă să se justifice pentru că 

dezinvoltura sau lipsa de interes dovedite anterior se întorc acum împotriva lor. În 30 mai, când 

Junon și Luna neagră se vor întâlni într-o conjuncție, simțurile gemenilor se dau peste cap, adică se 

simt ca și cum sunt împinși să facă lucrurile care nu doresc și sunt curioși, mirați, foarte surprinși că 

descoperă în aceste evenimente care nu le-au plăcut niciodată o anume satisfacție. Aceasta este o 

altă păcăleală pentru că nu au structura necesară să întrețină relațiile acestea, nu știu cum să se 

bucure pe termen lung de lucrurile acestea și dacă vor înadins să facă asta generează alte conflicte. 

Finalul lunii mai este foarte complicat pentru gemeni și ar trebui să nu uităm că se pot menține 

înafara acestor tensiuni teribile dacă își îndreaptă atenția asupra dezvoltării. Nu au nevoie sa așeze 

lucrurile așa cum gândesc în momentul acesta sau cum cred acum că este corect. Mintea lor este 

tulburată, viziunea lor a suferit de subiectivism și dacă se preocupă de dezvoltare evita multe 

neplăceri. 

 

IUNIE 
Negație. Pune la îndoială totul. Își recunosc vina. Vor să evolueze și să recupereze timpul 

pierdut. Apel la principii noi. Ținut cont de părerile celorlalți. Vor să-și construiască un traseu nou. 

Au probleme de înțelegere. Se ascund în spatele unor alianțe puternice. Idei ciudate. Se plâng prea 

mult. Nu știu sa abordeze elementele negative cu care se întâlnesc. Frustrarea îi îndeamnă să 

devină dușmanul tuturor. Nu merită ceea ce li se întâmplă. Întârziere. Grupul le declară război. 

Trec printr-un șantaj. Sunt constrânși să facă reclamă gratuită. Nu-și găsesc locul. Revolta devine 

periculoasă. Drumurile sunt încurcate. Există o presiune socială întreținută de o minciună. 

 

Luna iunie înseamnă pentru gemeni o perioadă de efort. Chiar de la începutul lunii, când vor 

constata că defectele momentului îi întoarce în urmă cu trei luni, vor să dovedească faptul că sunt 

persoane serioase și că nimic din lucrurile rele care s-au spus la adresa lor nu sunt adevărate. S-ar 

putea să reușească să întoarcă această impresie generală negativă pe făgașul normal doar în prima zi 

a lunii iunie pentru că în 2 iunie, când Soarele și Neptun se vor afla într-un careu, valorile negative 

vor pune stăpânire pe psihicul lor. Acesta va fi, practic, momentul când gemenii vor da semne de 

decădere, vor pune la îndoială multe lucruri din ceea ce au primit, vor da dovadă de orgoliu și vor 

încerca să ascundă acest lucru. Sentimentul de neapartenență va pune stăpânirea pe ei și aproape că 

le va fi afectată și sănătatea, în special în zilele de 3 și 4 iunie, când Venus se va afla într-o relație 

negativă cu Neptun și în opoziție cu Saturn. De aici înțelegem că norocul lor este acum inversat ori 
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este agresat ca și cum nu le-a fost suficientă greutatea pe care a trebuit să o poarte de la începutul 

anului și până acum. Dau dovadă de sensibilitate, vor să fie prieteni cu toată lumea, vor să 

recunoască anumite neadevăruri pe care le-au spus și, în plus, se și justifică într-un mod foarte 

credibil însă nu au succes. Nu doar Venus se află acum într-un raport negativ cu multe din planetele 

importante pentru cariera gemenilor, ci și Soarele, ce se va afla în opoziție cu Saturn și în careu cu 

Jupiter. Ideea de evoluție prin exemplu personal nu mai duce la un rezultat atât de spectaculos 

precum se întâmpla anterior. Din nefericire, ceea ce s-a consumat pentru ei la începutul lunii martie 

nu constituie acum un exemplu pozitiv. Impulsul pe care l-au simțit la momentul acela în a folosi 

puterea, în a lucra cu energia, în a pretinde ceva unui anturaj sau unei persoane pentru un avantaj 

imediat nu constituie în momentul de față un exemplu pozitiv. Acum oamenii cu care lucrează sunt 

altfel, energia lor de bază, de asemenea, și nu este cazul să intervină asupra mediului cu aceste 

obiective. Dacă sunt înțelepți, dacă au puterea să renunțe la anumite principii, să nu mai fi obsedați 

de materie și să nu mai considere schimbarea bruscă drept un element foarte important atunci pot 

obține rolul de conducere însă nu prin inversarea pozițiilor, nu înlocuind o persoană pe care au 

invidiat-o de la începutul anului și până acum, ci doar pe merite, prin muncă. Am văzut de la 

începutul anului și până acum că gemenii au fost invitați să lucreze, dacă vor să fie apreciați. În 

momentul acesta de tensiune maximă se va pune problema promovării unui nativ din Gemeni către 

o poziție privilegiată însă doar pe meritele sale, nu pe reclamă, nu pe faimă. 

Luna nouă din 5 iunie poate însemna și o sancțiune pe care un Gemeni ar trebui să o suporte 

cu fruntea sus, să o primească, să o accepte ca pe un dar binemeritat sau ca o informație referitoare 

la zona în care colaboratorii lor dovedesc lipsă de respect, lipsă de modestie sau o doză de nebunie. 

În egală măsură, ziua de 5 iunie este și o invitație la a așeza într-o altă ordine principiile 

morale. Luna nouă de pe semnul lor, de pe casa I, a personalității, încearcă să le croiască un nou 

traseu. Dacă până acum au fost intoxicați de opiniile celorlalți, dacă au fost mânați de dorința de 

popularitate sau au fost prea interesați de acumulările materiale, ajung în scandal și luna nouă de-

acum arată că se află la începutul unei perioade de aproximativ patru săptămâni de complicații, de 

dezaprobări publice, de corupție sau de fraudă. Desigur, lucrurile acestea pot escalada anumite 

conflicte și individul ar putea să se trezească în fața unor probleme generate de intrigi, de 

comploturi, de calomnii sau de neînțelegeri provocate de îngustimea minții sau de un nivel foarte 

scăzut de cultură. Există însă și câteva șanse pe care un gemeni le poate valorifica în această prima 

decadă a lunii iunie. Această șansă va deveni aievea în preajma zilei de 7 iunie, când Soarele se va 

afla într-o conjuncție cu Venus, însă există riscul ca la cea mai mică opoziție gemenii să devină 

irascibili, să lase impresia că suferă de mania persecuției și să-i acuze foarte ușor pe cei din jur că 

nu au gust, nu au spirit estetic sau nu dispun de înțelegerea necesară. Acesta este momentul în care 

doar câțiva indivizi născuți în zodia Gemeni își pot permite să se relaxeze. Există anumite reacții 

care vor fi atât de confuze în cazul lor încât îi vor pune în dificultate și gemenii vor ajunge acum să 

creadă că nu pot depăși acest moment de impas decât prin alianțe puternice, în timp ce alianțele 

acestea devin puternice prin partenerul lor, nu prin tipul de schimb pe care urmăresc să-l exploreze.  

În 8 iunie, când Junon va reveni în zodia Balanță prin retrogradare, gemenii vor căuta 

sentimentele pe care le-au pierdut, dragostea rătăcită sau vor căuta din nou compania persoanelor pe 

care le-au păcălit sau înșelat. Va trebui însă să suporte critici acide ori să recunoască adevăratul 

motiv pentru care au trădat sau au părăsit. Momentul acesta este însă interesant pentru cei născuți în 

zodia Gemeni pentru că activează și opoziția dintre Mercur și Marte retrograd semn de maximă 

vulnerabilitate într-un sector dominată de idei ascunse, de revoltă, de agresivitate care ar putea să-i 

ducă pe gemenii care au probleme cu legea la privare de libertate. Se va pune problema depășirii 

unei obstacol și această privare de libertate să fie de fapt pedeapsa pentru că nu au suficient de 

multă putere pozitivă sau nu au evenimente benefice, nu au un istoric bun pe care să îl invoce acum 

și să primească înțelege. Gemeni se vor plânge în prima decadă a lunii iunie că nu obțin clemență 

atunci când au cea mai mare nevoie de ea. 

A doua decadă a lunii iunie debutează pentru gemeni cu frica de singurătate. Încearcă să 

capteze atenția asupra talentelor pe care le au, asupra sacrificiilor pe care le-au făcut de dragul 

menținerii unor relații sau pentru a nu se îmbolnăvi, pentru a fii mai puternici sau pentru a se 

menține într-o anumită poziție și vor ca acum cineva din preajmă să-i plătească. S-ar putea ca plata 
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pe care o cer să nu fie sub formă pecuniare, nici măcar sub forma unei atenții pe care acele persoane 

să le ofere gemenilor din abundență. Vor să li se garanteze, nu neapărat verbal, poate fi și 

nonverbal, că sunt oameni importanți pentru comunitate și că nu ei definesc ideea generală de criză, 

nu ei sunt persoanele care, prin agresivitate, și sarcasm schimbă vibrația unui loc și aduc tristețe în 

sufletele celorlalți. Este adevărat, dacă faptele lor sunt judecate, nu prin viziunea de ansamblu, ci 

prin ceea ce reprezintă fiecare element, atunci gemenii pot fi foarte ușor considerați elemente 

negative.  

În 13 iunie, când Mercur le va intra 

pe semnul lor, îi vom găsi pe gemeni 

chinuiți într-un colț, gândindu-se prea mult 

la crizele morale, la boli, la ceea ce au 

văzut în ultima perioadă la ceea ce i-a 

înspăimântat sau i-a întristat. Au o vibrație 

scăzută, munca intelectuală nu mai dă 

rezultate pentru că au motivație, dar nu au 

condițiile necesare să obțină rezultatele pe 

care le doresc. Dacă luăm în calcul și 

faptul că în seara zilei de 13 iunie și 

Neptun își va începe retrogradarea sa, 

înțelegem de ce gemenii se gândesc acum 

doar la eșecuri. S-ar putea ca motivația lor 

să fie una cât se poate de reală și gemenii 

să nu fie abandonați, dar, atunci când își 

judecă la rece faptele pe care le-au făcut în 

ultima perioadă, ar putea să considere că 

poate, dacă sunt obiectivi sau puțin mai 

duri, anturajul ar putea să îi judece în felul 

acesta. Chiar dacă unghiurile sunt foarte 

negative, chiar dacă momentul acesta de 

mijloc al lunii iunie este destul de apăsător, 

ca și cum merg pe sârmă,  ansamblul 

situație este unul educativ. Gemenii înțeleg 

foarte bine instabilitatea unei situații și au 

o mare satisfacție atunci când găsesc 

soluții înaintea celorlalți chiar dacă acestea 

nu sunt pentru ei, chiar dacă nu-i 

favorizează sau nu-i ajută. Se vor ocupa pe 

mijlocul lunii iunie de identificarea 

elementelor meschine, de inventarierea 

unor elemente care au fost folosite drept 

criterii obiective și care acum, dacă sunt 

duse mai departe, devin nocive pentru 

grupul de apartenența. Ele sunt obiective 

dacă sunt trimise special împotriva 

gemenilor, dar aceștia au o abilitate 

ciudată în a se ascunde în spatele 

grupurilor puternice și a invoca prezumția 

de nevinovăție chiar dacă aceasta se aplică doar în cazul grupului, nu și în cazul lor. Dacă de această 

dată grupului promite că preia o parte din sarcină atunci gemenii trec în extrema cealaltă, se 

detensionează, sunt siguri pe protecția această și devin poeți, romanticii, se gândesc la ce lucruri 

minunate ar putea crea din această tensiune. Cei care au exersat de-a lungul vieții genul acesta de 

creativitate au șansa acum, în mijlocul lunii iunie, să obțină lucruri remarcabile. 
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În 16 iunie, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Chiron pe casa imaginii publice 

Gemeni se autocompătimesc. Cred că merită mai mult, vor duce muncă de lămurire încercând să 

atrag atenția asupra specialiștilor, asupra formatorilor de idei sau asupra celor care au obținut 

rezultate remarcabile în afaceri, în tranzacții, în administrarea unor bunuri, celor care au răspuns cu 

fruntea sus în fața unei solicitări majore sau au depășit o problemă pentru ca, având acceptul lor, să 

se simtă și ei puternici, apreciați și, prin aceste realizări, să creadă și ei că au ieși din impas. Acest 

careu între Soare și Chiron este și semnul că ar trebui să renunțe la îndoială pentru că mișcarea 

valorilor dacă este orientată în jos atunci în mod sigur atrage după sine nu doar o stare de spirit 

proastă, cât scăderea randamentului, diminuarea puterii de influență și chiar atingerea momentului 

de boală. Există un semn de progres care poate veni din întâmplarea aceasta și care se referă cu 

precădere la interiorizarea exemplului celorlalți. Gemenii nu mai trebuia acum să imite, ci să 

găsească un echivalent interesant al experiențelor celorlalți în propria viață. Prin aceste observații 

multe capătă sens, au viitor și anulează anumite consecințe negative care ar putea să-i pună în 

dificultate prin oprirea funcționării unui aparat, întârzierea unor demersuri vorbe aruncate aiurea, 

expunerea față de o motivare negativă. 

Înțelegerea aceasta nu va ține mult. În 17 iunie, când Venus va trece pe zodia rac, gemeni 

vor putea să obțină un mare avantaj prin promovarea unui element nou. Zodia Rac reprezintă pentru 

gemeni casa hrănirii și oricât de superficial sunt, oricât de puternici sau de versatil, au nevoie de un 

fond efectiv pentru a se hrăni, am nevoie de stabilitate atunci când vine vorba de rezultatele muncii 

lor, au nevoie de oameni serioși care să se țină de cuvânt atunci când promit ceva. Se poate vorbi 

aici despre o doză de curaj, despre un interes pe care gemenii îl au acum să muncească alături de 

persoane serioase, față de oameni care să nu le mai complice viața, să nu mai fie atât de pragmatici 

ori să nu fie mai pragmatici decât ei. Au nevoie să învețe cum este să trăiască într-un mediu 

armonios, cum este să se bucure de înțelegere, de dragoste sau de toleranță. Obțin lucrurile acestea 

cu mare efort, însă rezultatul este pe măsură. 

Deși Luna plină de regulă crește vibrația sau lucrează cu un volum mare de energie o forță 

teribilă, în 20 iunie, pe Luna plină din Gemeni, acești nativi vor simți o răceală teribilă din partea 

anturajului, o tensiune destul de mare din partea unui grup care nu mai dorește să accepte părerile 

acestora care evită soluțiile practice și care sunt pe punctul de a le aplica acestora o sancțiune. 

Sancțiunea va veni prin muncă, prin recalificare sau prin reevaluare. Testul pe care gemenii îl trec 

acum în a treia decadă a lunii iunie este unul care ar putea să dureze foarte mult. Se bazează pe ceea 

ce au întâlnit și au refuzat să învețe în mijlocul lunii februarie și rezultatele pe care le obțin necesită 

reevaluări, sinteze, observații sau schimbul de experiență ce ar putea să meargă până la finalul lunii 

septembrie. Toate lucrurile acestea se orientează către șantaj. Deoarece echilibrul aferent celei de-a 

treia decade a lunii iunie trimite către finalul lunii noiembrie, când cu toții descoperim că putem mai 

mult, această atenție pe care gemenii o primesc smulge celor din jur lucruri bune, dovezi practice 

competente, superioare, profunde, înțelepte ce vor fi utilizate pentru construirea unor elemente 

stabile. 

De asemenea, gemenii doresc acum mai multă stabilitate, mai multă atenție sau cu cât 

apreciază mai mult liniștea căminului cu atât le vin din perioada copilăriei sau, în cazul celor foarte 

sensibil, din vieți anterioare, informații teribile, dovezi ale faptului că invitația aceasta la a construi 

un probatoriu benefic este de fapt o consecință karmică benefică. Din toată această situație gemenii 

ar trebui să învețe să caute recompense pe baza rezultatelor muncii lor, nu prin impresii, nu prin 

reclame gratuite și nici într-un caz cu forța. Neptun, ce trece acum peste Coada Dragonului, are rol 

de reglare pentru acest tip de eveniment. Acolo unde gemenii au tendința de a obține un avantaj prin 

mijloace mai puțin corecte sau cu forța acolo aceștia vor fi foarte dezamăgiți. Apoi, finalul lunii 

iunie înseamnă și o perioadă de cheltuieli pentru gemeni deoarece Soarele trece pe casa a II-a și au 

parte de câștiguri, datornicii se grăbesc să le înapoieze ajutorul, însă aleg să risipească bunurile 

acestea să consume ce au acum pe conflicte inutile. Evenimentele întreținute pe acest gen de 

cheltuială sunt mai curând surse de dezechilibru pe care gemenii le argumentează ca pe un factor de 

reglare. Ei cred că repară ceva, dar, în realitate, duc mai departe un conflict. Relația proastă a lui 

Mercur cu Jupiter arată că sunt vulnerabili la vorbe urâte, la critici gratuite, la calomnie sau la 

invidii pentru că răspund prea repede provocărilor, se simt tare pe poziție, se oferă să dea sfaturi 
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oricui vor să convingă pe toată lumea că sunt generoși sau pot fi lideri pricepuți. Fac lucrul acesta 

pentru că au mari îndoieli față de realizările destinului lor și, prin reușitele celorlalți, speră să se 

lipească și de ei puțin noroc. 

Dacă sunt realiști sau măcar obiectivi vor vedea că nu au parte de noroc pe finalul lunii iunie 

decât în privința lecțiilor de viață, în privința evenimentelor care îi învață să descopere măsura, să 

respecte aventura până în punctul în care aceasta să nu devină periculoasă, să accepte realizările 

celorlalți, să respecte profesorii chiar dacă aceștia nu le mai spun deocamdată lucruri interesante, să 

tolereze fluctuațiile din familie, sa accepte că o depășire a cadrului obișnuit, o călătorie, o evadare 

din zona durerilor sau obstacolelor, deocamdată, nu este posibilă fără riscuri majore.  

În 25 iunie Soarele se află într-o relație destul de bună cu Luna neagră și gemenii găsesc de 

cuviință că ar trebui să se asocieze. Nu se știe dacă aceste asocieri în cazul lor sunt chiar atât de 

proaste. Dacă acestea vin prin prieteni de familie, prin cunoștințe, dacă vin prin intermediul unor 

persoane care vor să ocupe un loc important în zona intima a unui gemeni atunci lucrurile sunt 

corecte și rezultatele de durată. Toate celelalte elemente ar putea sa ducă la reușită prin compromis 

sau printr-o plată pe care un gemeni trebuie să o facă. Nu se știe dacă li se cere bani, s-ar putea să li 

se ceară acces la anumite informații, să-i facă pe ceilalți părtași la bunurile pe care gemenii le dețin 

și dacă începutul este bucuros, derularea acestei colaborări să fie o veritabilă piatră de moară pentru 

ei.  

În 27 iunie, când Chiron își va începe mersul retrograd, gemenii vor fi foarte vulnerabili la 

lucrurile care îi tentează cu confort sporit, dar care sunt goale pe dinăuntru, care nu au profunzime 

și poate chiar nu au nici măcar înțeles. Vor face uz de dreptul la replică și vor dori să fie din nou 

ascultați. Finalul lunii iunie înseamnă conștientizarea unor mari presiuni sociale pe care gemenii 

trebuie să le parcurgă. De această dată sunt obligați să se comporte cu eleganță, ca și cum nimic nu 

s-a întâmplat, să zâmbească frumos și larg, să evite cadrul general și să se refere doar la ipostaze 

particulare chiar dacă asta înseamnă a deforma înțelesul în ansamblu sau a promova o minciună. 

Chiar dacă până acum nu au avut nicio problemă cu genul acesta de comportament, imediat ce 

Mercur va intra într-un semn emoțional gemenii se vor gândi la consecințe. Din fericire, 30 iunie 

înseamnă și revenirea la mersul direct a lui Marte pe casa muncii și în acest stadiu consecințele 

care-i vor speria pe gemeni vin din zona sănătății sau din sfera profesională. Dacă acolo lucrurile 

sunt în regulă atunci toate celelalte probleme sunt în mod surprinzător rezultatul unui noroc special. 

Cu alte cuvinte, fără această presiune a ritmului de lucru, a programului, a sarcinilor epuizante, 

bolnăvicioase sau complicate gemenii sunt dispuși să învețe cam din orice. Iată cât de ușor reușesc 

acești nativi să cadă tot timpul în picioare. 

 

IULIE 
Efort prea mare. Oboseală. Se schimbă deviza. Sunt caracterizați prea dur. Lecții legate de 

istorie sau cultură. Acumulează mult într-un timp scurt. Dezamăgesc. Se implică în evenimente 

ciudate. Pierd trenul vieții. Seriozitatea este înțeleasă greșit. Probleme de patrimoniu. Schemele se 

modifică. Devin puternici și înțelepți, dar puțini vor vedea lucrul acesta. Creează valori perene. 

Sunt liberi. Compromisurile nu-i sperie și nici nu-i distrug. Se extind. Munca lor este evaluata din 

punct de vedere calitativ. Își consolidează propria poziție. Se manifestă frumos și liber. Faimă și 

strălucire. Atenție pe detalii. Obosesc mai multe dacă merg pe două fronturi. Se preocupă de 

recuperarea energiei. 

 

Pentru că luna iunie a fost foarte obositoare la capitolul evenimente astrale, implicații 

sociale sau determinări afective, gemenii intră în luna iulie cu speranțe interesante. În primul rând, 

se adaptează foarte ușor la deviza generală aplicată acestei luni, cea care se aplică în cazul tuturor 

zodiilor și care face referire la faptul că momentul acesta permite accesul liber la informație și 

putere. De altfel, luna iulie este puțin mai liniștită la capitolul evenimente astrale și acest fapt ar 

putea să le aducă gemenilor mai mult curaj, mai multă determinare, o înțelegere mult mai bună a 

cursului evenimentelor, o deschidere față de lumea afacerilor, schimbarea condiției de trai și 

acceptarea șansei prin întâmplările specifice, cele care-i caracterizează și care să se situeze în afara 
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impulsurilor violente. De altfel, impulsurile violente vor fi mai curând trecute într-un plan secund, 

chiar din prima zi a acestei luni când Venus se va afla într-o opoziție cu Pluton. Vor constata la 

începutul lunii iulie că li se diminuează puțin capacitatea de îndurare, nu le este afectat modul în 

care percep lumea reală și îi tentează să emită păreri ciudate față de moralitate, religie, față de 

sentimentele celorlalți. 

Primele zile ale lunii iulie devin pentru gemeni un prilej pentru a reduce totul la înțelegere. 

Au impresia cum că dacă înțeleg, dacă așază lucrurile după cum pot să le acceseze mai ușor atunci 

nimic nu-i va surprinde. Îi vom vedea pe gemeni preocupați acum nu doar de moralitate, dar și de 

științe exacte, de matematică, de fizică sau de probleme legate de istorie sau cultură. Această 

extindere a orizontului cultural arată că se preocupă de o mare diversitate de informații și nu 

neapărat pentru că sunt curioși, ci pentru că au senzații aparte, au intuiții speciale, simt într-un fel 

lumea înconjurătoare și caută să-și explice prin ceea ce cunosc sau au acumulat până în momentul 

acesta toate lucrurile pe care cred că le vor folosi de-acum încolo. Definițiile pe care gemenii le vor 

da acum sunt dovezi ale unor observații reale, expresii ale unor curiozități nevinovate și dacă sunt 

lăsați să vorbească, să explice, atunci toate aceste lucruri sunt în avantajul tuturor. Cu cat se 

preocupă mai multe de lucrurile acestea cu atât au impresia că se află într-o perioadă de acumulări. 

Cei care sunt preocupați de valorile materiale vor dori să acumuleze mai mult în acest sector, iar cei 

care urmăresc acumularea de noi informații vor constata că și raporturile sociale s-au schimbat, că și 

impactul emoțiilor este altul, deci intuiția pe care o au, surplusul de energie pe care-l constată le 

permit accesul la un mediu superior. S-ar putea în momentul de față să nu conștientizeze în 

ansamblu cât de util este acest mediu, dacă nu neglijează impactul pe care planeta Marte o are de pe 

casa muncii adică să se preocupe cu seriozitate de programul de lucru, de sarcinile profesionale și să 

nu considere că singurele satisfacții de la locul de muncă sunt cele care vin din întâlnirea cu colegii, 

atunci volumul de informații, accesul la un domeniu au menirea de a-i înnobila pe gemeni și de a le 

permite să evolueze. 

În 5 iulie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Neptun, gemenii constată că au 

sentimente aparte. Se pot orienta către interior și descoperă că dorințele lor nu contravin normelor 

sociale, nu sunt coordonate doar pentru a primi aprobarea celorlalți și nu neapărat pentru a relua 

legături pierdute sau pentru a anula îndoielile pe care ceilalți le-au dezvoltat la adresa lor. Sunt și ei 

oameni și au nevoie să se exprime pur și simplu, să se implice în acțiuni care să le ofere satisfacții 

prin consumul în sine, nu neapărat prin rezultate. De aici putem vedea gemeni care se implică în 

activități artistice, care vorbesc despre dragoste despre poezie despre călătorii. Apoi în 6 iulie și 

relația lui Venus cu Marte susține același impuls de armonizare cu propria ființă sau de identificare 

a preocupărilor ce ar putea, pe termen lung, să le ofere gemenilor o mare satisfacție. Prin ceea ce fac 

și constată acum gemenii reușesc să stabilească acele preocupări spre care se pot întoarce de fiecare 

dată când sunt obosiți, când sunt răniți, când sunt plictisiți sau dezamăgiți de cei din jur. 

7 iulie este o zi reprezentativă pentru prima decadă a lunii iulie pentru că încearcă să le 

creioneze acestora o schemă pozitivă pe care au aplicat-o timid la începutul lunii aprilie sau au 

ignorat-o pe motiv că trăiesc într-un mediu vicios sau într-un mediu care nu-i merită. Prin 

preocupările pe care le-au avut la începutul lunii aprilie și-au consolidat propria poziție pe care 

acum trebuie să o exploreze sau să o demonstreze. Este posibil ca prin conjuncturile zilei de 7 iulie 

multe lucruri să fie compromise, gemenii să fie îndemnați să lupte împotriva unui adversar pe motiv 

că acesta le zdruncina stabilitatea, îi compromite sau nu-i ajută cu nimic. Au puterea să facă lucrul 

acesta pentru că Soarele și Mercur sunt în conjuncție și aceste planete trimit raze pozitive către Axa 

Dragonului mediind tendința Nodurilor. Deciziile lor acum sunt pe termen lung chiar dacă au la 

bază argumente legate de viața intimă sau observații subiective. Nu este indicat să rămână în această 

zonă a subiectivității și dacă doresc să iasă, dacă vor să-și depășească această condiție limitată au 

nevoie să renunțe la sentimentul de nesiguranță. Acesta îi poate duce foarte ușor la dezgust, la 

respingere sau la criticism exagerat. Gemenii care vor ieși din această zonă a nesiguranței vor reuși 

să se întoarcă la gândurile bune, la argumentele pe care le-au avut la începutul anului în favoarea 

muncii, seriozității sau la metodele pe care le foloseau pe vremuri pentru a se detensiona, pentru a 

elimina o greutate sufletească o durere sau o stare de nervozitate. Nu este însă puțin lucru să treacă 

prin așa ceva. În 8 iulie opoziția Soarelui cu Pluton, care se realizează pe axa proprietăților, ar putea 
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să-i zdruncine pe gemeni într-o zonă a valorilor, a patrimoniului sau a banilor. De altfel, în fiecare 

an, în luna iulie, gemenii se confruntă cu probleme de genul acesta, în fiecare an, din 2008 încoace, 

valorile personale sunt puse la încercare ca și cum trebuie să împartă din ceea ce acumulează și de 

fiecare dată se pune problema să 

dea obiectul pe care-l îndrăgesc cel 

mai mult.  

A doua decadă a lunii iulie 

ar putea să le aducă gemenilor un 

moment de profunzime. În general, 

le place să trăiască la suprafață, să 

se ridice deasupra problemelor, dar 

să se ridice și deasupra valorilor 

esențiale. Vor fi tentați să facă 

lucrul acesta împotriva lor, 

împotriva a ceea ce ar putea 

însemna progresul prin simplitate, 

interiorizare sau viață sufletească. 

Vor observa chiar din 11 iulie, 

când Mercur se va afla într-o 

dispunere interesantă față de 

Uranus și Chiron, combinând binele și răul într-un chip aparte, că schemele se modifică. Sunt 

puternici, sunt înțelepți prin bazele pe care și le-au pus, cu toate că au în continuare sentimentul că 

aceste elemente nu-i duc la nimic. Asta înseamnă că dezvoltă o mare putere de expresie, îi ajută să-

ți pună în valoare inteligența, versatilitatea și evită, astfel, o cădere dramatică. Pentru că fac lucrul 

acesta cu scopul de a se situa la suprafață, de a evita adâncimile sufletești, dar văd că obțin rezultate 

prin valori care se află în profunzime, gemenii se consideră acum înțelepți. Nici ei nu știu exact care 

au fost mecanismele de care s-au folosit pentru a obține aceste rezultate. Din 12 iulie când Venus le 

va intra pe casa comunicării vor deveni experți în a susține cauze idealiste, în a încuraja creatorii de 

valori sau în a-i încuraja pe oameni să-și exprime sentimentele, să se apropie unii de alții, să-și 

atribuie diferite roluri, poate chiar să joace teatru dacă asta nu le afectează sinceritatea. Pentru 

gemeni, nu doar din 12 iulie, de când Venus intră pe zodia Leu, ci cu precădere din 14 iulie, de când 

Mercur intră pe aceeași zodie, teatru reprezintă un mod de exprimare a unei realități pe care și-o 

doresc. Prin teatru gemenii reușesc să devină personajele pe care le visează, își permit să trăiască 

viețile la care nu au avut acces niciodată și se simt puternici prin simulare. În 14 iulie constată că nu 

au în jurul lor oameni care să le susțină această preocupare, că dacă se arată dezinvolți, dacă se 

exprima liber atunci din ideile acestea devin periculoase și bucuriile lor nu mai pot fi atât de ample. 

În realitate teama acestora arată că transformarea lor în personajele pe care le visează trebuie să se 

realizeze prin maturitate. Acolo unde găsim un gemeni care nu a evoluată, care trăiește într-un 

univers imatur, poate chiar candid, dar imatur, găsim și persoane consumate de conflicte inutile. 

Este greu să vorbești unui gemeni despre simplitate atunci când el se află în criză, când trece 

prin probleme, când are în jurul său oameni care nu îi acceptă jocul. În 16 iulie, când Soarele se va 

afla într-o relație negativă cu Uranus, gemenii își pot pierde prieteni, asociați sau colaboratori prin 

reactivarea unui obstacol. Nu se știe dacă nu cumva acest obstacol este dat de sărăcia lui în 

comparație cu bogățiile celorlalți. Dacă până acum cel născut în zodia Gemeni a putut să joace rolul 

celui modest care nu tânjește după averile celorlalți, acum, când este agasat, se gândește că i-ar fi 

mult mai bine, ar avea mult mai multă libertate dacă ar dispune de acumulările pe care le au 

prietenii sau asociații lor. Acesta este punctul în care gemenii depășesc o limită a respectului, a 

promisiunilor pe care le-au făcut față de cei apropiați sau față de destinul lor. Și-au legat viața de 

oameni care dispuneau de o anumită poziție socială sau materială fără sa lanseze astfel de pretenții, 

iar acum constată că puterea de concentrare le este afectată, nu se pot gândi la viitor decât prin ceea 

ce văd la alții. S-ar putea ca valorile materiale să nu reprezinte pentru ei neapărat o prioritate însă 

bogățiile celorlalți, privit la modul general, în care sunt incluse și o anume stabilitatea afectivă sau 

poate culturală, îi tentează prea tare. 
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Vor considera că prin preocupările acestea combat oboseala psihică, o grijă sau o temere 

despre care nimeni din jur nu știe nimic. 

De asemenea, 17 iulie este reprezentativă la capitolul stabilitate afectivă. Lucrurile acum par 

răsturnate, împinse pe o zonă a compromisului în care gemenii să aibă foarte clar senzația că nu pot 

merge mai departe decât dacă din alianțele pe care le-au format se aleg cu ceva. Pot dezvolta în 

această perioadă, pe mijlocul lunii iulie, preocupările față de tot ceea ce înseamnă pentru ei zona 

superioară, atât legată de sfera de influență cât și legat de informații, de cunoștințe de cultură. 

Gemenii care au fost obișnuiți până acum să studieze, să mediteze la o parte nevăzută a vieții, la 

forțe superioare, la creativitate sau la evoluția civilizațiilor, vor putea să facă prin această extindere 

a orizontului preocupărilor un salt calitativ. În mijlocul lunii iulie reușesc să obțină o viziune teribilă 

asupra vieții care le va fi foarte utilă până la finalul acestui an sau chiar în anii următori. Se 

întâmpla lucrul acesta pentru că au o mare luciditate în a selecta informația pentru a o folosi 

împotriva zonelor încordate, împotriva unor simptome false, împotriva unor griji inutile. În mod 

normal, un al semn zodiacal ar fi fost copleșit de atâtea emoții confuze însă cel născut în zodia 

Gemeni se poate desprinde complet de acestea căutând esența și găsind antidotul pe care să-l 

folosească împotriva acestor dezechilibre. 

Luna plină din 20 iulie înseamnă o mare forță pentru gemeni pe care vor fi tentați să o 

folosească în activitățile cotidiene. Pentru că Soarele se află în plin tranzit prin zodia Rac, deci au o 

Lună plină care tulbură valorile și care compromit patrimoniul, cea mai mare satisfacție a gemenilor 

le va veni din protejarea a ceea ce au acumulat, din conservarea economiilor sau din adoptarea unei 

metode de calcul care să le permită o mai bună administrare a valorilor pe care le-au primit de la 

prieteni, de la cunoscuți sau dintr-o muncă pe care au prestat-o în ultimele luni. Realizarea aceasta 

le va aduce gemenilor o mare satisfacție și pe baza rezultatelor obținute acum să reușească să se 

preschimbe, să devină cameleoni, să-și iau altă înfățișare să vorbească altfel să se prezinte ca și cum 

sunt alți oameni. Este adevărat, când alții se duc la vale, gemenii se ridică și țin cursuri de 

dezvoltare personală, le detaliază celorlalți etapele evoluției, le prezinte celorlalți metode de 

transformare și nimeni nu va observa că ei, de fapt, le simulează pe toate acestea. Nici nu contează 

dacă simulează sau dacă o parte din ele sunt integrate în structura proprie, cât de important este că 

acum, în a treia decadă a lunii iulie, gemenii devin foarte utili celorlalți. Aproape că nu-și vor da 

seama că muncesc foarte mult, că își suplimentează programul de lucru, că au toată ziua plina și nu 

obosesc. În 22 iulie, când Soarele va trece pe casa comunicării și pe casa hrănirii nu vor mai avea 

planete, gemeni vor trebui să trăiască cu ceea ce au acumulat până acum. Pentru că, după cum am 

văzut în observațiile anterioare, se pricep foarte bine să-și vândă marfa, să acceseze o anumită 

imagine socială, puterile pe care le-au obținut îi ajută să meargă mai departe, să fie fericiți, 

mulțumiți cu ceea ce au dar să-și și recalibreze valorile cu care vor lucra până la finalul anului. 

Soarele în Leu, pentru gemeni, înseamnă putere de expresie, deschidere sau expansiune, poate chiar 

accesul la o victorie pe care și-au pregătit-o în mai multe etape de la începutul anului și până acum. 

Nu au tact, nu au măsură, pot fi și puțin cam lacomi cu bucuriile pe care nu și le pot controla, cu 

planurile care pot fi susținute de toți din jur, cu cheltuielile abuzive sau cu pretențiile prea mari pe 

care le au acum de la viață. Nu trebuie acuzați pentru că puterea aceasta suplimentară pe care o 

primesc pe finalul lunii iulie gemenii o manifestă tot prin joc și cine pierde din vedere că acesta este 

un joc al puterii va intra cu un nativ născut în Gemeni într-un conflict inutil. Nu trebuie să aștepte 

mai mult de o lună de zile pentru ca Soarele să le intre pe casa familiei pentru a-i auzi pe aceștia că 

de fapt nu s-au interesat de faimă de strălucire sau de întâlnirea unor ambiții personale, cât de 

identificarea celor mai bune surse de venit, valori sau resurse pe care să le folosească pentru familie 

sau pentru confortul afectiv. Adică, nu au fost lacom, ci disperați. 

Deocamdată, schema de acțiune pe care cel născut în zodia Gemeni o folosește merge pe 

principiul forțelor contrare, trecut versus viitor, strălucire versus limitare, originalitate versus rutină. 

S-ar putea ca anumite persoane înzestrate cu capacități speciale să facă o descoperire importantă, să 

exploreze cu mai mult curaj partea întunecată a ființei, să îi ajute pe oameni să devină liberi și să nu 

se atașeze de rezultatele acestea. Acești gemeni sunt cu adevărat ființe remarcabile și sunt avertizați 

că în acest proces de expansiune sau de susținere sunt foarte vulnerabili. Ei urmăresc succesul, nu 

sunt conștienți de toate riscurile la care se expun prin aceste mecanisme, am impresia că dacă se 
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implică în această lucrare totul este pozitiv și reziduurile celorlalți ar putea să le slăbească 

încrederea în sine sau rezistența la efort. Este suficient să-i lase în pace pe cei pe care vor să-i ajute 

dacă tot opun rezistență, dacă tot îi critică sau dacă tot le caută nod în papură. 

În 30 iulie Uranus își va iniția mersul retrograd care va ține până aproape de finalul anului și 

nuanțele acestea pentru gemenii devin complicate. Cei pe care doresc să și-i transforme în prieteni 

prin ajutorul pe care îl oferă acum au toate șansele să redevină adversari până la finalul anului. 

Important este să nu insiste foarte mult pe ajutorul pe care ei cred că-l pot oferi, pe volumul de 

informații pe care consideră că trebuie să-l transfere către o altă valoare și sa aștepte o solicitare. Nu 

putere, nu au nici tact și imediat ce Mercur le va intra pe casa familiei sensurile se răvășesc, valorile 

se schimbă și se simt dintr-o dată obosiți. Oboseala vine, nu pentru că nu mai au energie, ci pentru 

că trecerea lui Mercur pe casa familiei le spune acestora că trebuie să se decidă, nu mai pot merge 

pe două fronturi, nu mai pot duce în spate problemele celorlalți. Dacă nu au suficient de multă 

încredere în sine atunci vor constata pe finalul lunii iulie că elemente secundare divin principale, că 

tot ceea ce până acum activa în umbra sau se afla în minoritate strigă foarte tare. Nu-și pot explica 

de unde această schimbare spectaculoasă de unde această transformare bruscă. Cei care lucrează cu 

energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală înțeleg că aceste lucruri mici au 

devenit mari prin energia pe care gemenii au transferat-o de la ei în acea zonă. Dacă este bine atunci 

să se retragă și să lase aceste segmente individuale să-și trăiască iluzia puterii. Dacă este vorba de o 

situație dureroasă, negativă sau rea să-și recupereze energia, să și-o ia înapoi, pentru ca lucrurile să 

intră pe făgașul normal. 

 

AUGUST 
Se bazează prea mult pe sentimente. Le place ideea de izolare. Binele trebuie să vină de la 

altul. Discuții în contradictoriu. Se simt constrânși de caracterul duplicitar al unei persoane din 

preajmă. Nerăbdare. Incertitudine. Analizează prea mult. Idei fixe. Obsesiile îi dezavantajează. Se 

enervează prea ușor. Nevoia de securitate emoțională este zdruncinată. Încredere falsă. Au nevoie 

de detensionare a zonei relațiilor. Somnolență. Sunt prea competitori. Trăiesc prea mult în exterior. 

Trec printr-o revoltă în intimitate, în familie, față de cineva drag. 

 

În luna august gemenii se bazează foarte mult pe sentimente. Deviza generală a acestei luni 

în care se încadrează și ei face trimitere la faptul că avem nevoie să cunoaștem care sunt slăbiciunile 

pe care cei din jur le arată. Gemenii se vor arăta în această perioadă deosebit de sensibili și unii 

dintre ei s-ar putea să nu mai fie prietenii tuturor, să nu mai aibă timp ba chiar să se simtă obosiți și 

să-și dorească să se izoleze. Vor face însă lucrul acesta cu moderație, având ca principală motivație 

dorința de a stabili noi repere pentru viața proprie. 

Prima zi a lunii august înseamnă o noua atitudine, un nou mod de a gândi sau interes pentru 

deplasare către o alta zona a valorilor. Fac lucrul acesta pentru că vor să-și domine un sentiment de 

slăbiciune sau vor să-i domine pe cei din jur. Cert este că Marte pe gradul anaretic din Scorpion, de 

această dată în mers direct, arată că vor să renască din propria cenușă. S-ar putea ca debutul lunii 

august să fie mult prea dur pentru gemeni și sunt avertizați să-și diminueze aceste impulsuri 

negative sau aceste ambiții de a adjudeca puterea și de-a o folosi. În 2 august, când Marte le va trece 

pe casa parteneriatului, vor găsi un planul de răzbunare gata elaborate, vor fi agresivi sau dornici de 

putere și vor explora aceste impulsuri care îi vor duce din nou către o zonă de conflict. Dacă sunt 

liniștiți sau dacă așteaptă întâi ca partenerul de dialog să-și termine discursul, chiar dacă au impresia 

că știu ceea ce li se va spune, dacă sunt calzi și liniștiți, dar nu-și pierd curajul, Marte, trecând în 

Săgetător, le va aduce dorință de competiție, implicarea în activități constructive, demonstrare 

pozitivă a unor capacități, deschideri sau câștigarea unui proces. În 2 august, pe Luna nouă, 

obiectivele acestea benefice ar putea să devină elemente de vindecare pentru un gemeni care suferă 

acum din dragoste sau pentru că nu și-a împlinit anumite dorințe. Trecerea lui Marte în Săgetător 

înseamnă pentru gemeni ușurința de a ajunge în discuții în contradictoriu, de a pune noi condiții 

într-un contract sau de a se arăta mai inteligenți sau mai puternici decât sunt. Fac lucrul acesta 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

77 44 77   

printr-un joc, implicându-se în situații complicate pentru a-i zăpăci pe ceilalți și pentru a se ridica 

deasupra acestui labirint pe care el însuși l-a construit. 

 
În 5 august Venus va trece pe zodia Fecioară și ar trebui ca sentimentele lor să devină puțin 

mai restrictive. Nu vor mai fi atât de cheltuitori, nu vor mai vorbi atât de mult și se vor preocupa de 

lucrurile esențiale. Fac lucrul acesta pentru că sunt cumva constrânși de ceea ce se întâmplă în jurul 

lor să selecteze informația sau poate chiar anturajul. Din exterior gemenii vor da impresia că și-au 

modificat comportamentul, că sunt alți oameni, că nu se luptă cu persoane, ci cu problemele lor, că 

ei nu au emoții negative, ci reacții de apărare împotriva unor agresiuni ce vin din partea celor care 

cu adevărat nu se controlează. Pentru că știm că firea gemenilor este duplicitară, că puțini sunt 

gemenii care au dovedit până acum versatilitate, zona aceasta a primei decade a lunii august este 

pentru ei dominată de emoții negative. Este adevărat, pot ieși din această complicație, pot să se 

desprinde de caracterul dramatic al vieții lor, pot lăsa în urmă această conștientizare suprarealistă a 

mediului în care trăiesc sau a nivelului pe care-l au și se pot preocupa de lucruri superficiale sau 

lipsite de importanță. Chiar și acestea le conferă conflict sau chiar și acestea îi invita la muncă. 

Problemele de acum nu au o rezolvare imediată și din această cauză lucrul cel mai important pe care 

îl poate face un gemeni în această perioadă este să aibă răbdare. Este greu însă să-i ceri unui gemeni 

să aibă răbdare în situația în care își conștientizează clar problemele pe care le traversează și mai are 

și soluții la ele. Soluțiile pe care gemenii le vor accesa foarte ușor acum sunt conflictuale pentru că 

opoziția care devine bază în careurile în T pe semne mobile ce au drept focar planetele Marte și 

Saturn arată că există o încrâncenare împotriva partenerilor pe care gemenii nu i-au dominat sau pe 

care nu-i înțeleg. De aici se poate observa că multe din observațiile pe care sunt foarte siguri de fapt 

nu sunt reale. Gemenii care lucrează cu energia sau care sunt angrenați într-un proces de cercetare 

spirituală vor fi acum tentați să apeleze la medicina alternativă, poate chiar la homeopatie, vor 

observa că există o mare diferență între realitatea înconjurătoare și modul cum o analizează și o 

interpretează, considerând că cea mai bună soluție este abandonul. Accentuarea casei a IV-a, (casă 

de finalitate), arată că misterul acestei conștientizării este de nepătruns pentru altcineva, pentru o 

persoană din afară, pentru un om care nu cunoaște în detaliu acest joc interesant pe care un nativ din 

Gemeni l-a făcut de la începutul anului. Ceea ce poate face o persoană care are un gemeni în 

preajmă este să-i permită acestuia să facă schimbări, să treacă brusc de la o stare la alta, să i se 

respecte acestuia dreptul la a căuta, chiar dacă asta înseamnă a nega ajutorul pe care l-a primit sau 

veridicitatea unei informații, chiar dacă asta înseamnă să i se tolereze un comportament mai puțin 

corect. Viteza cu care lucrează acum, viteza cu care procesează informația este aceeași și în decizii. 

Gemenii nu vor rămâne în deciziile negative de acum pentru simplu fapt că acestea sunt doar niște 

instrumente. Ținta lor este să se ridice din nou deasupra acestor probleme. 

Este posibil ca în căutările lor aceștia să se situeze și împotriva unui element prea solid 

pentru a fi schimbat, prea bine argumentat pentru a putea fi dezmembrat cu o simplă îndoială. În 11 

august când Mercur se va afla într-o relație bună cu Pluton gemenii vor observa că aceste informații 

îi zdruncina de fapt pe ei atunci când nu dezmembrează un element foarte solid pe care îl au în față. 

Din acest joc interesant se aleg și cu mai multă faimă. Par tauri fioroși care lovesc în orice obstacol, 
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indiferent că acesta este roșu sau de altă culoare. Spun că fac lucrul acesta pentru familie, pentru 

stabilitatea familiei din viitor, pentru a se menține într-o zonă a sensibilității, pentru a se proteja de 

obstacolele viitoare. În realitate, gemenii, în mijlocul lunii august, își doresc putere și fac acest lucru 

pe baza unor achiziții pe care le-au comportat la începutul lunii iunie. Puterea de la începutul lui 

iunie va fi dovedit acum. 

În 13 august Saturn își va reveni la mersul direct și atunci aceasta zonă a parteneriatelor, atât 

de încercată pentru gemeni din martie încoace, dă semne că intră în normal. În situația în care 

Saturn este static în zodia Săgetător, deci gemenii dovedesc idei fixe, obsesii, unele dintre ele chiar 

compulsive, Venus se va afla într-un careu cu această planetă și apare o nouă presiune, adică au 

senzația că trebuie ceea, nici în ruptul capului, nu pot: să fie deschiși pentru că acum li se întâmplă 

ceva neobișnuit. O persoană din jur pe care gemenii au criticat-o sau au acuzat-o, dar care nu a uitat 

că de curând a fost ajutată, dorește să se achite de o datorie morală. Gemenii primesc ajutor în 

momentul în care nu se așteaptă, primesc cuvinte de îmbărbătare, susținere, sfaturi pertinente, cu 

calm, cu căldură sufletească, încât simt că se pot înălța, că pot trăi, că sunt acceptați în mediul de 

apartenență, chiar dacă acesta, împreună cu el, a trecut prin multiple transformări. În 14 august pot 

greși din nou față de această persoană, adică aceasta apropiere, până la urmă, să fie din nou sortită 

eșecului. Desigur, această previziune nu se aplică tuturor gemenilor. Pentru că este vorba de o 

opoziție între Venus și Neptun (Neptun de pe casa imaginii sociale a încercat să le reformuleze 

valorile personale) ar trebui să plecăm de la ideea că nu toți au refuzat o lecție de viață, nu toți au 

risipit înțelesuri profunde. Cei care au descoperit în ultimele luni că nu transformarea este 

importantă și că ea nu poate fi simulată ci abordată ca atare, nu vor fi acum tentați să rănească din 

nou persoana care dorește să-i ajute. 

Conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului arată că germenii se află totuși pe o pantă 

ascendentă. Este adevărat, această previziune nu se referă la gemenii care au abuzat de încrederea 

celorlalți sau care au dorit să administreze resursele celorlalți fără respect sau fără bun-simț. 

Accentuarea casei familiei pe acest fond, pentru acei gemeni care au dovedit lipsă de respect sau 

dezinteres față de valorile celorlalți, arată zdruncinarea nevoii de securitate emoțională. Până la 

finalul lunii august lucrurile încep să se schimbe substanțial pentru că planetele Mercur și Venus se 

pregătesc să intre pe casa iubirii dăruite. Practic, toți gemenii, indiferent de tipul de orientare, se 

pregătesc pentru o nouă schimbare. Dacă valorile emoționale pe care le-au cultivat sunt și sănătoase 

atunci iubirea pe care o vor dărui spre finalul acestei luni va fi una sănătoasă, de preferat sau căutată 

de ceilalți. 

Până atunci, până când Soarele va intra în zodia Fecioară, gemenii vor dori să-și comunice 

ideile, să fie lideri de opinie, își fac planuri de călătorie și vor să se prezinte ca persoane active. De 

asemenea, mijlocul lunii august înseamnă pentru ei și descoperirea unor plăceri neobișnuite. Vor 

dori acum să locuiască într-o casă mai mare, poate chiar luxoasă însă nu se știe dacă familia le 

permite lucrul acesta, dacă au în jur oameni cu care să împartă aspirațiile acestea sau dacă mai au 

bani pentru asta. Pentru că Luna neagră se află în continuare în plin tranzit prin casa familiei, 

gemenii au nevoie acum să învețe că munca trebuie să facă parte din preocupările lor, nu ca 

exponent al unei plăceri neobișnuite, nu ca prilej de a se întâlni cu oameni sau de a ieși din casă, ci 

pentru rezultatele pe care aceasta le conferă. Cu alte cuvinte, cea de-a doua parte a lunii august îl 

pregătește pe gemeni pentru un salt creativ, puternic și autoritar, pentru o realizare importantă în 

care să fie cu adevărat lider de opinie, nu cum a fost până acum. Luna plină din 18 august le aduce 

sentimentul că fac parte dintr-un mediu însă, deocamdată, nu se pot obișnuit cu el. Există o bună 

coordonare a activităților personale, există în momentul de față și eu o satisfacție iar aceștia pot 

trece de la relații sociale la relații intime în așa fel încât această satisfacție să se mențină. 

În 19 august, când Mercur se va afla într-o opoziție cu Chiron, convingerile lor morale sau 

spirituale se vor schimba puțin. Unii vor ceda că s-au săturat de probleme, alții pentru că nu mai vor 

să-și consume timpul cu problemele celorlalți. Un sacrificiu se impune acum pe această opoziție și 

gemenii sunt dispuși să respecte această invitație astrală dacă asta înseamnă detensionare a zonei 

relațiilor. Nimeni nu știe însă ce vrea cu adevărat un gemeni în această perioadă. Zona emoțională 

este foarte intensă, pot fi, în egală măsură, melodramatici sau complet desprinși de orice sursă a 

emoțiilor. Cert este că o persoană din altă zodie care va avea în preajma sa un Gemeni se va uita la 
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acesta ca la un om ciudat, ca la o persoană incapabilă să se controleze, să se coordoneze sau să 

înțeleagă că a trăi o viață complexă nu înseamnă circ, spectacol sau demonstrații, ci o formă de 

simplitate acceptată de toată lumea. 

Trecerea Soarelui în zodia Fecioară arată că lucrurile trebuie să fie mult mai serioase pentru 

gemeni decât au fost până în momentul acesta. Primul lucru care le vine în minte este respectarea 

programului de lucru, iar cei care nu au un serviciu se vor trezi de dimineață, vor face ordine în casă 

își vor așeza lucrurile, vor lucra în domeniul care îi pasionează cel mai mult, își vor umple timpul cu 

activități constructive care se vor remarca prin metodă, prin regulă, prin efort. Totuși, intrarea 

Soarelui în zodia Fecioară, are pentru ei conotații ciudate. Înainte ca Soarele să treacă pe acest semn 

în aceeași zi Mercur împlinește o conjuncție cu Jupiter și gemenii se apucă de muncă, gândesc acum 

că poate ar trebui să schimbe ceva în metodă sau în regulă, însă fac lucrul acesta cu mândrie, cu 

fală, cu vanitate sau urmărind anumite rezultate pe care vor dori să le impună cu fermitate celor din 

jur ca pe niște etaloane de reușită. Vor dori să convingă auditoriul că ei sunt persoane active și nu 

contează dacă sunt parte dintr-un sistem, dacă fac parte dintr-un proces ei oricum lucrează, oricum 

sunt activi. În realitate, gemenii reușesc acum să ascundă o altă formă de lene. 

În 24 august, când Marte se va afla într-o conjuncție cu Saturn, gemenii pornesc la drum 

printr-o formă de competiție ciudată. Dovedesc într-adevăr multă ambiție, vor să-i convingă pe cei 

din jur că sunt fericiți, că nu-și sting ambițiile, că nu se pierd în detalii lipsite de importanță. În 

realitate, se comportă de o manieră atât de complexă încât cei din jur să-și ia din ceea ce văd la ei 

ceea ce le place, iar ei să nu fie singuri, să fii înconjurați de oamenii, să aibă timpul plin prin 

oamenii prezenți, nu neapărat prin ceea ce fac cu mâinile, cu mintea sau cu vorba. Preocupându-se 

în modul acesta gemenii au timpul ocupat și se simt foarte bine. Totuși, conjuncția lui Marte cu 

Saturn, acum când Saturn se află în mers direct, arată că gemenii acum sunt competitori. Dacă nu 

câștig într-o confruntare, oricât de minor ar fi, devin duri, prea combativ, depășesc anumite limite 

poate chiar ale bunului simț sau ale respectului față de nivelul de cultură, de înțelegere sau de 

acceptare al partenerului de dialog și pot foarte ușor să ducă relațiile sociale în criză. 

Ca să poată obține succes într-o confruntare, ca să poată obține succes în toate confruntările 

acestea, gemenii fac un compromis. Pe 25 august când Venus se va afla într-o opoziție cu Chiron 

aceste compromisuri sunt dureroase. Pierd în curajul sau voință, dar suplimentează deficitul acesta 

prin ambiție. S-ar putea ca această ambiție să le aducă mari fisuri într-o structură internă, să ridice 

mari semne de întrebare colaboratorilor și să încerce să le câștige din nou încrederea prin falsuri, 

prin minciuni, prin elemente banale ambalate frumos, savant sau greu de înțeles. Ceea ce se 

consumă în zilele de 25 și 26 august poartă această amprentă a adaptării pe care un nativ născut în 

zodia Gemeni o abordează cu o eficiență impresionantă. Din exterior puțin vor vedea că ei pierd sau 

se ascund, că sunt răniți sau că au dureri mari. Vor zâmbi, vor fi la fel de prezenți, de harnici, de 

expresivi, la fel de determinați să capteze atenția opiniei publice însă mai puțin profunzi sau mai 

puțin serioși. 

Totuși, gemenii au în această perioadă o viață foarte complicată. Au multe termene pe care 

trebuie să le rezolve, au multe decizii importante de luat și vor să nu renunțe la nimic. Această 

formă de lăcomie, este adevărat destul de rafinată, îi constrânge să lucrez foarte intens, să accepte 

inclusiv un zdruncin în stabilitate, să nu mai tolereze lipsa de disciplină sau ceea ce ar putea să-l 

întoarcă din drum pentru că nu mai are răbdare să inițieze un nou traseu. Nu trebuie acuzați că sunt 

preocupați în modul acesta de ceea ce se întâmplă pe zona publică pentru că, în realitate, sunt 

disperați în a-și menține o poziție. Având în vedere că ultima perioadă a fost foarte bună pentru 

gemeni, s-au dovedit utili celorlalți, au fost cât de respectuoși au putut și chiar au produs schimbări 

calitative în mediul de apartenența, merită să le fie tolerate derapajele acestea. Cei care nu sunt 

născuți în zodia Gemeni, dar consultă aceste informații, sunt invitați să le ofere acestora din timpul 

lor, din dragostea pe care o au, din respect, din liniște. Nu mai au timp să se gândească cum este să 

iubești pe cineva fără să te uiți la ceas, fără să te îngrijorezi că asta înseamnă a rupe din timpul 

alocat altor activității. În 30 august, când Venus va intra în zodia Balanță, lucrurile acestea se vor 

tempera. Vor reuși să găsească timp și pentru relaxare, iar în această perioadă relaxarea pentru 

gemeni este un adevărat medicament. Lucrurile însă nu se rezolvă în mod substanțial pentru că în 

30 august Mercur și-a inițiat mersul retrograd ce va dura aproximativ trei săptămâni și spiritul 
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acesta combativ le aducem gemenilor revoltă în familie, acuzații nefondate sau tendința de a nu 

respecta programul celorlalți, de a se impune ca un șef, ca un lider ca și cum problemele sale sunt 

cele mai importante. De aici și până la a-și dramatiza propria condiție fără ca persoanele din jur să 

aibă vreo vina nu este decât un pas. Acesta este tonul în care gemenii își vor încheia luna august. 

 

SEPTEMBRIE 
Nevoie de eliberare. Constrângerile îi enervează. Interese prea mari pentru puterea pe care 

o au acum. Își ascund un dezechilibru prin filozofie. Neputința de a vedea adevărul în față. Își fac 

prea multe calcule. Misterul îi atrage. Se preocupă de faima. Am nevoie de recunoaștere. Relațiile 

proaste sunt aruncate la gunoi. Primesc dovezi, dar acestea sunt false. Desigilează o arhivă. 

Valorile estetice sunt răvășite. Construiesc dar nu le place ceea ce văd. Primesc aprecieri din 

partea celorlalți. Trăiesc un vis. Au nevoie de mobilitate, de deplasare, de luciditate. Trăiesc prin 

ocult, prin Mister. Totul se termina prea brusc. 

 

Luna septembrie înseamnă pentru gemeni o mare eliberare. În primul rând, în această lună 

se va produce un eveniment astral pe care gemenii îl așteaptă de la începutul anului. Este vorba de 

intrarea lui Jupiter în zodia Balanță, ceea ce înseamnă înlăturarea unor reguli pe care le-au suportat 

cu foarte mare greutate în ultimul an ori pe care nu au fost în stare să le gestioneze așa cum trebuie. 

Dar până când Jupiter va intra în zodia Balanță mai au de parcurs aproximativ 9 zile din începutul 

lunii septembrie care înseamnă câteva conjuncturi interesante menite să îi pregătească pentru acest 

salt. 

Prima zi a lunii septembrie aduce  conjuncția Soarelui cu Luna (Luna nouă) pe casa familiei 

ceea ce înseamnă adoptarea unor reguli interesante pentru familie. S-ar putea ca toate convingerile 

pe care le-au avut până acum să fie preschimbate de dragul unei persoane, pentru a face pe plac 

cuiva sau pentru a face un compromis cu scopul de a menține liniștea și armonia într-un cadru 

intim. Nu încape discuție că lucrurile acestea sunt destul de complicate pentru gemenii care, în 

general, sunt persoane versatile, care au o mare mobilitate și nu le face plăcere să stea acasă decât 

dacă mediul social îi sperie sau decât dacă nu au nimic de câștigat sau dacă nu au nicio satisfacție. 

În 2 septembrie, când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Saturn și într-alta la fel de 

proasta cu Neptun, adică atunci când Soarele participă la împlinirea unui careu în T pe semne 

mobile ce are planeta Saturn de pe casa parteneriatului drept focar, problemele de conștiință ale 

gemenilor tind să ia proporții. Momentul acesta înseamnă schimbarea unei decizii, asocieri de 

proastă factură sau o sancțiune pe care doresc să o aplice unei persoane ce nu se ridica la nivelul 

standardelor. Dacă luăm în calcul și faptul că în 2 septembrie Mercur se află într-o relație destul de 

bună cu Jupiter, dar este retrograd, semnul acesta al voinței folosită împotriva celorlalți primește o 

definiție ciudată. Dezechilibrul este ascuns prin expresii filozofice, frica devine apanajul 

controlului, iar dezordinea expresia unei frumuseți pe care anturajul nu este încă pregătit să o 

accepte. Totul pare să fie răsturnate ca și cum gemenii nu mai au răbdare, nu mai pot să suporte 

programul de lucru și nici regulile cu care au lucrat până acum atât de bine. 

În 3 septembrie, când Soarele se află într-o relație bună cu Luna neagră, problemele acestea 

sunt ascunse cu mai mare ușurință însă doar de femei. Bărbații sunt vulnerabili și tot ei vor fi vizibil 

afectați de un dezechilibru social în 4 septembrie, atunci când Soarele se va afla într-o conjuncție cu 

Capul Dragonului. Și-ar dori ca aceste dezechilibru care-i împing să ia decizii ciudate să fie trecut 

cu vederea, să nu fie atât de agresive sau atât de vizibile pentru ceilalți. Există însă multe elemente 

rudimentare sau fragmente ale unor decizii ce nu au putut fi duse până la capăt și care acum îi 

invadează. Pentru că planetele se grupează încet în emisfera vestică, evenimentele sociale arată că 

nu mai acceptă transformări de ultim moment, ajustări pe parcurs sau o transformare după bunul 

plac al gemenilor, așa cum sunt ei obișnuiți să procedeze. 

Nu este însă puțin lucru pentru o persoană să treacă prin situații de genul acesta. Gemenii au 

impresia că primesc ultimatum și că neputința lor de a vedea foarte departe se datorează unor 

compromisuri ciudate pe care le-au făcut în ultimele luni. Din această cauză atitudinea lor s-ar putea 

acum să fie puțin cam dură, să nu mai țină cont de ceea ce simte celălalt, ci doar de tensiunile 
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sociale pentru că, după cum sunt unghiurile în această perioadă, consideră că doar tensiunile sociale 

sunt cele care le-au creat probleme, nu și judecățile lor pripite. 

În 7 septembrie, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton, iar Venus într-o relație 

bună cu Saturn, riscurile pe care și l-au asumat până acum devin elemente de înțelepciune pe care 

ceilalți le vor folosi cu mare atenție. S-ar putea ca pe aceste unghiuri bătrânețea să-i sperie, vârsta să 

le dea de furcă, vechimea la locul de muncă să nu le mai fie pe plac ori calculele pe care le fac 

pentru anumite beneficii ce urmează să le primească, pentru pensie, pentru anumite sporuri ce le-ar 

merita, nu sunt conforme cu așteptările pe care le-au avut. În 8 septembrie când Lilith se va afla 

într-un sextil perfect cu Capul Dragonului semnul acesta de progres îi păcălesc suficient de mult 

încât să creadă că dacă le rezolva atunci condiția de trai se va modifica. Pentru a se modifica au 

nevoie să primească un ajutor, nu doar acum, în luna septembrie, ci va trebui ca acest ajutor să fie 

reînnoit până la finalul anului și chiar în anul următor. Asta se întâmplă pentru că în configurația 

aceasta la care participă Axa Dragonului, Mercur și Neptun, participă și Pluton. Luna neagră nu 

poate media pozițiile care se construiesc pe axa Fecioară-Pești deci Pluton de pe casa ocultismului îi 

avertizează pe gemeni că lucrurile sunt mai profunde decât cred, iar soluțiile mult mai complicat de 

pus în aplicare decât li s-au apărut până acum. 

 

Pe acest fond, 

trecerea lui Jupiter în 

zodia Balanță din 9 

septembrie arată că 

bucuriile lor primesc 

acum o poziție 

privilegiată, 

avertismentele de până 

acum se risipesc și toată 

răspunderea pe care ar fi 

trebuit să o poarte 

pentru un subaltern, 

pentru anumite sarcini 

ce nu au fost în stare să 

le ducă la îndeplinire 

sau nu au vrut, se 

risipesc. Tot acest 

caracter rigid al vieții li 

se transformă într-o 

situație permisivă, 

tolerantă, menită să-i 

facă să accepte orice, 

până și distracțiile. 

Gemenii sunt acum 

avantajați puternic, 

primind răspunderi mari prin funcție, prin statut sau prin privilegii. Este adevărat că există în 

continuare un compromis sau, mai exact, un punct vulnerabil pe casa muncii însă avându-l pe 

Jupiter pe casa liderului vor reuși să găsească suficiente de multe persoane în jur interesate să le 

facă munca pentru a le face pe plac sau pentru a le intra în grație. Gemenii, încă de la începutul 

anului, au avut sentimentul că dacă obțin o poziție socială privilegiată multe lucruri din cele pe care 

cu mare greutate le rezolvă sau pe care nu le pot soluționa în timp util se vor rezolva foarte ușor. 

Vor vedea începând cu 9 septembrie că lucrul acesta poate fi posibil. 

Există însă constrângeri sociale pe care un gemeni nu va trebui să le ignore. Problemele cu 

autoritatea, atitudinea negativă față de cei pe care-i considera vinovați ori pur și simplu o problemă 

ce nu ține de sfera sa intimă, ci, mai curând, de o conduită socială, are nevoie de atenția unui 

gemeni pentru informațiile pe care acesta le deține sau pentru forța și cunoașterea pe care le-au 
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dovedit în situații similare ce s-au consumat cu ani în urmă. De acest lucru vor fi foarte conștienți în 

preajma zilei de 10 septembrie, apoi, în 11 septembrie, când Venus se va afla într-o relație proastă 

cu Pluton, vor fi dispuși să facă un sacrificiu, să transfere răspunderea pe umerii altora însă să 

supravegheze îndeaproape procesul de lucru pentru a părea persoane atente, disciplinate, serioase, 

pe care se poate pune bază. Momentul acesta al zilei de 11 septembrie poate însemna și o invitație 

la autoanaliză. Totuși, nu trebuie să trăim cu impresia că gemenii se pot autoevalua atât de bine. 

Întotdeauna își găsesc circumstanțe atenuante, întotdeauna inventează o scuză înainte ca anturajul să 

găsească problema de care ei știu foarte clar că sunt vinovați. 12 septembrie poate fi reprezentativă 

la acest capitol și pentru că Mercur este retrograd și mai împlinește și o relație proastă cu Marte, 

răspunsurile pe care le primesc sunt false sau dovezi ale faptului că ar trebui să se aștepte ca de pe 

zona publică să le devină acuzații gratuite, calomnii sau injurii. Pentru că Soarele se află acum într-

o zodie destul de atenta la detalii, gemenii pot să facă față acum unor probleme destul de 

complicate. Este adevărat soluțiile acestea speciale ar putea să facă trimitere la un bagaj 

informațional, la o arhivă de valori pe care gemenii au acumulat-o cu mare efort de la începutul 

anului și până acum. Pot să facă lucrul acesta și, dacă este nevoie, vor ridica tonul, se vor impune, 

se vor certa sau vor invoca exemple din viețile celorlalți pentru a fi mult mai convingători. Fac 

lucrul acesta pentru că eșecului îi sperie teribil și sunt dispuși să se folosească de toate prerogativele 

noilor funcții, de tot ceea ce implică noile răspunderi pentru a ajunge la soluția cea mai bună. 

În tot acest război, în tot acest efort gemenii învață un lucru foarte important pentru anul 

2016. Devin conștienți de faptul că în miezul problemei există o soluție, în tensiunile cele mai mari 

reușesc să vadă care sunt resursele de liniște, care sunt oameni foarte valoroși și cât de tare pot să se 

bazeze pe aceștia. Există un moment al acestui an spre care gemenii acum vor face trimitere. Finalul 

lunii iulie îi învață pe aceștia că revolta nu este necesară, că seducția are neapărat nevoie de iubire 

pentru că lucrurile pe care le gândesc sau o să le pun în practică să-și atingă finalitatea. 

De lucru acesta pare să fie direct răspunzător, însă lucrul acesta va fi mai vizibil pe opoziția 

dintre Soare și Chiron și când se va vedea că refuzul nu este întotdeauna un element negativ sau că 

accidentul ar putea să-i oprească de la un lucru rău. Pentru că, în continuare, au Luna neagră pe casa 

muncii și a bolilor acute s-ar putea ca aceste lecții de viață, în special cele care vin prin refuzul 

profunzimilor sufletești, abordat de dragul unui avantaj social sau de dragul unei imagini 

confortabile, să reprezinte un bici teribil pe care gemenii să îl simtă mult mai tare decât altădată. 

Rănile pe care cineva ar putea să le facă acestora din greșeală devin elemente extrem de dureroase 

în preajma zilei de 16 septembrie. Dacă luăm în calcul că în această zi se împlinește și Luna plină 

inițiativa lor nu mai are greutatea pe care o avea cândva. Au soluții, dar devin foarte complicate, iar 

câștigul nu mai are atât de multă greutate. Valorile estetice sunt răvășite, puterile lor scad și asta se 

întâmplă pentru că se implică în tot felul de conflicte și nu țin cont de recomandările celorlalți. 

Pentru a face față acestor complicații se izolează în muncă, se ascund sau invocă diferite motive 

inclusiv cele medicale pentru a evita întâlnirile sau pentru a nu mai munci. 

Pentru că am văzut de-a lungul acestui an că de multe ori gemenii au dat dovadă de 

inițiativă, în preajma zilei de 17 septembrie, când Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus, 

schema de gândire se adaptează la o recomandare exterioară. Gemenii vor considera ca acesta este 

momentul de grație al anului 2016, deși nu este cel mai intens și nici cel mai profund dintre ele. 

Este însă pe placul lor că lucrurile acestea le conferă posibilitatea de a obține o victorie într-un timp 

foarte scurt, fără să muncească prea mult, fără să se streseze și fără să renunțe la privilegiile pe care 

le-au obținut în ultima perioadă. Ascund faptul că sunt nesiguri și își joacă ultima carte pentru o 

mare victorie. S-ar putea ca această victorie să nu depindă atât de mult de ajutorul pe care-l primesc 

din partea acestei persoane speciale, cât de simțul lor de orientare. Gemenii au un simț de orientare 

cu totul aparte, atât în privința oamenilor cât și în privința geografiei sau a istoriei, se pot adapta 

foarte ușor oricăror condiții și de acest lucru vor fi foarte conștienți pe finalul celei de-a doua 

decade a lunii septembrie. 

Gemenii maturi, cei care au văzut că, în general, viețile lor sunt destul de complicate și nu 

trebuie să se bazeze foarte mult pe succesul de moment, vor vedea că a treia decadă nu este atât de 

generoasă în substanță, ci, dimpotrivă, îi avertizează față de anumite situații pe care ar fi trebuit să 

le ia în considerare, pe care ar fi trebuit să nu le uite și care s-au consumat la începutul lunii 
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februarie. Desigur, există anumite episoade care s-au consumat în momentul acela și în care planeta 

Marte a fost personajul principal. De această dată, Marte pe casa parteneriatelor le atrage atenția că 

experiențele anterioare sunt importante doar dacă au cu cine să le împărtășească. Dacă gemenii vor 

considera că oamenii din jur nu sunt demni de ei, nu merită atât de multă atenție sau nu merită 

informațiile pe care ar fi dispuși să le ofere atunci nu discută, nu vorbesc, se izolează și tot acest 

parteneriat încurajat de a treia decadă a lunii septembrie se transformă într-o relație a gemenilor cu 

ei înșiși. Pentru că Pluton în 20 septembrie se va afla într-o relație bună cu Junon schema aceasta 

care vizează secretul, efortul sau soluția care se poate transforma în eveniment social, cea care are o 

explicație socială sau poate chiar una medicală, se transformă pentru gemeni în asul din mânecă. 

Din fericire, în 22 septembrie Mercur își va reveni la deplasarea directă pe casa familiei și 

aici lucrurile vor intra pe făgașul normal. Nu vor mai acuza gratuit persoanele din jur că au 

probleme de comunicare, nu se vor mai enerva că nu sunt invitați la masa la timp sau le este servită 

cafeaua rece, nu mai invocă motive bizare, ci se dau și ei cu lumea. Tot în 22 septembrie, Soarele va 

trece pe casa iubirii dăruite și evenimentele în care se implică vor fi mult mai plăcute pentru ei. De 

asemenea, în 23 septembrie Venus va intra în zodia Scorpion, pe casa muncii, și dacă vor distracție, 

atunci o vor găsi peste tot. Fie că sunt la locul de muncă, fie că nu mai au putere, fie că au invocat 

anumite afecțiuni ce ar putea să le afecteze deplasarea, luciditatea sau poate chiar starea de 

optimism germenii vor să demonstreze că pentru ei nu există obstacole. Pot să facă lucrul acesta 

însă va trebui să plătească un preț. Dacă nu sunt atenți la ceea ce simt ajung foarte ușor la o dreptate 

abuzivă și pentru că îl au pe Jupiter pe casa liderului au și putere, vor uza de ea și nu se vor interesa 

prea tare de consecințele acestor fapte. 

În 26 septembrie, când Pluton va reveni la mersul direct, Soarele se va afla într-o conjuncție 

cu Jupiter. Tratamentul gemenilor se poate modifica acum după un rezultat bun sau după un răspuns 

bun la o acțiune pe care ei singuri au inițiat-o și despre care erau foarte siguri că ar putea să-i ducă 

la victorie. 26 septembrie poate fi și momentul unei recompense sau ar putea să le aducă un rezultat 

spectaculos în urma unui proces. Marte însă își încheie tranzitul în zodia Săgetător și în 27 

septembrie va trece în Capricorn, pe casa ocultismului. Gemenii au nevoie de ajutor și vor căuta să-l 

obțină din medii ciudate, de la persoane cu care doresc să împartă un secret sau cu care vor avea o 

relație secretă. Apoi, Marte pe casa ocultismului ar putea să le aducă acestora posibilitatea de a 

primi o recompensă pentru munca pe care a realizat-o anul trecut sau să primească beneficii pentru 

munca altora, că tot au de ceva vreme planeta Jupiter pe casa liderului și știu foarte bine cum este să 

traseze sarcini. 

Totuși, nu trebuie să luăm în ușor doar pentru că Marte în zodia Capricorn și pe casa a VIII-

a pare a fi o poziție foarte bună. S-ar putea ca anumite situații sociale să nu se consume sub forma 

unor evenimente, să nu primească replici, să nu primească recompense, să nu se întâmple în viața 

lor nimic la modul foarte concret de care gemenii să se lege. Faptul că Marte le trece pe o casă de 

finalitate ar putea ca o parte din suferințele lor să treacă într-un alt plan sau să se termine. Pot gândi 

altfel despre boala pe care o au, despre sarcinile care i-au obosit atât de mult în ultima perioadă sau 

despre destinul lor atât de încărcată. Nu toți gemenii au destine încărcate, însă în mod sigur toți 

acești nativi vor gândi în felul acesta în anul 2016, toți vor crede că încercări mai mari decât ei nu a 

avut nimeni. Trecerea lui Marte pe zodia Capricorn arată că pot să se elibereze de anumite presiuni 

sociale, că se pot ascunde din calea unor evenimente nefaste sau pot să fie cu adevărat profunzi. Nu 

este un lucru foarte obișnuit ca un nativ născut în zodia Gemeni să dea dovadă de o asemenea 

profunzime. Se întâmpla lucrul acesta acum pentru că pe intrarea lui Marte în Capricorn, Mercur va 

va face un unghi pozitiv cu Junon care este foarte încercat de Luna neagră de pe casa muncii. Pot să 

facă o sinteză interesantă asupra unor compromisuri sau asupra situațiilor pe care le-au parcurs de la 

începutul anului și până acum. Posibilitatea pe care o oferă Marte din Capricorn de a fi profunzi și 

șansa de a face o sinteză prin lucruri cu adevărat remarcabile și ciudate pe care le-au parcurs de la 

începutul anului și până acum face această conjunctură unică deși Marte le trece prin zodia 

Capricorn cam o data la doi ani. Astfel, finalul lunii septembrie îi găsește pe gemeni puternici și 

dacă de-a lungul vieții au mai avut ocazii în care au fost și înțelepți vor reuși, prin apelul la 

instrumentele abordate atunci, să transforme momentul acesta în unul de mare victorie. 
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OCTOMBRIE 
Probleme cu grupul de apartenența. Au nevoie să fie acceptați. Caută satisfacție prin tot 

ceea ce fac. Sunt preocupați de apele tulbure ale sufletului. Greșesc. In diferența îi transformă în 

niște înțelepți. Reușesc să învingă un adversar. Se preocupă de lucruri ciudate. Vor să-și iasă din 

albie. Le place să fie văzuți ca niște trubaduri. Visul are din nou un loc privilegiat. Din nou se 

modifica o schemă de lucru. Pot câștiga mult într-un timp scurt, dar acum se preocupă de altceva. 

Trec dincolo de aparente. Caută confortul afectiv. Se tem de puterea celorlalți, de autoritatea lor. 

Dacă sunt recunoscuți se liniștesc. Greutățile sunt abordate cu mai mult curaj. Fac dezvăluiri. 

 

Și pentru gemeni, la fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte zodii, luna octombrie 

înseamnă distanțare de păcat. Se întâmpla lucrul acesta ca urmare a unor deschideri aparte, pentru 

că gemenii au înțeles care este rolul lor în comunitate, în grupul de apartenență sau, mai concret, au 

înțeles ce au de făcut în relațiile pe care le au active. Prima decadă a lunii octombrie înseamnă 

apelul la ceea ce s-a întâmplat pe finalul lunii mai când gemenii au fost încercați la capitolul muncă 

sau responsabilitate. Pot acum să extragă din experiențele acelea un înțeles și să-l folosească așa 

cum trebuie. Este posibil ca o parte din evenimentele pe care le parcurg să-i încarce de tristețe, să le 

arate că, de fapt, viața nu este chiar atât de simplă pe cât pare. Binele cu care intră în contact li se va 

părea mult prea abstract și, pentru a detensiona această zonă a muncii, se vor ocupa de 

administrarea unui fond care nu le aparține sau pentru care au muncit în prima parte a anului. Nu au 

o satisfacție prea mare din genul acesta de preocupări însă se bucură că reușesc prin procedee de 

genul acesta să depășească o încercare. 

Luna nouă care se împlinește în prima zi a lunii octombrie arată că gemenii sunt atrași de 

dorința de plăcere, își fac planuri de vacanță deși la aceste timpuri ceilalți se întorc din vacanță sau 

povestesc ce au făcut de-a lungul verii. Au această tendință de a prezenta lucrurile răsturnat pentru 

că vor să ascundă o criză a relațiilor pe care o accentuează prin solicitări ciudate. Vor să schimbe 

obiectivele, vor să se adapteze unor situații conflictuale, au soluții pentru cei din jur însă ei nu obțin 

nicio satisfacție. Practic, prima decadă a lunii octombrie nu aduce mari schimbări în stare de confort 

a acestor nativi. Ei sunt foarte inventivi, nu pot să se prezinte față de cei din jur prin originalitate 

sau pot sări în situații critice, însă în adâncimea sufletului lor apele sunt tulburi. Nu trebuie să uităm 

că Marte pe casa ocultismului înseamnă pentru gemeni și tendința de a crede că multe dintre 

problemele pe care le au se rezolvă prin intermediul războiului, prin intermediul violenței, prin 

anularea completă a tot ceea ce implică acțiuni de această factură sau prin moarte. Deși își doresc să 

aibă mai mult (această poziție poate fi și expresia unei lăcomii aparte) gemenii se dovedesc acum 

buni administratori ai bunurilor celorlalți. Relația bună pe care Soarele o va realiza în 4 octombrie 

cu Saturn de pe casa parteneriatelor arată adoptarea unor planuri de lucru ce ar putea să ascundă 

aceste tendințe. Gemenii vor părea dinamici, puternici, dominați de o ambiție aparte, în timp ce ei 

sunt torturați în interior, revoltați față de violențele la care au fost expuși, nemulțumiți de faptul că 

anumite nedreptăți sau poate chiar abuzuri făcute la adresa lor nu se opresc. 

Pentru că această relație bună dintre Soare și Saturn este activă mult timp ea va interveni pe 

schema de acțiune a celorlalte unghiuri. Este și cazul unghiurilor care se împlinesc în 6 octombrie, 

dominate cu precădere de relația proastă dintre Marte și Jupiter. Prin metodele pe care și le-au 

stabilizat pe finalul lunii mai, spre care își îndreaptă acum atenția, prin ușurința cu care au reușit să 

depășească atunci anumite obstacole, gemenii reușesc acum să pară înțelepți. Vor putea să treacă cu 

o mare ușurință de la responsabilitate la dezordine, de la contracție la plăcere și vor reuși să ascundă 

frustrarea, indiferența sau faptul că lucrează la limita normalității. Pentru că Venus se apropie de 

Luna neagră și în 6 octombrie împlinește o conjuncție pe casa muncii gemenii fac greșeli la locul de 

muncă, dar reușesc printr-o metodă aparte să ascundă lucrul acesta, să nu le fie afectată retribuția, să 

nu fie defavorizați de această eroare. Este posibil ca pentru greșeala sa să suporte altcineva 

consecințele și gemenii să nu aibă nicio problemă în sensul acesta. Există o componentă agresivă pe 

cerul lor cu precădere în prima decadă a lunii octombrie și ea se poate concretiza și în modul acesta. 

În 7 octombrie Mercur le va intra pe casa iubirii dăruite și vor fi agreabili, vor dori să se 

întrețină cu oamenii care nu se stresează, care sunt sigur pe convingerile lor, care le atenuează puțin 
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din sentimentul de nesiguranță sau care le promit sentimente stabile. Problema insecurității afective 

și a nesiguranței față de ideile proprii îi transformă pe aceștia în persoane foarte agitate care pot 

tulbura mediul de apartenență pentru mult timp de acum încolo. Totuși, trebuie să fie atenți pentru 

că nu au de ce să împărtășească celorlalți din dilemele lor. Au puterea acum să pună în aceste 

dileme atât de multă dezordine, atât de multă îndoială încât să-i tulbure pe cei din jur și, după ce își 

revin, să nu-i mai poată ajuta. Este posibil nici măcar să nu-și mai dorească pentru că sunt 

consumați de o anume dorință de răzbunare, de a deține 

controlul de a le crea celorlalți probleme pentru a nu fi 

singurii care suferă. De asemenea, schema aceasta pe care 

o vor prefera gemenii îi ajută să dețină controlul. S-ar 

putea să devină împărați pe moloz, pe o grămadă de gunoi 

însă pe ei nu-i interesează, nu se preocupă de conținut, de 

profunzime atât timp cât obțin titlul pe care îl caută. 

În a doua decadă a lunii octombrie gemenii sunt 

vulnerabil în fața secretelor. Deși sunt interesați de ceea ce 

se întâmplă cu ceilalți, de erorile pe care le-au făcut cu 

scopul de a avea un as în mânecă, de a știi lucruri 

compromițătoare despre ei ca, la un moment dat, să se 

poată proteja, ei înșiși devin vulnerabil atunci când se 

implică în genul acesta de acțiunii. Dacă vor să-i 

compromită pe ceilalți ei înșiși devin compromiși, devin 

persoane retrograde, oameni care nu-și găsesc confortul, 

persoane cu prea multe dorințe și prea multe necesități ori 

ființe care reacționează exagerat în situații obișnuite. Asta 

arată că au resentimente vechi, că nu și-au depășit o 

problemă socială sau probleme de comportament pe care 

le-au traversat în mijlocul lunii ianuarie. A doua decadă a lunii octombrie îi îndeamnă, astfel, pe 

gemeni să-și cultive anumite calități, să facă lucrul acesta pentru a se proteja, pentru a proteja viața 

pentru a duce mai departe anumite proiecte, pentru a anula caracterul dificil al unor decizii pe care 

le-au adoptat de curând împotriva celorlalți. Nota aceasta agresivă pe care gemenii vor să o pună pe 

demersurile în care se implică arată că de fapt urmăresc un câștig brusc, vor să afle cheia sau 

secretul reușitei celorlalți fără să se implice prea mult. Descoperim acum gemeni trubaduri, visători, 

mult prea romantici în ochii celorlalți deși ei nu se simt așa. Totuși, prin această notă visătoare au 

puterea să transforme o decizie negativă în una pozitivă, dar vor sta pe gânduri, vor ezita să facă 

lucrul acesta de teama ca nu cumva să ajute, din nou, un viitor adversar. Se pare că în momentul 

acesta nu-și aduc aminte decât lucruri rele, greșeli pe care le-au făcut și se tem ca nu cumva să 

repete schema aceasta. Au memorie foarte bună se preocupă de cultură, de filozofie, dovedesc o 

inteligență practică, dar fac lucrul acesta doar pentru a bulversa sau pentru a schimba direcția fără 

un rezultat concret. Ei cred că, de fapt, urmăresc un rezultat concret însă acesta întârzie să apară. 

Sunt avertizați gemenii că ar trebui să fie puțin mai reținuți sau mai respectoși față de cei din jur 

pentru că altfel se vor expune intrigilor, calomniilor, conflictelor gratuite din care nu pot ieși 

învingători. Au casa a V-a accentuată, îl au pe Jupiter acolo ceea ce ar putea să readucă un câștig 

substanțial, un avantaj teribil în a folosi puterea, însă nu trebuie să uităm că Jupiter în Balanță se 

risipește prea ușor, se bazează prea mult pe o schemă stabilită, pe o regulă, pe justiție însă de 

această dată gemenii susțin o justiție abuzivă sau drepturi care sunt foarte ușor încălcate. Au putere, 

dar nu așa cum cred ei. 

Luna plină din 16 octombrie înseamnă pentru ei un exemplu de reparare obținut printr-un 

eveniment concret, printr-un necaz, printr-o pierdere, printr-o constrângere ce au puterea să îi 

trezească la realitate. Nu se mai pot iluziona, nu mai pun atât de mult accent pe umilirea celorlalți 

sau pe compromiterea lor, nu vor mai căuta atât de ușor să creadă în viețile celorlalți pentru a se 

simții spirite puternice, de necombătut, victorioase prin definiție. Pot să câștige mult la capitolul 

înțelepciune și să transforme această cunoaștere în plăcere de a coabita cu oameni pe care până în 

momentul acesta i-au desconsiderat. Gemenii se pot orienta acum către un domeniu nou, pot fi 
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flexibili, se pot dezvolta într-un domeniu aparte și pot fi mult mai atenți, inclusiv asupra dietei, 

asupra modului cum se preocupă de starea de sănătate, de relațiile profesionale sau de gestionarea 

timpului aferent muncii. 

În aceasta a doua decadă a lunii octombrie gemenii am nevoie să-și amintească de 

înțelepciunea pe care au dovedit-o pe finalul lunii septembrie când Marte le-a intrat pe casa 

ocultismului și i-a îndemnat să facă lucruri anormale, să fie prea duri, prea puternici sau prea 

aroganți considerând că numai așa pot obține un rezultat concret. Au văzut că sunt situații când 

aceste atitudini limită nu funcționează și au nevoie în momentul acesta să țină cont de ceea ce au 

înțeles și experimentat atunci. 

Se poate vorbi acum și despre dezvoltarea unui simț practic, despre înțelegerea faptului că 

trăiesc un moment de cotitură al vieții lor sau al perioadei și că există posibilitatea ca în cazul unei 

decizii greșite să o ia pe o rută ocolitoare, să creadă că au ajuns la capătul drumului în situația în 

care ei, de fapt, s-au oprit din voință proprie. Au posibilitatea acum să conștientizeze cât de mare 

este voința lor pentru că în 19 octombrie Marte se află într-o conjuncție cu Pluton și pot pune în 

aplicare anumite principii morale, pot să iasă din criza relațiilor, pot să depășească ușor o stare de 

nervozitate ce pentru alții ar putea să se mențină mult timp de acum încolo. Totuși, există în 

continuare un semn vulnerabil pe încredere, pe credibilitatea pe care ideile gemenilor o obțin de la 

ceilalți și pentru a supraviețui ori pentru a depăși acest impas, vor dori să fie distractivi, amuzanți, 

plăcuți la vorbă și la port, agreabili la privit, oferindu-le celorlalți până și privilegiul de a se împăca 

foarte ușor cu ei dacă până acum au trecut printr-un conflict. Venus de pe Săgetător îi îndeamnă pe 

aceștia să uite greșelile trecutului, să îngroape securea războiului cel puțin de dragul confortului 

prezentului. 

Ultima decadă a lunii octombrie înseamnă pentru gemeni contactul cu emoții speciale. În 22 

octombrie, când Marte se află într-o relație bună cu Luna neagră, gemenii vor reușit să scoată asul 

din mânecă, vor reuși să-și folosească un avantaj care poate fi un element de putere, de autoritate, 

un noroc teribil despre existența căruia nimeni nu știa nimic. Nu este un lucru obișnuit ca un gemeni 

să cunoască ceva și să tacă. Acest nativ devine neobișnuit în momentul acesta pentru că nu va crede 

nimeni că a știut din timp ceea ce urmează să se întâmple sau ceea ce urmează să folosească și a 

reușit să țină secret. 

Gemenii devin acum rapizi, poate mult prea rapizi pentru ritmul de lucru al celorlalți pentru 

mobilitatea pe care ceilalți o dovedesc și pot să facă lucrul acesta pentru propria bunăstare. Sunt 

foarte atenți însă la limitele pe care trebuie să le depășească, la valorile sufletești și vor vorbi foarte 

multe despre ceea ce se află în interior, despre ceea ce este ascuns, despre ceea ce cunoșteau doar  

ei. 

Pentru că, de felul lor, sunt persoane versatile care se pot descurca în orice situație, în 23 

octombrie când Soarele va intra în Scorpion, urmat de Mercur în 24 octombrie, gemenii devin 

părtași la un mare eveniment. Se prea poate ca acesta să fie legat de ceea ce a însemnat în prima 

jumătate a anului o mare condiționare. Am văzut din observațiile pe care le-am făcut în primele șase 

luni ale anului că gemenii au dorit în permanență să obțină recunoașterea, au urmărit sa atragă 

atenția asupra unor calități pe care le au și nu de fiecare dat au reușit. Au urmărit o țintă și au fost 

nemulțumiți că nu au atins în modul în care își doresc. De această dată pot atinge această țintă foarte 

ușor sau primesc susținere din jur tocmai pentru că anturajul nu are habar despre intențiile nativului 

născut în Gemeni sau despre faptul că acesta poate sau nu poate să mențină valorile ce le sunt 

repartizate. Prin faptul că se accentuează vibrația casei a VI-a arată că gemenii sunt invitați să fie 

responsabili, să fie ordonați, disciplinați, să-și așeze elementele esențiale ale vieții într-o ordine 

precisă încât să fie accesibili și celorlalți. Nu mai pot merge mai departe în această confuzie, în 

această dezordine în care ei se descurcă foarte bine. Trebuie să-și pună ordine în relații, în 

sentimente, în idei, să facă ordine în dulap, în casă, să respecte programul de lucru și să nu se mai 

simt obligat să-i distreze pe ceilalți de fiecare dată când întârzie la serviciu sau rătăcesc drumul. 

Ceilalți vor vedea în momentul acesta un gemeni foarte sensibil la suferința umană. În 

realitate, el este îngrijorat de faptul că ar putea trece prin situațiile dramatice pe care le constată la 

ceilalți. Pot simula acum într-un chip nebănuit sentimente extrem de profunde, dar pe care Gemeni 

să nu le simtă în realitate. Nu se fac vinovați de lucrul acesta, ci se constată doar că aceasta este 
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metoda de apărare pe care o vor folosi în momentul de față. Dacă sunt lăsați să procedeze așa, să se 

ascundă vor reuși să-și depășească singuri anumite greutăți sau obstacole. Pot, în felul acesta, să 

treacă dincolo de anumite frici fără să apeleze la un medicament, la tratament sau la terapeut. Pot 

astfel să beneficieze de un sprijin substanțial și să nu fie acuzați de slăbiciuni ciudate sau că s-au 

pierdut cu firea în fața unor obstacole. 

În 27 octombrie când se împlinește conjuncția Soarelui cu Mercur, gemenii devin creatori. 

Mai sunt și alte semne zodiacale care, prin accentuarea zodiei Scorpion, își trezesc impulsuri 

creative, interesul pentru cultură, pentru frumos sau pentru profunzimile sufletești. Se întâmpla 

lucrul acesta nu pentru că accesează informația dintr-un plan superior, ci pentru că au mai multă 

încredere în ceea ce este obscur, ascuns, învăluit în mister. Gemenii devin acum creatorii de valori 

prin propriul mister pe care până acum și l-au înțeles și nu au dorit să-l exprime. Rezultatul pe care-l 

obțin este unul impresionant. În 28 octombrie, când Soarele se află deja în plin tranzit prin zodia 

Scorpion, Marte și Chiron se vor afla într-o relație foarte bună. Pentru lumea aceasta, pentru 

activitățile cotidiene este mai puțin important că asteroidul Chiron se află în mers retrograd. Puterea 

gemenilor de acum este aparte. Se pot exprima liber, pot coborî o mască, pot dezvălui o latură 

emoțională pură, candidă, plăcută tuturor. Vor putea acum să vorbească despre durerile pe care le 

au, despre nedumeririle lor și despre impulsurile ciudate pe care le-au trăit în ultima perioadă de a 

se lupta cu toată lumea. Își pot aduce aminte de conflictele acestea cu o luciditate impresionantă și 

în 30 octombrie când se va împlinii și Luna nouă pot găsi soluții miraculoase la toate aceste 

probleme nu doar din punct de vedere afectiv, marea durere acestei perioade, ci și din punct de 

vedere social sau chiar material. Comunicarea este cheia de acum pe care gemenii o pot folosi cu 

mare dibăcie. 

 

NOIEMBRIE 
Consum puternic. Lucrurile vor să intre pe un făgaș normal, dar nu li se permite. Se 

interesează prea mult de oameni. Devine serioși. Sunt preocupați prea mult de moralitate. Vor să 

reinventeze bunul simț. Analizează altfel un eșec al destinului. Devin vulnerabili în fața unor 

oameni de factură îndoielnică. Au posibilitatea de a se dezvolta rapid. Obțin un avantaj din partea 

unor colaboratori. Binele lor este supraevaluat. Le plac laudele. Transformă acțiuni rele în acțiuni 

bune din dragoste față de cineva. Moment de cotitură. Ascund confuziile. Viața este trăită altfel. 

Sunt mai îndrăzneț. 

 

Este foarte important pentru cei născuți în zodia Gemeni să nu intre în noiembrie cu gânduri 

de răzbunare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Neptun retrograd se apropie din nou de Coada 

Dragonului și din nou vor fi tentați să facă o revizie ciudată asupra anului, asupra a ceea ce au trăit 

până acum, dar cu precădere se vor axa pe ceea ce s-a consumat la mijlocul lunii ianuarie. Mijlocul 

lunii ianuarie ar trebui să reprezinte pentru gemeni un reper pozitiv, în timp ce mijlocul lunii 

octombrie un reper negativ. Nu ar trebui să reproducă schema pe care au traversat-o la mijlocul 

lunii octombrie pentru că de această dată realitatea este alta. 

Chiar de la începutul lunii noiembrie gemenilor li se vor cere dovezi de loialitate. Dacă 

depășesc din start această încercare atunci lucrurile vor fi orientate pe un făgaș normal, viața lor nu 

va mai fi misterioasă într-un mod negativ și pot să facă o impresie bună în prima jumătate a acestei 

luni încât să rămână personaje pozitive până la finalul anului. Există în continuare aceeași notă de 

nesiguranță care le vine de pe administrarea unui program de lucru, legat de muncă, sarcini 

profesionale pentru că privesc efortul ca pe o pedeapsă. 

La începutul lunii noiembrie gemenii vor vorbi despre integritate. 3 noiembrie este 

reprezentativă la acest capitol pentru că relația bună a lui Mercur din Scorpion cu Pluton din 

Capricorn îi îndeamnă pe aceștia să-și găsească puncte de legătură cu persoane ciudate. Acesta este 

momentul când oamenii își dau seama că au cunoștințe neobișnuite, nu ca informație, ci ca 

persoană. Le pot reînvia și apoi le pot și transforma într-o colaborare fructuoasă. Desigur, se 

menține în continuare o anume insatisfacție pe care o au față de aceste relații ciudate și gemenii 

care-și fac griji față de sănătate, care cred că nu pot merge mai departe decât dacă vor găsi elixirul 
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tinereții, un medicament unic, panaceul universal, vor trece la începutul lunii noiembrie printr-o 

cădere interesantă. Sunt rezistenți, au putere, au suficient de multă energie pe care să o folosească în 

dialogul interior sau pentru a se preocupa de ceea ce nu interesează pe nimeni, ci doar pe ei, în 

schimb sarcinile profesionale nu și le pot duce la îndeplinire sau nu le mai pot duce la îndeplinire 

atât de ușor și simplu. Acuză o oboseală ciudată și de acest lucru este vinovată planeta Venus de pe 

casa parteneriatelor care îi tentează cu alte activități decât ar trebui să facă în momentul acesta. 

Gemenilor li se par foarte interesante acțiunile pe care le fac ceilalți, cele la care nu se pot gândi 

deocamdată pentru că nu le pot împlinii sau cele care nu pot fi efectuate din cauza programului 

cotidian. 

Pentru că sunt în stare să facă foarte multe lucruri acum gemenii se pregătesc pentru a da 

lovitura. Dacă tot sunt obosiți din orice ce mai contează dacă adaugă la toată această oboseală și un 

efort suplimentar. Pentru mulți pot deveni neserioși, superficiali sau falși atunci când vorbesc 

despre experiențele proprii. Prieteni adevărați, cei care au avut ocazia să-i vadă pe gemeni trecând 

prin toate formele de agregare și prin toate stările de-a lungul acestui an, vor ști că în poveștile 

frumoase pe care le spun acum există o doză de adevăr. În 6 noiembrie, când Junon va intra în zodia 

Săgetător, gemenii reușesc să atragă atenția oamenilor care sunt importanți pentru ceea ce au ei de 

realizat de acum încolo. Practic, simt că li se deschid drumuri importante și dacă de la începutul 

lunii și până acum nu au dorit să-și construiască metode de răzbunare, nu au apelat la căi de atac 

împotriva acestor oameni care nu i-au înțeles din primul moment, acum pot lega cu aceștia 

frumoase prietenii. 

În 7 noiembrie, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton, vor vedea că valorile 

spirituale își găsesc un loc important în aceste preocupări chinuite. Chiar dacă nu sunt preocupați de 

latura aceasta a vieții, gemenii fac trimitere la moralitate, la bun-simț, la ceea ce ar trebui să știe și 

să facă un om pentru a avea o anumită ținută morală. Este adevărat se simt epuizați până și de acest 

idealism, până și de această profunzime pe care nu mai vor să o ducă foarte departe. 

Un eveniment cu adevărat important, ce se va consuma în prima decadă a lunii noiembrie, 

este intrarea planetei Marte în Vărsător, pe casa drumurilor lungi, ceea ce le aducem gemenilor un 

nou avânt. Renunța la poveștile frumoase, renunță la șezători, la întâlniri tematice, la serate și 

pornesc într-o călătorie aparte, în jurul lumii, cu mintea sau, la modul concret, își programează 

călătorii importante considerând că prin acestea se vindecă. Această călătorie poate fi importante 

pentru ei și dacă se realizează într-un domeniu al cunoașterii. Din 9 noiembrie aceștia se preocupă, 

nu atât de natura ascunsă a lucrurilor, cât mai ales de ceea ce ar putea să-i înalțe din nou în ochii 

celorlalți sau în ochii proprii. Văd că prin apelul la marile biografii, prin curajul de a pune în 

aplicare ideile neobișnuite pe care le au acum pot rezolva foarte ușor problemele celorlalți și nu se 

mai simt atât de constrânși sau atât de apăsați de nemulțumirile lor, de durerile celorlalți sau de 

teama că poate, vreodată, dintr-un eșec al destinului, ar putea să treacă și prin situații similare. 

Conjuncția Soarelui cu Luna neagră, care se va împlinii în 11 noiembrie, poate fi pentru 

Gemeni un moment de declin. Pot intra în combinații ciudate, schimbul de experiență pe care nu-l 

pot duce mai departe se poate transforma într-un semn de vulnerabilitate pentru că oamenii cu care 

se asociază nu sunt toții de bună factură. Sunt unii doar originali și care nu au profunzime, doar 

mincinoși pentru că trebuie să-i antreneze pe aceștia și să-i scoată din ritmul lor ciudat și dacă nu 

reușesc să se ridice în înaltul cerului, de altfel acesta este și scopul pentru care se asociază cu 

oameni de o factură îndoielnică, atunci cei din jur ar putea să-i vadă pe gemeni ca fiind asemenea 

celor cu care s-a asociat. Nu vor mai reuși să fie misterioși, nu se vor mai putea ascunde și vor 

împlini proverbul: “Spune-mi cu cine te întâlnești, ca să-ți spun cine ești!”. În general, educația 

morală ne spune că relațiile dintre oameni se construiesc pe baza unei rezonanțe. Gemenii au însă 

puține rezonante cu oamenii de proastă factură cu care s-au asociat și momentul 11 noiembrie poate 

fi foarte dureros pentru ei dacă se soldează cu acest rezultat, dacă sunt etichetați ca fiind asemenea 

celor cu care colaborează conjunctural. 

13 noiembrie, când Venus și-a încheiat tranzitul prin casa parteneriatelor și intră pe casa 

ocultismului, aceștia vor gândi că poate a sosit momentul să fie mai reținuți la vorbă, să nu mai 

povestească atât de multe lucruri despre ei, să nu se mai exprime la scenă deschisă atât de ușor. În 

mod cu totul și cu totul paradoxal, gemeni fac lucrul acesta pentru că vor să se ascundă. Ei ascund 
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adevărul prin vorbe cu tâlc, prin povești neobișnuite, vor controla totul din discurs pentru că tot în 

12  noiembrie Mercur le va intra pe casa parteneriatelor și vor putea ușor să atragă atenția asupra a 

aceea ce comunică. De asemenea, vor fi mult mai interesați de rezultatul final decât de impactul 

emoțional. Se întâmplă lucrul acesta pentru că stratul foarte subțire al preocupărilor profunde este 

folosit de gemeni doar pentru ei înșiși și mai puțin pentru ceilalți, cei din jur primind din partea lor 

doar promisiuni pe care nu și le vor ține, doar cuvinte frumoase care nu au echivalent în realitate. 

Este adevărat, conjunctura aceasta care vine spre ei începând cu a doua decadă a lunii noiembrie, le 

oferă și puțin confort, și posibilitatea de a rezolva rapid o problemă de suflet, o problemă 

emoțională prin închidere sau prin izolare, însă pentru anturaj arată începutul unui sfârșit, inițierea 

etapei de final într-o colaborare care se va încheia dacă nu la sfârșitul acestui an atunci în mod sigur 

la începutul anului următor. Gemenii sunt avertizați că dacă oamenii aceștia sunt importanți, dacă 

acești colaboratori, care pot fi sau nu de proastă factură, sunt importanți pentru ei sau ocupă o 

poziție importantă în proiectele lor pe termen lung, atunci nu trebuie să-i dezamăgească ce trebuie 

să le acorde acestora toată atenția cuvenită. În caz contrar, va trebui, cel mai târziu la începutul 

anului următor, să își găsească alți colaboratori. 

 
Luna plină din 14 noiembrie înseamnă pentru gemeni constrângeri pe care nu le pot controla 

corect. Se pot adapta foarte bine prin accentuarea energiei care le vine din zodia Scorpion, prin 

spirit practic și capacitate de administrare, însă o Lună plină este mult prea greu de dus pentru că 

Soarele se află pe casa muncii, iar Luna pe casa lucrurilor ascunse. Această presiune suplimentară 

devine pentru gemeni un factor de stres. Le face mare plăcere să fie deschiși față de lucruri 

neobișnuite, să primească invitații aparte, propuneri neobișnuite însă se tem ca nu cumva acestea să 

scape de sub control și partenerii lor, colaboratorii sau asociații să obțină un mai mare avantaj decât 

obțin ei. Practic, înțelegem de aici că accentuarea zodiei Scorpion, pentru gemeni, arată accentuarea 

orgoliului de a deține puterea sau plăcerii de a o exercita. 

Desigur, fiind de felul lor versatili, poate și din această încărcătură, se pot exprima frumos 

elegant, ambivalent, poate pe alocuri ciudat sau prea închis în așa fel încât cei care ar dori să le 

submineze autoritatea să bată în retragere și să creadă că au în fața lor un veritabil balaur. Gemenii, 

de fapt, par foarte mari, buni, de necombătut pentru că își arată chipul printr-o lupă. Iarăși, nu este 

un defect, nu este un element pe baza căruia să fie acuzați, ci pur și simplu aceasta este metoda lor 

de a ieși dintr-o încurcătură. Cine nu are suficient de multă profunzime să treacă dincolo de această 

metodă și să vadă că, în cea mai mare parte, aceasta este un joc, atunci își merită soarta. 
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De altfel, preocupările importante ale gemenilor în a doua decadă a lunii noiembrie sunt 

orientate cu precădere față de sine. Se îndoiesc de faptul că idealul pe care-l au, preocupările pe care 

le-au avut în ultima perioadă și care au primit din partea lor toată atenția sunt cu adevărat ceea ce 

caută. Această îndoială s-ar putea să fie doar de moment, să se consume doar în luna noiembrie și să 

se risipească în momentul în care se exprimă, în momentul în care o spune, o împărtășește sau în 

momentul în care se confesează. Gemenii care se confesează în această perioadă sunt interesanți, 

atractivi, iar poveștile pe care le spun desprinse parcă dintr-un roman științifico-fantastic. Abia 

acum anturajul pe care-l au gemenii descoperă ce adâncă le-a fost trăirea în ultima perioadă și cât de 

complicată le-a fost durerea pe care o simțit-o. Până la finalul lunii martie au reușit să construiască 

o relație interesantă cu planetele Jupiter și Uranus aflate în opoziție. Dorința de progres, de 

cunoaștere sau de evoluție devine din ce în ce mai importantă, iar forța gemenilor capătă o 

coloratură aparte prin această metamorfoză, prin această transformare pe care o vor realiza cu o 

măiestrie specială, ca și cum au făcut asta dintotdeauna, deși este pentru prima dată când 

procedează în felul acesta. 

În 20 noiembrie Neptun va reveni la mersul direct și atitudinea față de mediul de apartenență 

se modifică. Nu-și mai construiesc metode de atac pentru că nu se mai simt atât de agasați sau de 

abuzați față de cei din jur, nu mai sunt atât de ușor acuzați că sunt superficiale sau că merg pe o altă 

cărare decât restul lumii. În consecință, gemenii vor avea puține lucruri de comentat la adresa 

mediului de apartenență și foarte multe propuneri sau provocări pe care doresc să le lanseze acestui 

mediu. În 21 noiembrie Soarele va trece pe zodia Săgetător și anturajul gemenilor va fi dintr-o dată 

foarte solicitat. Acesta prinde putere, are din nou energie, vrea să-și ocupe timpul cu oamenii din 

jur, să discute, să colaboreze, să recupereze timpul pierdut și să aibă de pe urma acestor activități o 

mare satisfacție. Dacă judecăm după faptul că, imediat după ce Soarele va intra pe casa 

parteneriatului Mercur, aflat acolo de ceva timp, se va afla într-o relație bună cu Jupiter, înțelegem 

că gemenii sunt ajutați să se distreze în modul acesta, să se detensioneze, să se elibereze de toate 

aceste presiuni și să li se pară din nou viața foarte frumoasă. 

Dacă pe această conjunctură foarte frumoasă gemenii cad în păcatul de a căuta din nou 

vinovați, de a se considera superiori sau ies din această pânză deasă a problemelor în timp ce mulți 

din jurul lui încă mai sunt chinuiți de problemele trecutului, atunci sunt axați pe revoltă și această 

revoltă, cu Marte din Vărsător, se poate transforma în acțiuni care subminează autoritatea celorlalți 

sau care îi zăpăcesc pur și simplu. Nu este cazul să ne gândim că toți gemenii vor face așa, ci doar 

cei care în prima jumătate a anului au fost prea umiliți pentru că nu au obținut tot din ceea ce au 

cerut. Știm că gemenii pot fi atât de răsfățați încât să se arate nemulțumiți dacă nu primesc răspuns 

așa cum solicită sau nu le sunt îndeplinite toate dorințele. Conjuncția lui Mercur cu Saturn din 23 

noiembrie poate însemna o dorință împlinită. Totuși, situația nu este chiar atât de grea. S-ar putea să 

vedem acum o minune, adică gemenii să fii atât de mulțumiți că li s-a împlinit o singură dorință 

încât celelalte să nu mai conteze. Este adevărat, s-ar putea să vedem și puține zâmbete false, dar nu 

mai contează, mulțumirea lor este reală și pe baza acesteia își pot construi alte aspirații care îi pot 

duce către realizări pe alte proiecte. Practic, 23 noiembrie poate însemna un moment de cotitură în 

viața unui gemeni care dorește mai mult de la viață, dar este lacom. 

Faptul că lucrurile se pot orienta și în modul acesta pozitiv nu înseamnă că au scăpat de 

probleme. În 25 noiembrie, când Jupiter se află într-o relație bună cu planeta Pluton, gemenii se 

întâlnesc cu noi interdicții. S-ar putea ca în momentul acesta să realizeze că sunt confuzi, că reînvie 

o nesiguranță pe care au experimentat-o în prima parte a anului, în special în mijlocul lunii mai, 

când ar fi trebuit să aibă foarte multă libertate, dar nu a fost așa și acum trec din nou prin frământări 

existențiale. Faptul că Marte se află acum în plin tranzit prin casa drumurilor lungi și a gândirii 

superioare constituie un mare avantaj pentru ei. Se pot vindeca, se pot desprinde de aceste îndoieli 

sau reziduuri dacă pornesc într-o călătorie. Dacă-și fac planuri să viziteze lucruri sacre, să-și 

viziteze prietenii sau pur și simplu să facă o nebunie într-un weekend atunci acesta este momentul și 

vor vedea cât de benefică poate fi această evadare din rutină. De asemenea, la fel de utilă este și 

evadare într-un plan al imaginarului. Își pot rezerva un weekend în care să urmărească filme de 

dragoste, filme de acțiune, să revadă ceea ce le-a încântat copilăria, să termine amintiri sau să facă 

lucruri pe care de-a lungul săptămânii nu-și permit să le facă.  
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Finalul lunii noiembrie, în special ziua de 29, când se va împlini Luna nouă, înseamnă o 

decizie pe care gemenii o iau împreună cu cei din jur, împreună cu persoanele în care au avut foarte 

mare încredere și cu care de-a lungul acestui an au trecut prin diverse crize. S-ar putea ca aceste 

persoane să facă parte din familie, să fie colaboratorii cu acte în regulă, să primească din partea 

acestora promisiunea că, pe viitor, își vor uni destinele sau colaborarea de acum va dura foarte mult. 

Totul este însă suficient de confuz încât această promisiune să nu poată fi ținută. Asta nu înseamnă 

că gemenii sunt mincinoși. Ei vor neapărat ca aceste gânduri ale lor să prindă rădăcini, să fie 

împlinite, deziderate din care cred să ajungă la finalitate și totul să fie bine pentru cei din jur și 

pentru el. Este adevărat, această schemă pe care o gândesc ei va trebui să treacă prin multiple 

transformări pentru a se împlini. Cu alte cuvinte, până la final, aceste promisiuni vor trebui reînnoite 

sau preschimbate în altceva ori fragmentate în promisiuni mai mici. Asta va fi însă o problemă 

rezervată vremurilor viitoare. 

 

DECEMBRIE 
Refuz. Își modifică poziția față de cineva din preajmă. Atacuri repetate împotriva unei 

redute. Schimb de experiență. Își amintesc din nou de izolare. Vor să întruchipeze un personaj 

celebru. Pune în practică idei pe care le-au avut tot anul. Se preocupa de muncă. Sunt interesați de 

spectacolul cotidian. Flexibilitate. Regretele sunt tardive. Înțeleg altfel o problemă de agresivitate 

proprie. Le place să fie văzuți ca fiind oameni blânzi. Instabilitate. Privesc cu grijă către anul 

următor. Au nevoie de exemple bune. Curajul este redefinit. Nu suportă critica. 

 

Mulți dintre cei care își duc viața în preajma gemenilor vor considera că în luna decembrie 

acești nativi își vor arăta adevăratul chip. Pe de o parte, vor vedea că au o mare putere de sinteză, că 

pot să treacă dincolo de aparențe și că ceea ce se încadrează în termenul generic de negație primește 

din partea acestora o soluție imediată. În egală măsură, vor vedea că puterea lor este în creștere și că 

au acum capacitatea de a o folosi pe aceasta atât în bine cât și în rău. 

Desigur, mulți dintre colaboratorii gemenilor habar nu au cat de complicat a fost anul acesta 

pentru ei, cât de multe tulburări afective au traversat, cât de mult s-au temut pentru poziția lor, 

pentru siguranță sau pentru faimă. Luna decembrie poate deveni pentru ei o lună de relaxare, de 

desprindere de toate aceste complicații, nu ca episoade sporadice, ci ca un eveniment menținut toată 

luna. 

Prima zi a lunii decembrie, când se împlinește careul Soarelui cu Neptun, reprezintă practic 

și momentul în care se hotărăsc să clarifice o problemă. Această clarificare ar putea să fie doar față 

de ei înșiși pentru că tot la începutul lunii decembrie Chiron își va reveni la mersul direct. Pot fi mai 

profunzi, mai atenți la valorile sufletești, la moralitate sau la consecințele faptelor lor. Acum 

realizează că poate au abuzat puțin de putere, de încrederea celorlalți și din această cauză multe 

lucruri care au intrat într-un derapaj accentuat nu mai pot fi rezolvate. 

În 2 decembrie, când Mercur va intra pe casa ocultismului, gemenii vor fi mult mai atenți, 

mai vigilenți, mai puternici în mesajul pe care-l transmit însă vor fi mai puțin flexibili. Aici vor 

pierde și nu vor resimți că au lăsat în urmă un mare avantaj, acela al vorbirii libere. Dacă sunt mai 

interiorizați, dacă sunt mai siguri pe ceea ce au în interior consideră că acest confort este indiciul 

clar că o parte din problemele existențiale s-au rezolvat. S-ar putea să aibă dreptate însă criza 

aceasta generală care există în jurul lor nu poate fi rezolvată de ei prin muțenie. Muțenia nu este 

specifică acestui semn pentru că gemenii, de felul lor, sunt expresivi prin mimică, prin joc de rol, 

prin intonație. Când nu se exprimă este un gol în jurul lor sau pur și simplu dispar. S-ar putea ca în 

această prima decadă a lunii decembrie gemenii să dispară periodic din fața celorlalți și să considere 

că, în felul acesta, se pot echilibra, se pot vindeca. 

Un moment de deschidere, ce ar putea să compenseze deficitul de comunicare pe care-l 

traversează de-a lungul acestei luni, este cel din 7 decembrie când Venus va intra pe casa 

drumurilor lungi. Le face plăcere să comunice cu persoanele situate la mare depărtare, să facă 

schimb de impresii, să viseze că poate le-ar fi mai bine să trăiască acolo ori să viziteze locurile 

acelea din când în când. De asemenea, le va face plăcere să simuleze că au poziția respectivă, ca un 
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titlu sau că dacă muncesc suficient sau dacă găsesc susținătorul adecvat să devină și ei asemenea 

celor pe care acum îi admiră. Trecerea lui Venus de pe zodia Capricorn pe zodia Vărsător arată o 

eliberare de o constrângere afectivă. De această dată gemenii pot fi și deschiși, dar și secretoși, pot 

să spună lucruri atunci când trebuie, să fie reținuți și concentrați în mesaj, să nu mai întârzie și să nu 

mai atrag atenția asupra zâmbetului sau asupra locului gol, ci pur și simplu să recunoască cu o 

sinceritate dezarmantă 

atunci când greșesc. 

Lucrurile acestea nu sunt 

obișnuite la gemeni, ci 

chiar foarte rare, dar de 

această dată acestea fac 

parte din procesul de 

vindecare pe care-l 

abordează cu toată 

deschiderea.  

Pentru că 

lucrurile acestea s-au 

așezat în zona intimă, 

pentru că sunt mai 

încrezători în acele 

sectoare pe care cea mai 

mare parte din an nu au 

fost siguri, gemenii cred că au atât de mult curaj încât să tulbure un balaur. În 9 decembrie, când 

Marte se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră, vorbesc fără rost, ridică tonul sau se impun în 

fața unui personaj care este cu adevărat negativ. Pentru cei din jur și chiar și pentru gemeni, nu va 

mai conta că acest personaj este atât de vinovat, ci dacă-l pot sau nu învinge. Din această cauză sunt 

avertizați gemenii că s-ar putea ca dreptatea lor să nu ducă nicăieri. Soarele se află într-o relație 

bună cu Jupiter însă nu poate media opoziția lui Jupiter cu Uranus. Dreptatea pe care o gândesc 

gemenii nu poate fi acceptată de anturaj, nu poate să găsească o soluție rapidă, poate nici măcar una 

practică. Va rămâne însă dorința lor și în egală măsură și dușmanii pe care și-au făcut în această 

perioadă vor rămâne fideli conflictului pe care un gemeni l-a generat în momentul acesta. 

În a doua decadă a lunii decembrie gemenii vor realiza că până la urmă totul se rezumă la 

moralitate, însă această moralitate nu trebuie aplicată în mod abuziv și nici într-un caz așa cum 

gândesc ei în acest moment. Cei din jur care urmăresc acest spectacol pe care Gemenii îl fac vor 

considera că sunt suficient de superficiali să creadă că în lumea aceasta dreptatea conduce. Dacă 

sunt gemeni atât de imaturi încât să creadă lucrul acesta atunci luna decembrie nu va fi una de 

relaxare, ci una în care ei își vor face singuri probleme, în care singuri vor fi dezamăgiți de faptul că 

se vor încăpățâna să creadă că dreptatea conduce. În această perioadă există însă o mare determinare 

pe care gemenii o resimt pe parteneriate ca și cum sunt acum preocupați să facă o selecție 

interesanta, să pună bazele unor colaborări ce ar trebui să dureze foarte mult. Ei sunt conștienți de 

faptul că în această perioadă conjuncția Soarelui cu Saturn care durează de ceva vreme, se bazează 

mult pe complicațiile interne pe care gemenii le-au parcurs. Complicațiile acestea nu se referă la 

conflictele în cadrul grupului de apartenență cât la procese de conștiință pe care acest nativ și le face 

atunci când vede foarte clar că el nu este corect. S-ar putea ca aceste colaborări pe care gemenii le 

va realiza în momentul acesta să-i întoarcă de pe un drum rău și să-i scoată dintr-o mare încurcătură. 

Luna neagră tronează în continuare pe casa muncii și acolo s-ar putea ca gemenii să aibă cele mai 

mari probleme sau acolo s-ar putea să aibă problemele pe care nu le pot rezolva de unii singuri. 

Celelalte pot fi soluționate prin joc de rol, prin umorul cu care pot aborda orice problemă sau prin 

ușurința cu care se desprind de ceea ce pe alții i-ar dărâma complet. 

Luna plină care se împlinește în 14 decembrie accentuează această nevoie de stabilitate, 

această nevoie de celălalt, iar gemenii care sunt ușor instabili vor fi tentați acum să-și lege viața de 

oameni care nu sunt ceea ce caută ei. Poate sunt ceea ce caută momentul acesta, nu în general, dar 

aceste persoane nu vor putea să fie atât de complexe și atât de flexibile încât să le accepte lor crizele 
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pe care le vor face în anul următor. Deocamdată momentul acesta poate fi resimțit ca unul de 

eliberare, de responsabilizare sau de înțelegere a faptului că lumea trebuie să știe despre viața lor nu 

doar ceea ce povestesc ei ci și ceea ce se vede în mod implicit. 

Lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată începând cu 19 decembrie când Marte va intra pe 

zodia Pești. Marte pe casa imaginii sociale le aduce gemenilor ambiții prea mari. S-ar putea ca 

acesta să fie momentul în care toată iluzia liniștii și deconectării să se risipească și gemenii să 

pornească din nou o cruciadă împotriva celor pe care-i consideră vinovați de eșecurile pe care ei le-

au avut. Este adevărat, pentru că au deja o experiență destul de complexă, cea a ultimelor luni, vor 

face lucrul acesta într-un mod mult mai rafinat. S-ar putea însă ca metodele pe care le aplică să nu 

fie dintre cele mai bune. În 19 decembrie Mercur își va iniția mersul retrograd care va ține până la 

anul următor deci gândurile lor, intențiile sau aspirațiile pe care le dezvoltă în momentul acesta s-ar 

putea să își mențină criza până la anul. 

Se întâmplă însă un lucru neobișnuit cu trecerea lui Marte în Pești pentru gemeni pentru că 

și poziția aceasta arată că sunt sensibili la cuvintele celorlalți, la dorințele lor, la tactul pe care-l vor 

dovedi, la diplomație. Dacă până în momentul acesta și-au dorit să se asocieze cu oameni care să le 

ofere stabilitate Marte din Pești le oferă acum o altă motivație. Vor ca aceste persoane să fie blânde, 

să fie iertătoare, înțelegătoare și să nu dea dovadă de atât de multă instabilitate cât au dovedit ei de-

a lungul acestui an. Este posibil ca acest criteriu să fie un alt pachet de confuzii pe care gemenii să-l 

traverseze, un alt mod de a se păcăli, de a fi înșelați sau de a deveni vulnerabil în fața unor viclenii. 

Singurătatea ar putea să-i împingă să aleagă în felul acesta și să regrete imediat ce Mercur își va 

reveni la mersul direct adică în anul următor. Poate ar trebui să aștepte ca acest an să se încheie sau 

ca Mercur să-și revină la mersul direct pentru ca beneficiile lui Marte din Pești să nu fie atât de 

delicate sau atât de vulnerabile pentru ei. Trecerea lui Marte pe casa a X-a înseamnă și intrarea 

acestuia în fereastra conjuncției cu Neptun sau a conjuncției cu Coada Dragonului. Faptul că-și 

caută în jur oameni blânzi, oameni buni arată că nu și-au rezolvat încă problema cu agresivitatea 

proprie de care se tem și pe care vor să o ascundă înconjurându-se cu oameni care să nu-i provoace. 

Există posibilitatea ca gemenii să procedeze așa pentru că se tem de reacțiile lor, se tem de cât de 

duri sau de intransigenți pot fi sau de cât de ușor pot răni niște oameni. Dacă au în jur oameni blânzi 

nou au niciun motiv să se comporte în felul acesta. Este însă puțin probabil să fie liniștiți cu Marte 

peste Coada Dragonului. Totuși, nu trebuie să pornim din start cu prejudecata că vor fi foarte 

agresivi. Există și gemeni educați care își pot rezolva aceste impulsuri agresive prin tot felul de 

activități, prin sport, prin studiu, prin muncă.  

Ultima decadă a lunii decembrie înseamnă pentru gemeni un arc peste timp. În 21 decembrie 

soarele va trece pe zodia Capricorn și devin vulnerabil la lucruri instabile. Devin sensibili la 

umiditate, la răceală, la sentimente neîmpărtășite complet sau la sentimentele de suspiciune pe care 

ceilalți le lansează către gemeni pentru a se proteja de ambițiile lor. Se întâmplă lucrul acesta când 

Venus, aflată în continuare în plin tranzit prin zodia Vărsător, împlinește un sextil cu Junon. 

Lucrurile par nesigure pentru ceilalți însă foarte solide pentru gemeni. Știu exact care este calitatea 

colaboratorilor și pot să facă ceea ce nu au făcut de-a lungul acestui an, adică pot să nu se mintă pe 

sine, pot să fie foarte realiști, foarte siguri pe ei, foarte atenți la ceea ce declară și la ceea ce promit 

și să creadă că problemele anului deja s-au rezolvat. Problemele anului 2016 au fost create în mare 

parte de tranzitul planetelor grele și o parte din aceste probleme se pot reedita în anul următor când 

planetele individuale se întâlnesc din nou în poziții delicate cu acestea. Este adevărat mesajul anului 

2017 este diferit față de acesta și experiența pe care au acumulat-o cu atât de mult efort și 

constrângere va conta. 

Dacă uită că în luna decembrie trebuie să dea dovadă și de seriozitate și abuzează de putere 

sau lucrează la subminarea autorității celorlalți doar pentru că faptele lor nu sunt atât de ușor 

vizibile ori nu pot fi criticate sau analizate de cei cu care colaborează atunci sunt avertizați că se află 

pe o pantă descendentă și anul 2017 le va aduce multe surprize neplăcute. Oportunitățile de acum 

trebuie să ducă spre cinste, spre creativitate, spre vindecare adică spre diminuarea nervozității și 

anxietății. Gemenii pot să facă lucrul acesta dacă sunt motivați, dacă trăiesc într-un mediu tolerant 

și dacă sunt înțeleși de cei din jur așa cum sunt ei, fără să trebuiască în permanență să demonstreze 

sau să mențină un dialog doar despre ceea ce pot să facă sau despre ceea ce sunt. De asemenea, în 
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ultima decadă a lunii decembrie gemenii pot simți natura ascunsă a lucrurilor și se vor considera 

inspirați într-un mod plăcut și frumos. Din această cauză au nevoie să aibă în jur oameni sensibili 

care să nu-i critice și să nu-i bruscheze doar pentru că experimentează acum lucruri de genul acesta. 

La cea mai mica agresivitate gemenii se transformă și scot din adâncul lor acea agresivitate pe care 

Marte, trecând peste Neptun și peste Coada Dragonului, o activează din plin. 

Finalul lunii decembrie le lasă gemenilor senzația că se află pe un traseu nou. S-ar putea ca 

acest lucru să se concretizeze dacă evită agresivitatea, dacă transformă relația bună a lui Saturn cu 

Uranus într-un element constructiv pentru toți ceilalți nu în acțiuni care să demonstreze faptele 

greșite ale celorlalți. Gemenii nu au de ce să se implice acum în activități de genul acesta, nu au de 

ce să-și consume energia arătând celorlalți unde au greșit și cum trebuie să se corecteze. Dacă țin 

cont de acest avertisment astral atunci relația bună a lui Venus cu Jupiter nu le vorbește acestora 

despre puterea de a se transforma, ci de a deveni alți oameni pentru o perioadă mare de timp, nu 

doar pentru câteva zile. Sunt invitați astfel să ia în serios acest proces de transformare pentru că el 

ar putea să-i ducă pe culmi nebănuite. 26 decembrie când Jupiter se va afla într-o relație negativă cu 

Uranus lucrurile încep să devină mai clare. Gemenilor le va fi foarte util să înțeleagă rolul pe care îl 

are fiecare persoană din preajma sa. Nu trebuie să le atribuie înțelesuri profunde, ci trebuie să știe 

doar care sunt cei buni, care sunt răi, care au bune intenții și care nu, după faptele pe care le-au 

demonstrat în prima parte a anului. Ei vor fi tentați să judece totul după suita de evenimente pe care 

l-au parcurs împreună cu aceștia în mijlocul lunii septembrie. Ar fi o greșeală să se gândească așa 

pentru că toate reperele pozitive ne îndreaptă atenția către experiențe constructive din prima 

jumătate a anului, în special mijlocul lunii ianuarie și finalul lunii mai. 

În 28 decembrie, când Marte trece prin Coada Dragonului, gemenii resimt o mare presiune 

și constată că văd la ceilalți doar defectele, că pot să încadreze faptele lor într-un context clar și că 

pot să le înțeleagă și care au fost cauzele care i-au împins să procedeze în felul acesta. Pentru că 

ziua de 28 decembrie este dominată și de o conjuncție foarte strânse între Soare și Mercur retrograd 

ce cade în casa ocultismului pentru gemeni, au nevoie ca toate aceste lucruri pe care le văd să nu le 

împărtășească, sa le țină pentru ei, pentru că nu le sunt utile nimănui. Dacă Mercur ar fi fost în mers 

direct atunci ar fi găsit cele mai potrivite cuvinte să le comunice și s-ar fi creat și conjuncturile 

necesare pentru ca acest mesaj să fie recepționat corespunzător. În modul acesta orice formă de 

critică, orice valoare ce vine din partea unui gemeni se lovește de un zid. 

Altfel, finalul lunii decembrie, cel care are pe 29 decembrie și o Lună nouă, dar și o revenire 

la mersul direct a planetei Uranus, le oferă gemenilor lecții de viață. Aceste lecții de viață nu se 

referă cu precădere la ceea ce se întâmplă acum, ci la ușurința cu care aceștia fac un arc peste timp 

pentru a înțelege cine a plâns cu lacrimi de crocodil și cine a suferit cu adevărat, care sunt firile 

bizare și care sunt oamenii excepționali, care sunt situațiile în care pot să insiste și când trebuie să-și 

conserve puterea. Având această înțelepciune gemenii pot spune că au încheiat cu succes un an 

foarte greu pentru ei. 

 

 

 

 

 

 

 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

77 66 55   

 

RAC 
 

 

 
 

 

“ Viata este un dar pe care îl merităm numai atunci când îl 

dăruim.” (R. Tagore) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

OOCCTTAAVVIIAANN  PPAALLEERR    

(2.07.1926, Lisa, jud. Braşov – 7.05.2007, Bucureşti) 

Eseist 
A studiat Filologia şi Dreptul la 

Bucureşti. Redactor-şef la 

Contemporanul, România liberă. 

Membru al CC al PCR. Membru 

fondator al Grupului pentru Dialog 

Social (1990) alături de Ana 

Blandiana şi Gabriel Liiceanu. S-a 

remarcat prin memoriile de 

călătorie în Egipt, Grecia, Italia: 

Drumuri prin memorie, Premiul 

Uniunii Scriitorilor, 1972; 

Caminante · Jurnal (şi contrajurnal) mexican, 

1980, şi prin eseurile care îmbină 

reflecţii asupra timpului, artei şi 

istoriei: Mitologii subiective, 1975; 

Apărarea lui Galilei, 1978; Viaţa pe 

un peron, 1981; Polemici cordiale, 

1983; Viaţa ca o coridă, 1987; 

Scrisori imaginare, 1992; Autoportret 

într-o oglindă spartă, 2004; Eul 

detestabil, 2005; Calomnii 

mitologice, 2007. Distins cu Ordinul 

Meritul Cultural în grad de 

Comandor. 

 

VVAASSIILLEE  MMIIHHAAII  PPOOPPOOVV    

(7.07.1928, Galaţi) 

Inginer 
A absolvit Politehnica din Bucureşti. Cercetător  

la Institutul de Energetică al Academiei. 

Trăieşte în Florida, SUA. 

Concepere, proiectare şi execuţie a 

calculatoarelor analitice Mecan I si 

Mecan II. A fundamentat 

principiul hiperstabilităţii 

sistemelor, recunoscut pe plan 

mondial cu numele autorului, 

publicând în 1957 prima lucrare 

care marchează contribuţia sa de 

pionierat în acest domeniu. 

Ineditul operei constă în utilizarea ecuaţiilor 

integrale în locul metodei funcţiei Liapunov şi 

rezultatul acestei iniţiative a fost criteriul 

frecvenţial de stabilitate care în prezent îi poartă 

numele. Lucrări în domeniul stabilităţii 

sistemelor automate neliniare: 

Hiperstabilitatea Sistemelor 

Automate (1966), care s-a impus prin 

fapte teoretice remarcabile. Şcoala 

românească de teorie matematică a 

sistemelor automate, deschisă de el 

prin teoria hiperstabilităţii sistemelor, 

a fost dezvoltată de Vlad Ionescu şi 

Vladimir Răsvan. Membru 

correspondent al Academiei Române 

(1963). 

 

 

PPOOMMPPIILLIIUU  TTEEOODDOORR    

(19.07.1930, Ilia, jud. Hunedoara – 7.09.2001, Bucureşti) 

Istoric 
A absolvit Facultatea de Istorie a 

Universităţii din Cluj. Elev al lui D. 

Prodan. Specializare la  Viena şi 

Urbana, SUA. Cercetător la Institutul 

de Istorie din Cluj, apoi profesor la 

Facultatea de Istorie a Universităţii 

din Cluj. Lucrări: Ideea de unitate 

politică la români, 1968; Interferenţe 

iluministe europene, 1984; Istorici 

români şi probleme istorice, 1993; 

Incursiuni în istoriografia română a 

secolului XX, 1995; Incursiuni în 

istoria istoriografiei universale, 2000. 

Membru corespondent al Academiei 

Române (1990). 
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CCOONNSSTTAANNTTIINN  TTĂĂNNAASSEE    

(5.07.1880, Vaslui – 29.08.1945, Bucureşti) 

Actor şi cupletist 
Fondator al teatrului de revistă românesc. Prima 

experienţă profesională ca actor a fost în cadrul 

trupei de teatru de limbă idiş 

condusă de  Mordechai 

Segalescu, unde aveau 

nevoie de un actor pentru un 

spectacol la Vaslui şi a fost 

ales tânărul Tănase, care era 

deja nelipsit de la repetiţii. 

În 1896 termina gimnaziul 

şi, în ciuda dorinţei sale de a 

deveni actor, s-a înscris la 

liceul militar din Iaşi, unde a 

fost respins la examenul 

medical, singura probă unde 

nu-şi făcuse griji, în favoarea 

unui fiu de colonel. Dezamăgit, s-a îndreptat 

către Brăila, unde a frecventat o scurtă perioadă 

liceul Nicolae Bălcescu, la care însă a fost 

nevoit să renunţe după câteva săptămâni din 

lipsă de bani. În 1899 s-a înrolat, la Bucureşti, 

voluntar în Regimentul 1 Geniu. După 

efectuarea stagiului militar s-a înscris la 

cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, 

absolvit în 1905. În 1919 a pus bazele trupei de 

teatru Cărăbuş, din Bucureşti. Cu ea a creat o 

tradiţie de teatru de cabaret-revistă pe parcursul 

următorilor 20 de ani, tradiţie prezentă şi astăzi, 

mai ales la Teatrul de Revistă Constantin 

Tănase, care funcţionează încă la 

adresa fostului Cărăbuş, pe Calea 

Victoriei. A jucat şi la Paris. O sursă 

menţionează operele de caritate ale 

actorului – 3 şcoli primare şi o 

biserică. La Cărăbuş lansează 

carierele a numeroşi artişti, mai ales 

Maria Tănase şi Horia Şerbănescu. 

Încă mai juca în Bucureşti la un an 

după sosirea sovieticilor. După mai 

multe reprezentaţii care satirizau 

„rechiziţionarea“ de către aceştia, cu 

formula „Davai ceas“, a bunurilor 

aflate la vedere, a fost arestat, 

ameninţat cu moartea şi i s-a ordonat să nu mai 

joace. La următorul spectacol a apărut pe scenă 

într-un pardesiu imens, cu mâinile „bandajate“ 

cu ceasuri de mână. Spectatorii l-au aplaudat 

frenetic la apariţie, deşi actorul nu a scos nici un 

cuvânt. Apoi şi-a deschis pardesiul, scotând la 

iveală o imensă pendulă. Arătând către aceasta, 

a spus doar: Ea tic, eu tac, ea tic, eu tac. Două 

zile mai târziu marele actor era mort. 

 

 

IIOOAANN  AANNTTOONN    

(18.07.1924, Vintere, com. Holod, jud. Biho) 

Inginer 
A absolvit Politehnica la 

Timişoara şi tot acolo  şi-a luat 

doctoratul (1961). A fost 

profesor la Institutul Politehnic 

din Timişoara (maşini 

hidraulice) şi rector (1971–

1981). A elaborat metode noi de 

optimizare a dezvoltării şi 

funcţionării maşinilor 

hidraulice. Lucrări: Studiul 

teoretic şi experimental al 

fenomenului de cavitaţie la 

pompele centrifugale, Premiul 

Academiei (1961), Turbine hidraulice (1979), 

Cavitaţia (1984–1985), Hidrodinamica 

turbinelor şi pompelor bulb şi a 

turbinelor-pompe bulb, în 

colaborare (1988), The Scale 

Effect and Coeffi cient V of 

Hydraulic Losses for Francis 

and Kaplan Turbines (1995). A 

primit Ordinul Meritul Ştiinţifi c 

clasa I (1976) şi este laureate al 

Premiului de Stat (1953). 

Membru al Academiei Române 

(1974), membru al Academiei 

Europene de Ştiinţe şi Arte din 

Salzburg (1997), membru al 

Academiei de Ştiinţe din New York (1997).
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Dezamăgire. Vulnerabilitate. Sentimentele sunt împărtășite într-un mod neobișnuit. Atenție 

pe detalii. Caută respect. Încearcă să refacă o asociere. Profunzimea este plătită scump. Furtună în 

viața intimă. Înțelepciunea este o piatră de preț. Încredere în sine. Curaj. Elementele dăunătoare 

sunt marginalizate. Căldura sufletească primește respect. Atenția lor este apreciată. Oamenii din 

jur le construiesc statui, unele la vedere, altele pe ascuns. Suferă pentru că sunt nevinovați. 

Dorințele nu le sunt înțelese. 

 

2016 este pentru racii un an de încercare. Vor privi toate aceste evenimente, care îi vor lua 

pe nepregătite, ca pe niște lucruri foarte interesante, ca pe niște episoade pe care le-au așteptat de 

mult timp și s-ar putea ca multe dintre ele să-i dezamăgească foarte mult ori să nu le împlinească 

așteptările. În prima parte a anului nu vor avea senzația că ar putea să fie atât de dezamăgiți, se simt 

foarte puternici și se cred în măsură să doboare lumea. Imediat ce Luna neagră va trece pe casa 

iubirii dăruite vor descoperi că au și ei un călcâie a lui Ahile, dar acesta nu este chiar un călcâi, ci 

tinde să le ocupe toată ființa. Devin foarte vulnerabili la sentimentele împărtășite, la opinii ciudate 

ale celorlalți, sunt foarte ușor de rănit și dacă nu sunt respectați se revoltă imediat. Poate, în alte 

perioade ale vieții, nu s-ar fi revoltat atât de ușor sau nu ar fi folosit puterile pe care le dețin pentru 

a-și cere drepturile, dar în 2016 vor face lucrul acesta și nici nu este necesar să spună prea multe. 

Pot folosi un ton, un gest sau se pot folosi de câteva persoane pe care le au în preajmă pentru a-și 

atinge scopul. Nu doresc prin această prezentare să anticipez ceea ce este deja inserat în acest 

material la fiecare lună în parte. Doresc însă să subliniez că 2016 este un an greu la capitolul 

sănătate, relații profesionale, că parteneriatele racilor sunt încărcate și nu trebuie să mintă și nici să 

înșele un om pe care-l iubesc pentru că, în 2017, umilințele acestea i se vor întoarce fără ca 

persoana respectivă să-și dorească acest lucru. Există o reglare a destinului care, în cazul lor, se va 

face din scurt, adică de la un an la altul. 

Apoi, planeta Jupiter, cea care va trece în toamna acestui an în Balanța le va încerca cea mai 

mare parte din sfera educației, punându-i în situații atât de ciudate și de neobișnuite, afectându-le 

cariera și, din această cauză, vor crede că nu pot învăța nimic din toate aceste situații. Dacă pierd 

din vedere că universul nu face risipă și acele situații sunt cu adevărat importante atunci vor da 

deoparte aceasta atitudine refractară, vor renunța la eticheta de “situație penibilă”, de “oameni 

proști”, de “întâmplare nefolositoare” și vor atinge profunzimea pe care trebuie să o aibă în fața 

acestor evenimente. Dacă înțeleg lucrurile acestea, printre trecerea lui Jupiter în zodia Balanță din 

toamnă sfera familiei se armonizează și se pot gândi că, pe mai târziu, lucrurile în această zonă să 

devină atât de stabile și de frumoase, încât alte furtuni să nu-i afecteze. Apoi, toamna anului 2016 

este foarte ciudată pentru că le accentuează casa iubirii dăruite într-un mod în care nici măcar ei, 

care se cunosc atât de bine, nu pot anticipa. Va fi o perioadă destul de ciudată pentru că vor avea 

reacții nefirești la adresa celor pe care i-au iubit, inventând motive care sunt foarte credibile pentru 

alții, deci nu le vor oferi acestora posibilitatea de a se apăra, de a-și susține nevinovăția. În plus, 

argumentul lor va fi foarte ușor ascultat, vor avea o putere teribilă și toată lumea va ține cont de 

recomandările lor. Astfel, li se oferă posibilitatea de a folosi puterea, dar nu li se dă și înțelepciunea 

necesară. Dacă până în toamna acestui an reușesc să devină înțelepți, reușesc să guste din ceea ce 

înseamnă respectul față de oameni, din calm sau din dragostea față de o persoană de încredere, în 

momentele acestea neobișnuite când au putere, dar nu au și înțelepciune, le oferă posibilitatea dea o 

obține pe aceasta din urmă din partea celorlalți. Vor fi consiliați cum trebuie dintr-o zona nevăzută, 

le va ieși în cale omul care să le spună exact ceea ce trebuie să audă, adică vor fi protejați în 

momentul acela de binele pe care l-au iubit până atunci. 

2016 este un an dificil la capitolul aroganță. Pentru că se întâlnesc cu situații mai ciudate, 

racii vor reuși să îi sperie pe cei din jur atunci când îi privesc de sus deși din interior, din interiorul 

racului, lucrurile par altfel. Duritatea le va fi dăunătoare tot anul, nu doar în cele câteva ipostaze 

când aceasta este subliniată astral. Cei care nu sunt născuți în zodia Rac, dar doresc să știe ce li se 

rezerva acestor nativi, li se recomandă să-i abordeze pe aceștia cu căldură sufletească și cu mult 

respect. Acestea sunt cele două mari nevoi ale racilor în 2016. Cine nu-i oferă racului căldură 
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sufletească și respect nu va primi din partea sa atenția cuvenită și, în plus, ar putea să vadă că orice 

altceva i-ar oferi nu-l va mulțumi. 

 

IANUARIE 
Înțelepciune trebuie dovedită. Asocieri ciudate. Se termină un traseu. Revolta este scăpată 

de sub control. Conflictele sunt vechi. Familia este foarte importantă. Se acordă un prea mare 

credit fricii. Neîncrederea duce la pierderi de război. Nimeni nu este mai presus de lege. Pericolul 

este unul foarte mare. Sensul vieții devine greu de pătruns. Se bazează mult pe acțiunile proprii. 

Probleme parteneriale. Viața este prea dură. Se caută un vinovat. Călătoriile sunt ciudate. 

Adversarii trebuie obligatoriu învinși. 

 

S-ar putea ca anumite lucruri legate de familie sau anumite elemente ce țin de înțelepciunea 

de viață să constituie marea realizare a racilor din anul 2016. Luna ianuarie reprezintă și pentru ei o 

formă de conștientizare a ceea ce ar trebui să reprezinte legătura dintre anul 2015 și anul 2016. 

Aproape că vor să uite, vor să lase în urmă, vor să șteargă cu buretele experiențele nefericite ale 

anului anterior însă nu vor putea în totalitate deoarece Luna neagră de pe casa familiei, cea care le-a 

dat bătăi de cap pe finalul anului anterior, se mai menține încă pe această casă. Există o dorință de 

progres, de reușită sau de desprindere de ceea ce înseamnă suferința umană sau aprofundarea unor 

elemente de comportament ce ar trebui să ducă la înțelepciune. 

Începutul lunii ianuarie se face într-un ton interesant pentru raci deoarece Mercur le intră, 

chiar din 2 ianuarie, pe casa ocultismului și cred că acest început de an reprezintă momentul în care 

este cel mai indicat sa-și facă planuri de asociere sau să-și propună să schimbe măcar optica, să 

obțină succes, să fie recunoscuți, acceptați sau temuți. Vor vedea din 3 ianuarie, când Marte le intră 

pe casa iubirii dăruite, ca aceste schimbări sunt mai mult imaginare. Dacă își propun să facă această 

modificare, dacă vor să schimbe lucrurile acestea pentru a demonstra celorlalți că sunt puternici, că 

au în continuare resurse sau că s-au săturat să fie oaia neagră, dacă fac lucrul acesta cu o picătură de 

agresivitate în plus față de ceea ce au arătat pe finalul anului anterior, se expun minciunilor 

celorlalți, constrâng anturajul să îi pună și mai mult la lucru, să le spună și mai multe povești ca în 

final ei să facă și mai multe sacrificii pentru a se menține la suprafață. Marte pe casa a V-a 

înseamnă dorința de putere, de a influența, nevoia de a găsi mijlocul necesar prin care să se țină cont 

și de recomandările sale, să fie și el ascultat, să rupă și el gura târgului doar prin muncă și 

seriozitate, ci și prin idei originale. Nu se știe dacă aceste aspirații ale racului vor reuși să fie 

încununate de succes. Nu se știe dacă nu cumva va fi nevoie de vibrația lunii februarie pentru ca 

acestea să beneficieze de un start interesant. Momentul acesta este, așadar, marcat de revolta și 

există raci care vor invoca în nevoile pe care le au acum doar cele care fac referire la plăceri. Marte 

pe casa a V-a poate însemna și greșeli făcute prin acceptarea unui personaj care trebuie să 

îndeplinească în apropierea racului doar funcții legate de plăcere. Aici nu este inclusă doar plăcerea 

dată de apropierea dintre oameni, ci și de alte tipuri de plăcere, cele legate de sport, de competiție, 

de mâncare sau de laudă. Lauda de sine poate fi unul dintre cele mai sensibile elemente cu care 

racul trebuie să lupte la început de luna ianuarie. 

În 5 ianuarie, când Mercur își va iniția mersul retrograd, racii vor considera că nu și-au ieșit 

din standardul lor. În general, își pun multe în minte, dar nu le împărtășesc celorlalți și apoi tot ei 

sunt dezamăgiți pentru că o parte din elementele pe care le cer destinului nu se împlinesc și dacă 

întreaga construcție pe care au gândit-o nu se împlinește atunci nu au de ce să fie optimiști, nu au de 

ce să considere că progresează. Retrogradarea lui Mercur le aduce senzația că merg înapoi, că 

regresează într-un proiect, că trebuie din nou să poarte discuții cu partenerul, că se întorc la 

probleme mai vechi, la conflicte mai vechi, la tensiuni legate de justiție, partaj, cheltuieli în familie, 

sau secrete legate de situații de această factură. Este de la sine înțeles că tot acest conflict nu poate fi 

susținut doar de retrogradarea lui Mercur. Ceea ce se întâmplă acum poate fi o formă de anticipare 

negativă pentru că Mercur nu se află pe casa parteneriatelor, dar va intra pe acest sector în 8 

ianuarie. Din 5 ianuarie până în 8 ianuarie racii se așteaptă să se întâmple ceva ori să primească o 

confirmare că nu și-au ieșit din mână, că au priceperea, înțelepciunea sau poate chiar intuiția unui 
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lucru rău ce urmează să se întâmple. Relația proastă a Soarelui cu Luna neagră face acum o legătură 

între casa parteneriatelor și casa familiei punând racul în dificultate. Această confirmare negativă pe 

care o cere destinului, celor din jur sau vieții în ansamblu este de fapt o formă de protecție. Pentru 

că finalul anului anterior a fost marcat de o stare de tensiune pe care a pus-o pe seama 

dezamăgirilor, pe seama tensiunilor continue, pe seama fricii că nu vor reuși să scape de o 

problemă, ar fi puțin probabil ca retrogradarea lui Mercur de pe casa a VIII-a, de pe casa 

ocultismului, să reprezinte pentru ei doar așteptări din domeniul material, doar un proces de 

recapitulare a ceea ce nu au făcut pentru confortul personal, pentru viață sau pentru suflet. 6 

ianuarie poate fi edificatoare la acest capitol pentru că întâlnirea Soarelui cu Pluton de pe casa 

parteneriatelor îi ajută să înțeleagă ce nu va merge niciodată bine în această zonă. S-ar putea ca 

racul în sine să devină sursă de scandal, să spună lucruri necuviincioase, să aibă o stare proastă și 

să-i influențeze pe cei din jur. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că adevărata cauză a acestei 

atitudini refractare este o formă de anticipație. Nu trebuie să-i acuzăm acum pe raci, noi, cei din altă 

zodie, doar pentru ceea 

ce spun. Trebuie să le 

oferim prezumția de 

nevinovăție și să 

așteptăm până după 

data de 8 ianuarie să 

vedem dacă 

presimțirile lor 

negative se adeveresc.  

De altfel, prima 

decadă a lunii ianuarie, 

cea care face trimitere 

la secvențe care 

urmează să se consume 

spre finalul primei 

jumătăți a anului, dar 

care are nevoie de 

echilibru prin ceea ce 

se consumă la 

începutul lunii 

următoare, când Pluton 

este vedetă, pune în 

dificultate această 

formă de revoltă pe 

care racul o 

experimentează. Știm 

că această relație 

negativă dintre Pluton și Uranus, care înseamnă pentru toată lumea experimentarea motivelor de 

război, se transformă în cazul lor în sentimente contradictorii. Dacă nu găsesc înțelegere în familie, 

dacă nu au prieteni care să le suplinească deficitul de înțelegere sau de dragoste din familie, forma 

aceasta de război se transferă pe zona publică. În această perioadă situația în care Luna neagră din 

casa familiei i se opune lui Uranus de pe casa imaginii publice îi va face pe racii să pornească de 

nebuni pe drumuri, să spună că s-au săturat definitiv de lucrurile pe care nu le primesc cum trebuie 

sau pe care nu le pot repara în relațiile personale. Nu are rost să insistăm mult pe aceasta pentru că 

nu este un element specific momentului, ci este o stare generală pe care o traversează din 2008 

încoace și care a comportat o singură schimbare de intensitate în 2011, când Uranus a intrat pe 

zodia Berbec. Deci momentul acesta al începutului de an înseamnă pentru raci a se desfășura într-o 

stare pe care o cunosc foarte bine, dar, în plus față de ceea ce s-a consumat în anul anterior, 

momentul acesta ar putea să le aducă mai mulți dușmani, ceea ce nu este deloc plăcut. 
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Careul lui Pluton cu Luna neagră înseamnă, practic, începutul în forță anului 2016. Pentru 

raci, anul dihotomiilor periculoase înseamnă nehotărâre față de ceea ce ar fi vrut să le fie clar, față 

de două probleme despre care periodic au păreri foarte clare. În momentul de față au păreri foarte 

clare despre parteneriate. În situația în care această relație negativă dintre Luna neagră și Uranus se 

va slăbi, racii vor avea păreri foarte sigure despre viața intimă. Pe baza acestor concluzii, care, de 

altfel, sunt mult prea subiective, racii emit păreri despre oameni și fac foarte ușor proiecții. În a 

doua decadă a lunii ianuarie o parte dintre aceste proiecții nu sunt periculoase pentru că ele se susțin 

pe relații pozitive pe care Luna neagră le realizează cu Venus, apoi Venus, la rândul ei, se află sub 

protecția planetei Uranus deci există o multitudine de evenimente sociale care ascund intențiile 

răutăcioase ale Racilor, teama lor de eșec sau greșelile pe care le fac mai mult intenționat. 

Pot să facă acum un pas foarte important în a modifica viziunea de ansamblu pe care un 

colaborator o are. Pentru că Luna neagră se așază pe partea cea mai delicată a zodiacului lor, 

momentul acesta este dominat de partea întunecată a firii lor ca, de altfel, și alte elemente de 

comportament ce, în altă perioada vieții, au fost încărcate de o sinceritate dezarmantă. Față de ei 

înșiși, racii argumentează că au fost înșelați atunci când au fost sinceri și acum, pentru că s-au 

maturizat, consideră că a sosit momentul să se comporte altfel. Întâlnirea Soarelui cu Mercur 

retrograd din 14 ianuarie reprezintă o dovadă foarte clară în sensul acesta și pe baza acestui aspect 

astral reușesc să impună o idee greșită ca un etalon pozitiv. Am văzut că lucrul acesta se întâmplă și 

în cazul altor semne zodiacale, însă în cazul lor impulsul acesta merge către o formă de dreptate cu 

care vor lucra tot anul 2016. Jupiter care le trece de ceva timp prin casă educației primare îi învață 

care sunt consecințele faptelor lor. Dacă sunt culți, dacă sunt obișnuiți să își facă autocritica sau 

măcar să urmărească efectele acțiunilor proprii, racii se vor alege în mijlocul lunii ianuarie cu 

observații de o importanță crucială pentru deciziile anului în curs. Ceilalți, vor considera ca au 

obținut o victorie cu care se vor împăuna, cu care se vor lăuda și care le vor amplifica stima de sine 

orientându-i pe un traseu greșit. Aceștia, în a doua parte a anului 2016, vor fi chinuiți de proprii 

demoni pe care îi hrănesc încă de pe acum. 

De asemenea, în mijlocul lunii ianuarie vorbim în cazul lor și despre un progres existențial. 

Soarele se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului, reușind să medieze tendința Nodurilor, 

și să le aducă Racilor soluții ascunse în timp, rătăcite prin sertarele prietenilor sau uitate pe la alții. 

Relația aceasta minunata a Soarelui cu Axa Dragonului le spune că mijlocul lunii ianuarie poate 

însemna și adâncirea în dramele trecutului din care să nu mai poată ieși până la finalul anului sau, în 

extrema cealaltă, să aducă rezolvarea unei probleme parteneriale pentru totdeauna. Acesta este 

momentul pe care racii îl așteptau din anul anterior, dar nu știau precis când se va consuma. 

Totuși, nu trebuie să înțeleagă greșit această informație astrală. Șansa pe care o au acum 

vine doar prin reparare, doar prin redobândirea unui drept sau prin înapoierea unui bun pe care 

aceștia l-au rătăcit, dar pe care l-au câștigat anterior. Nu se poate vorbi acum de un avantaj creat pe 

moment, de ceva nou, de un element cu care racii să se întâlnească pentru prima dată. Acest lucru 

deocamdată nu este posibil pentru că în preajma zilei de 18 ianuarie Venus și Jupiter se vor afla 

într-o relație negativă și șansa aceasta care vine prin prospectarea noului le lipsește. În momentul 

acesta vor avea impresia că ceea ce pentru alții este noroc pentru ei este o plată, o recompensă 

pentru munca istovitoare pe care au abordat-o în anul anterior. De asemenea, se poate vorbi pe 

finalul celei de-a doua decade a lunii ianuarie și despre bunăstare, însă pentru că Venus aflată acum 

pe casa muncii este implicată într-o relație negativă cu Axa Dragonului, s-ar putea ca această 

bunăstare să fie înțeleasă greșit. Ea trebuie să consolideze un proiect personal, raporturile 

profesionale, munca, starea de sănătate sau confortul obținut prin activități de rutina. 

În 20 ianuarie Soarele va intra pe casa ocultismului și racii vor deveni mai închiși decât au 

fost până acum. Vor observa mai multe, vor înțelege mai multe, dar vor spune doar ceea ce vor 

considera că îi pune în dificultate pe ceilalți. În general, această zodie este acuzată că abordează 

genul acesta de practică în orice situație. Sunt văzuți ca fiind oaia neagră a zodiacului și aceste 

impresii nu sunt în totalitate adevărate. Făcând lucrul acesta, punând în dificultate pe ceilalți în mod 

intenționat, racul nu face altceva decât sa arate că nu i se acordă locul pe care-l merită în momentul 

acela și în spațiul acela. Când reacționează așa are nevoie să simtă căldura în adâncuri, să se simtă 
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acceptat, recunoscut și, înainte de toate, respectat. Când racul se simte respectat nu va reacționa 

urât, așa cum este tentat pe aceste poziții astrale să reacționeze. 

A treia decadă a lunii ianuarie înseamnă pentru rac exercitarea puterii. Corelațiile pozitive 

înseamnă pentru ei a avea putere pentru a-și face loc, pentru a se răzbuna, pentru a atrage atenția 

celor din jur că au greșit și că nu au fost corecți. Fac lucrul acesta cu o dezinvoltură aparte și 

împotriva a ceea ce anturajul se așteaptă de la ei. În 21 ianuarie, când se împlinește un unghi negativ 

între Mercur și Luna neagră, revolta împotriva celui care a fost cândva un partener și nu s-a ridicat 

la nivelul așteptărilor, cel care este un partener și dezamăgește în continuare un rac, se transformă 

într-o veritabilă otravă. Este posibil ca lucrurile acestea să-i spună celui care greșește acum că 

trebuie să facă un efort să spună adevărul. Crudul adevăr devine pentru Rac în momentul acesta o 

armă teribil de eficientă cu care poate distruge orice formă de rigiditate pe care cei din jur au 

dovedit-o până acum. În 23 ianuarie, când Venus va intra pe casa parteneriatului, racii vor avea în 

sfârșit un argument credibil. Din 23 ianuarie partenerii lor vor înțelege de ce s-au purtat în felul 

acesta și de ce trebuie să se gândească de mai multe ori înainte de a-i provoca. De altfel, în 24 

ianuarie se împlinește și Luna plină pe axa proprietăților, pe axa bunurilor, o axă mult prea 

importantă pentru un rac atent în permanență la ceea ce înseamnă confortul afectiv. Pentru că există 

un îndemn frumos care vine de pe casa călătoriei, racii s-ar putea ca în momentul acesta să se simtă 

în siguranță într-un mediu nespecific acestei stări. S-ar putea să se simtă în siguranță călătorind, 

plutind în visare, imaginându-și tot felul de lucruri cu toate că sunt absolut convinși că nu vor 

deveni niciodată realitate. Pentru ei s-ar putea în momentul acesta ca valorile acestea materiale să 

cântărească mult mai mult decât alte obiecte pe care le au în jur și despre care toată lumea consideră 

că fac parte din ființa lor, că de acestea nu se vor despărți niciodată. Forma aceasta neobișnuită de 

expresie este însă trecătoare pentru ei și, doar în anumite cazuri, susținute de horoscopul personal, 

visarea se poate transforma într-o profesie, dar până și aceasta are o componentă practică destul de 

vizibilă. Momentul acesta de visare îi pune însă din nou în dificultate pe cei din jurul racilor. Vor 

reuși să treacă ușor cu vederea lucrurile acestea, le vor considera derapaje specifice vârstei, stresului 

cotidian și totul va fi bine. 

În 25 ianuarie, Mercur își va reveni la mersul direct însă deja anumite efecte s-au produs, 

anumite lucruri rele s-au consumat în viața racului și această conștientizare, care poate veni 

începând cu 26 ianuarie, ar putea să ducă la explozii. Nu le-a plăcut nici momentul în care au 

rătăcit, dar nu le place nici să constate că această rătăcire trebuie să fie prezentă permanent ca o 

etichetă a vieții lor. Relația negativă dintre Luna neagră și Uranus arată că în această perioadă rea 

caută asocieri pentru a fi iertați, înțeleși, pentru a fi protejați de adversari pe care i-au provocat fără 

să gândească. Acești adversari au fost provocați în anul anterior, nu în luna ianuarie a lui 2016. 

Acum deja nu mai pot face prea multe, deja lucrurile negative pe care le-au spus sau faptele care s-

au consumat nu mai pot fi reparate și nici imaginea lor nu mai poate fi remediată. Vor măcar să fie 

consolați, să fie tolerați sau să fie respectați pentru lucrurile bune care există în continuare în sfera 

lor de activitate. Acolo unde există respect, racul este dispus să dea mai mult decât a dat până acum, 

să arate că în sufletul său există lucruri foarte bune pe care doresc să le împărtășească celorlalți. 

Aici s-ar putea să fie o altă problemă. Racul se va recompensa prea mult, va considera că a fost 

ajutat mai mult decât a cerut și forma aceasta de exagerare va însemna o mare greșeală. 

Chiar și când, raționali fiind, observă lucrul acesta, nu se pot opri, vor să-și deschidă 

sufletul, să se arate recunoscători față de cei care i-au ajutat într-un moment atât de delicat al vieții 

lor. Dacă în momentul acesta este jignit, dacă nu găsește consolare sau nu este acceptat așa cum 

trebuie, dacă cei din jur nu sunt conștiincioși și nici atenți, racul consideră că nu primește dragoste, 

că nu i se răspunde așa cum trebuie, că este marginalizat și poate să se apere cu toate armele. Știm 

că în această perioadă racii au arme teribile cu care pot să-i pună în dificultate pe ceilalți. Au o 

minte ageră, au puterea să se extindă către domenii diverse, de la cele ce țin de domeniul practic la 

filozofie, pot să dovedească și viteză de reacție, o memorie excelentă și pot să utilizeze toate aceste 

instrumente pentru a se apăra. Nu cer multe, ci doar respect și căldură. Dacă primesc lucrul acesta 

se liniștesc și devin foarte plăcuți. Dacă nu le primesc, nu sunt mulțumiți cu nimic. 
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FEBRUARIE 
Salt interesant. Se caută un drum nou. Reacții rapide. Sunt îndepărtați anumiți colaboratori. 

Viața devine dură dar ea se bazează mult pe rezonanță. Se ridică o forță împotriva lor. Rezistență 

la efort. Intenții ascunse. Afecțiunile sunt tăinuite. Se caută un vinovat, dar el este ascuns cu bune 

intenții. Comportament echilibrat vizibil doar de cei dragi. Ușoară amorțeală. Nervi inutili. Puteri 

suplimentare. Se depășește o inhibiție. Întotdeauna sunt găsite cuvinte de mulțumire. Întâlniri 

stranii. Interes pentru succesul celorlalți. Viața poate oferi recompense impresionante. 

 

În luna februarie racii reușesc să facă un salt interesant. În primul rând se întâmplă lucrul 

acesta, pentru că Marte din zodia Scorpion, adică de pe casa iubirii dăruite, le încălzește inima, îi 

face mai încrezători în ceea ce au de oferit și mai atenți la ceea ce primesc de la alții. Deocamdată, 

casa iubirii primite (casa a XI-a) este goală, acolo nu se consumă nimic, ceea ce înseamnă că racii 

sunt dispuși să ofere mai mult și asta pentru că se așteaptă ca în viitor, atunci când au nevoie, cel 

care primește acum să-i dăruiască ceea ce va avea nevoie și lucrurile să se echilibreze. Chiar din 

prima zi a lunii februarie, când Mercur, revenit la mersul direct, se va afla într-o relație negativă cu 

Uranus, racii vor fi motivați să facă o selecție. Nu spun nimănui despre gândurile pe care le au, 

despre intențiile care îi animă în momentul acesta, dar vor ca această schimbare să fie foarte rapidă. 

Deocamdată nu este rapidă, însă dacă se vor ține de obiectivele pe care și le stabilesc acum 

schimbările rapide pe care le proiectează vor fi transformate în veritabile accidente de viață. Nu 

doar că rămân cu mai puțini prieteni, că se depărtează de colaboratori, că se simt dezamăgiți de ceea 

ce nu primesc imediat de la aceștia, dar acest etalon va fi impus relaționării pe termen lung. Chiar și 

ei în februarie vor privi accidentele ca forme robuste de depășire a destinului. Celelalte luni vor 

avea alte mesaje, alte direcții și vor lucra cu alte energii. Dacă pe baza acestor impulsuri stabilesc 

obiective pe termen lung atunci vor fi capabili doar să-și construiască relații periculoase și prin 

caracterul lor periculos să aibă impresia că se ocupă de lucruri foarte importante. 

Pentru că în 2 februarie Soarele se va afla într-o relație proastă cu Junon de pe casa iubirii 

dăruite racii vor considera că pot acum sa aleagă pe cine să iubească, cu cine să colaboreze, însă 

nici nu-și dau seama cât de prost aleg. Aleg după interesul personal, dar pierd din vedere că genul 

acesta de asociere se face pe baza rezonanței. Intențiile pe care le au ei față de cei cu care vor să 

colaboreze sunt aceleași intenții pe care le au și cei care se lasă antrenați în jocul lor. Nu sunt însă 

ca frunza în vânt. Sunt protejați, pentru că Marte de pe casa iubirii dăruite se implică într-o relație 

bună cu Pluton de pe casa parteneriatelor și secretele celorlalți sunt ușor dezvăluite față de un rac 

atent și flexibil. Cei care au în jurul lor un rac ar putea să aibă parte de un veritabil spectacol din 

partea acestuia pentru că prima decadă a lunii februarie înseamnă pentru ei regenerare rapidă. Se 

ridică din nou la un standard pe care l-au avut în prima parte a anului anterior și vor putea să se 

implice în proiecte durabile dacă propunerile vin din partea celorlalți, nu ei să le inițieze pe acestea. 

Nu mică le va fi mirarea că, ridicându-se din nou spre culmile pe care le-au atins în anul anterior, se 

întâlnesc din nou cu aceiași adversari. 

Pentru că au în perioada aceasta o mare rezistența la efort, pentru că Venus se află pe casa 

parteneriatelor, racii vor fi inspirați și vor reuși să atragă atenția celor din jur chiar și atunci când 

sunt geloși, când au impulsuri prea puternice sau când vor să-și domine un partener. Simțul lor 

estetică se exprimă acum de o manieră simplă, plăcută, selectivă fiind în egală măsură și interesați 

de evenimente de culise. S-ar putea ca impulsurile acestea de dominare să-i ducă pe raci și spre a 

interveni prea puternic sau prea agresiv în viețile celorlalți. Se întâmpla lucrul acesta pentru că vor 

să-și domine un impuls negativ, vor să-și rezolve o parte din problemele cu care s-au confruntat în 

ultima perioadă, simt că emoțiile sunt restrictive, dar că sunt în fața unor evenimente importante și 

trebuie să profite. De asemenea, simt că anturajul este permisiv pentru ceea ce gândesc și trăiesc, 

dar nu asta îi ajută să-și redobândească o poziție mai veche. Privesc lucrul acesta ca pe o garanție a 

muncii pe care o vor depune de acum încolo sau a experienței de care cineva din anturajul său 

dorește să profite. Racii care sunt maturi, care au văzut suficient de multe la viața lor nu se vor lăsa 

păcăliți acum de cele câteva propuneri sau de o atmosferă ușor permisivă pe care anturajul eu 

creează. Vor știi că pentru lucrurile acestea există un preț și vor urmării cu un spirit de observație 
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demn de Sherlock Holmes să vadă care sunt aceste intenții ascunse. Anturajul care nu se așteaptă la 

o poziție de genul acesta din partea unui rac s-ar putea să fie surprins. De aici și până la frustrare 

sau la evenimente marcate de contradicții sau agresivitate nu este decât un pas. Totul însă este 

constructiv pentru interesul racului, nu pentru confortul său. Situațiile acestea dinamice arată că pot 

face exces de putere și vor vedea că nu este deloc puțin lucru să treacă printr-o perioadă, printr-un 

an când Saturn se află pe casa bolilor acute, adică printr-o perioadă când puterea trebuie folosite 

pentru alții. 

 
Este adevărat, trecerea lui Saturn prin casa a VI-a îi responsabilizează pe racii atât de mult 

încât întrebările existențiale să ocupe un loc foarte important în preocupările lor, dar ea duce foarte 

aproape de un mediu care ar putea să le ofere vindecare pentru afecțiunile pe care le au în momentul 

de față sau soluții care pot fi adaptate și la problemele viitoare, cele cu care se vor întâlni începând 

cu 2017. 

În 10 februarie, când Venus se va afla într-o relație bună cu Jupiter, racii vor visa din nou la 

o schimbare spectaculoasă. Această schimbare s-ar putea să aibă și o componentă distructivă adică 

să însemne sfârșitul unui rău pe care racii vor să-l preschimbe după un anumit procedeu. Binele de 

acum înseamnă și înțelegerea faptului că procedeul respectiv nu dă rezultate și nu este cazul să 

aștepte pentru că ar pierde timp important. Momentul acesta în care Venus se va afla într-o relație 

bună cu Jupiter înseamnă și o relație bună a lui Venus cu Axa Dragonului prin care se va media 

tendința Nodurilor. Schimbarea aceasta trebuie să însemne pentru raci un avertisment și este 

important să țină cont de sugestiile acestea pentru ca perspectiva evenimentelor să se 

îmbunătățească, iar starea de confort să fie atinsă cu mai mare ușurință. 

Îmi 14 februarie Mercur a intra din nou pe casa ocultismului și racii se vor gândi la valorile 

sufletești. Deocamdată sunt împinși de suita de evenimente, de conjuncturi care se consumă fără să-

și dorească lucrul acesta, către o lume a misterului, către sentimente profunde sau către depășirea 

unor blocaje legate de atenție, înțelegerea sau cunoaștere. Racii care sunt acum orientați pe o cale 

spirituală, care au obținut deja rezultate din practicarea unor tehnici înțeleg altfel contextul social și 

ajung la înțelesuri misterioase pe baza experiențelor ciudate parcurse în prima decadă a lunii 

februarie. Mercur se simte foarte bine în Vărsător însă nu are aceeași calitate complexă pe care o 

deține în cele două domicilii, Gemeni și, respectiv, Fecioară. Asta înseamnă că o calitate 

remarcabilă nu poate ține locul unui comportament echilibrat și din această cauză racii s-ar putea să 

fie puși acum în fața unor situații neplăcute. Anturajul, care până acum nu a avut nevoie de un 

probatoriu, îi cere racului să-și dovedească abilitățile, cunoștințele, îl pune la lucru și nu-i spune ce 

are de făcut pentru că vrea și urmărește să profite de creativitatea acestuia. Situații de genul acesta 

au parcurs racii și în anul anterior, nu sunt susținute doar de Mercur în Vărsător, pentru că această 
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poziție nu durează atât de mult, ci și de alte conjuncturi și sunt familiari cu procesul de lucru pe care 

trebuie să-l abordeze în situații ca aceasta. De aici înțelegem că momentul acesta de trecerea lui 

Mercur în exaltare este de bun augur pentru cei în vârstă sau pentru cei care au nevoie acum de o 

provocare, de o ambiție, de o tentație pentru a fi scoși din amorțeală sau din rutina enervantă a 

începutului de an. 

Lucrurile însă sunt favorabile pentru raci pentru că din 17 februarie Venus le va intra pe casa 

ocultismului și se vor simți încurajați, mult mai capabili să-și stăpânească bogăția pe care o au, să-și 

controleze mai bine starea de sănătate, simt că se reglează și în privința ciclului activitate-odihnă, 

simt că sunt acceptați mult mai ușor, iar randamentul de lucru le crește. Din nou, racii care au atins 

o anumită vârstă sau care au o anumită experiență de viață sunt favorizați de această poziție pentru 

că în expresivitatea sa, Venus în Vărsător rănește fără intenție un mediu care nu este matur, un 

anturaj care nu acceptă schimbări bruște de situație sau emoții complexe. Pentru raci emoțiile 

complexe înseamnă a explora extremele și s-ar putea ca momentul acesta de mijloc al lunii 

februarie să se transforme într-o curiozitate teribilă pentru un rac preocupat mult de minciună, de 

comportamente abisale, de distrugerea unui adversar care s-a ridicat prin metode mai puțin corecte. 

Nu fac lucrul acesta pentru că vor să-i protejeze pe cei din jur, ci pentru că sunt absolut convinși că 

demontează o iluzie, o minciună, a opri ascensiunea unui personaj fățarnic reprezintă pentru ei o 

mare provocare și succesul ar fi o dovadă de putere. Racii au nevoie în mijlocul lunii februarie să-și 

dovedească puterea, să demonstreze celor din jur că sunt puternici și asta într-un mod complex, 

dinamic lipsită de inhibiții sau de restricție. 

În 19 februarie, când Soarele va intra pe casa drumurilor lungi, pe casa gândirii superioare, 

racii reușesc să facă o selecție pozitivă a rezultatelor pe care le-au obținut până acum. Din nou, își 

pot schimba comportamentul, își caută prieteni noi, vor un aer proaspăt, vor să facă lucruri 

extraordinare însă nu reușesc să-și atingă țintele așa cum le formulează, dar reușesc sa atragă atenția 

celor din jur, în special persoanelor pe care nu le-au văzut până acum. De aici înțelegem, începând 

cu 19 februarie, că racii intră într-o perioadă neobișnuită. Deși în cazul altor semne zodiacale 

neastâmpărul, curiozitatea sau jocul ar putea să ducă acum la rezultate negative, ar putea să îi 

compromită, pe raci îi avantajează, îi favorizează, îi ajută. Există multă determinare pe cerul lor și 

preocupările pe care le au față de secretele celor slabi ar putea să-i transforme acum în veritabili 

salvatori. Nu țin cont de lucrul acesta, nu-i interesează să obțină o anumită imagine de ființe care 

vindecă sau care au soluții pentru toată lumea, care acceptă, tolerează sau înțeleg pe toată lumea, 

care sunt dispuse să muncească în condiții grele și să se mulțumească doar cu respectul, nu-i 

interesează să fie salvatorii lumii, ci doar să afle cât mai multe despre suferința umană. Abia aceasta 

este o greșeală deoarece Luna neagră de pe casa emoțiilor, de pe casa familiei, nu le permite racilor 

să intre în contact cu aceste informații și să nu fie afectați. Racii nu pot fi obiectivi la întâlnirea cu 

suferința umană, ci ar trebui să-și țină sub control această curiozitate, să nu se lase cuprinși de 

gânduri sau de mesaje de această factură pentru că foarte ușor vor intra pe o pantă descendentă care 

ar putea să-i ducă la tristețe, dezamăgire, pesimism sau stări depresive. 

Luna plina din 22 februarie le atrage atenția că s-ar putea ca aceste proiecte de viitor, ca 

aceste lucruri pe care le abordează cu un mare interes, cu o mare curiozitate să le schimbe anumite 

decizii, anumite trasee, să-i ducă foarte aproape de punctul în care comportamentul lor să fie 

complet diferit față de cum era anul trecut. Deci, în dorința lor de a redobândi o poziție pe care au 

avut-o anul anterior, să obțină de fapt poziția adversarului de atunci și întreaga viziune asupra vieții 

să se zdruncine. 

În 23 februarie, când Jupiter va împlini o opoziție perfectă cu Chiron, concepțiile acestea 

despre viață arată că marea problemă a racilor din această perioadă este dată de atașamentul față de 

probleme. Dacă sunt înțelepți, dacă își tolerează o anumită măsură, impulsurile către relații ciudate, 

către profit material, către nonconformism sau interesul către situațiile neobișnuite, atunci toate 

obstacolele pe care le întâlnesc în aceste demersuri le favorizează dezvoltarea. Dacă sunt interesați 

de dezvoltare atunci vor ține cont de aceste avertismente, dacă nu vor apărea breșe de securitate, se 

vor asocia cu oameni de proastă factură, inferiori din punct de vedere social și vor intra într-un cerc 

vicios în care vor fi permisivi față de greșelile celorlalți și vor arăta o intoleranță excesivă față de 

greșelile personale. În 24 februarie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Junon, racii sunt 
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sensibili la seducție. Raporturile sociale se vor clătina pentru că îndrăznesc să privească altfel 

partenerul de dialog, vor să înțeleagă mai mult decât spun și interesul pe care-l au față de lucruri de 

genul acesta ar putea să le compromite și mai mult viața. În cazul altor semne zodiacale lucrurile 

acestea ar putea să fie extrem de periculoase, însă în cazul lor, tocmai pentru că au în momentul 

acesta o mare mobilitate și o putere de a lucra la fel de bine și cu lucrurile rele, dar și cu cele bune, 

racii reușesc să obțină popularitate din situații banale, din întâmplări care nu au gust, nu au rost și 

nu au nici înțeles pentru alții. Este adevărat, asta ar putea să-i ducă la necazuri în căsnicie, la 

dobândirea unei imagini proaste sau la întâlnirea unor oameni răi. Pentru că au din 2011 planeta 

Uranus pe casa imaginii publice și s-au obișnuit deja cu fluctuații în această zonă, racii se descurcă 

foarte bine și cu această problemă. 

 

MARTIE 
Seriozitate. Se joacă o ultimă carte. Intențiile obositoare sunt criticate. Problemele 

celorlalți nu mai sunt de actualitate. Se cere dovedirea superiorității. Se muncește prea mult. 

Încurajare. Tenacitate pe proiecte mai vechi. Prea multă îndrăzneală strică. Elementele care nu se 

încadrează în regulile vechi sunt amânate, dată la o parte sau distruse. Se cere prea mult de la 

viață. Colaborări ciudate. Devine un reprezentant al celor slabi. Răsturnare de situație. Imaginea 

socială este afectată. Reziduurile sunt rezolvate. Se spune ceea ce nu se gândește. Regret. Puterea 

poate fi dovedită. 

 

În martie își propun să devină mai serioși. Chiar din prima zi acestei luni, când Venus se va 

afla într-o relație bună cu Saturn, secretele celorlalți sunt mai bine păzite și vor să construiască 

alianțe interesante pe baza acestora. Racii vor să-i convingă pe cei din jur că pot deveni arhivari ale 

problemelor lor, că sunt disciplinați și serioși și că trebuie să se simtă în siguranță cu ceea ce le-a 

împărtășit. Nu este o mutare strategică, nu este o viclenie, ci este pur și simplu modul în care vor să 

arate unor adversar că le sunt superiori. 

Noi, pentru că studiem astrologia, știm că începând cu 2 martie când Junon își va iniția 

mersul retrograd racii se vor simți foarte vulnerabil. Le va veni ușor să țină minte toate problemele 

celorlalți, dar nu le va veni ușor să le discute cu alții. Fac lucrul acesta pentru că se simt încorsetați 

si de propriile probleme și nu vor ca durerile celorlalți să ajungă într-o zonă care este foarte 

importantă pentru ea acum: deconectarea. Nu vor sa audă problemele celorlalți în momentul în care 

se simt relaxați, deconectați sau în momentul în care se distrează. Din această cauză fac o alegere în 

mod conștient pentru a-și proteja plăcerea sau starea de confort. 

Procedând în felul acesta racii cred că sunt superiori celorlalți și unii dintre ei chiar vor reuși 

să arate că au mai multă experiență de viață, că nu sunt inferiori, că nu sunt îngeri decăzuți, că nu 

sunt pasionați doar de intervenții obositoare, că nu sunt lipsiți de profunzime, ci oameni aparte sau, 

cel mult, puțin cam greu de citit sau de înțeles. Pentru că beneficiază în perioada aceasta de o relație 

bună între Venus și Uranus, găsesc resursele necesare pentru a mulțumi pe toată lumea. În general, 

nu se preocupă de lucrul acesta, nu prea îi interesează fericirea celuilalt, nu pentru că ar fi egoiști, ci 

pentru că sunt în permanență preocupați de propriile probleme la care nu au soluții. Cine traduce 

această preocupare ca un dezinteres înseamnă că nu cunoaște ce simte un rac. Racilor li se 

recomandă în această perioadă să își tempereze cumva dorința de aventură pentru că pot ajunge 

foarte ușor la accidente. Racii care sunt acum liniștiți devin panaceu universal pentru toți cei care 

suferă sau care sunt nemulțumiți de ei înșiși sau de viață. 

Problema alegerilor proaste făcute pentru a ieși din rutină devine una foarte importantă la 

începutul lunii martie. Prima decadă poate însemna pentru Raci și dovedirea superiorității, în 

domeniul de maximă importanță pentru ei, poate fi intervalul în care să-și poată împlini un vis sau 

măcar să îndrăznească să-l ducă puțin mai departe. În egală măsură poate fi și întâlnirea cu un 

eveniment nefericit, cu un accident, cu un personaj ciudat care să îl agaseze și să îl enerveze în așa 

fel încât să-i afecteze sentimentele sau atitudinea față de muncă. 

În 6 martie, când Marte va trece pe casa muncii, vor fi tentați să facă alegeri neobișnuite, să 

prefere un anumit tip de activitate sau să renunțe la unul în funcție de zgomotul din jur, în funcție de 
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încurajările s-au descurajările ce vin din exterior. N-ar trebui să țină cont de lucrurile acestea pentru 

că Marte din Săgetător arată racilor că pot obține performanță în orice domeniu preferat în 

momentul acesta. Deci preferința trebuie să fie a lor și nu rezultatul încurajării sau descurajării. 

Este adevărat, sunt acum într-o perioadă de creștere, de dezvoltare și de aceea și problemele 

sunt mai delicate sau mai intense. Trecerea lui Mercur pe casa gândirii profunde, pe casa drumurilor 

lungi și a educației superioare le spune acestora că pot face față tuturor provocărilor. Pot deveni însă 

mult prea sensibil la proiectele mai vechi pe care nu le-au realizat, la dorințele care nu au fost 

îndeplinite și există tendința de a se întoarce la o preocupare mai veche, la a retrăi nostalgia unor 

preocupări care ar fi trebuit să-i ducă până acum la progres. Genul acesta de rememorare nu este 

favorabil, însă reușesc să compenseze tot acest dramatism afectiv, toată această compresie 

emoțională prin activități de grup. Acum, când Marte se află și el pe casa muncii, racii vor reuși 

mult mai ușor să accepte un program de lucru, să își folosească voința și tenacitatea pentru proiecte 

îndrăznețe. În momentul de față nu realizează ce impact bun și constructiv are asupra grupului de 

apartenență. Vor vedea însă până la finalul anului că schema aceasta pe care o preferă în prima 

decadă a lunii martie și care are pentru ei imaginea unui război, a unei lupte cu unui obstacol devine 

un etalon de normalitate pentru ceilalți. Cei din jurul său vor înțelege că numai așa se poate învinge, 

procedând așa cum a procedat el.  

Racul este sensibil la faimă pentru că are impresia că dacă este foarte cunoscut este și foarte 

respectat. În realitate, racul cere respect și dacă obține respectul atunci nu-l interesează să fie foarte 

cunoscut, nu-l interesează faima și nici să-și petreacă timpul în compania oamenilor celebri. 

Problema respectului de sine este una foarte delicată în mijlocul lunii martie. După Luna nouă care 

s-a împlinit în 9 martie, conjuncția lui Mercur cu Neptun din 11 martie, tot pe zodia pești, sau 

conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului din 12 martie au asupra lor un impact teribil. Le sunt 

afectate rădăcinile, bunăstarea, abordarea problemelor, imaginea publică sau proiectele de viitor. 

Chiar dacă metoda lor de lucru este apreciată 

de cei din jur ei vor să schimbe pentru că au 

clar sentimentul că nu pot să ducă acest 

demers până la capăt, că la un moment dat 

vor ceda, se vor plictisi sau nu vor mai avea 

puterea necesară. Până la urmă, totul ține de 

autocontrol și Pluton de pe casa 

parteneriatelor trimite unghiuri pozitive față 

de ceea ce se consumă pe zodia Pești, 

realizând astfel o mediere a conflictelor din 

această perioadă. De aici înțelegem că 

parteneriatele constituie pentru racii 

prioritatea numărul unu, elementul spre care 

trebuie să se îndrepte pentru a da combinațiilor o notă pozitivă, pentru a reuși să fie raționali și 

perspicace, pentru ca în relațiile lor să fie amabili, iar imaginea publică să nu le fie afectată prea 

mult. Fac lucrul acesta cu mare efort, cu sentimentul că din nou se află în fața unor întâmplări 

despre care nu știu dacă se vor solda cu un rezultat bun sau nu. Știu clar că în momentul acesta sunt 

epuizați și că au ajuns din nou la mâna celorlalți, sunt din nou la dispoziția soluțiilor care vin din 

partea altora. Din această cauză racul privește toată această oportunitate socială, toată această 

forfotă ca pe un element de umilință. Se văd cu multe calități, cu multe relații, cu multe cunoștințe, 

dar nu se pot descurca fără un factor de reglare, fără jumătatea, fără consoartă, fără un prieten drag, 

fără un asociat cu care are un istoric. Nu este rău să considere că există în viața lor un asemenea 

personaj. Este rău să creadă că se pot descurca fără acesta, adică este rău să își nege gândul cu care 

a pornit la drum. Când a pornit pe acest traseu, când și-a dorit această mare diversitate de 

evenimente, când au cerut vieții, destinului sau anturajului oportunități de genul acesta au avut în 

vedere genul acesta de colaborare. Dacă acum se răzgândesc este o problemă. 

Genul acesta de interacțiune este foarte benefic pentru un rac ambițios, dornic de reușită 

profesională sau de îmbunătățirea imaginii publice. S-ar putea ca în această perioadă, pentru a 

obține rezultate spectaculoase în acest sector să-și neglijeze viața intimă, să piardă din vedere multe 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

77 77 88   

lucruri valoroase, să-și încalce anumite promisiuni sau să considere că prietenii apropiați, cei care 

fac parte din zona lor intimă, trebuie să participe și la dramele lor, nu numai să fie beneficiari a ceea 

ce racii pot oferi. Asta înseamnă din nou o criză în relații însă una care poate fi dusă de această dată 

destul de departe pentru că este susținută de un gând dezordonat, este amplificată de un eveniment 

nefericit, de bârfe, de o indecență, poate chiar de evenimente pe care racul nu va putea să le digere 

corect. 15 martie este reprezentativ la acest capitol și prin ceea ce se consuma acum se transmite 

racilor un avertisment referitor la seriozitatea pe care sunt dispuși să o investească într-o relație. 

Sunt prea agitați, prea instabil, prea îngrijorați pentru lucruri foarte importante pentru ei și mult prea 

detașați de problemele celorlalți. Aproape că au ajuns în extrema cealaltă față de cum simțeau și 

cum se comportau în luna anterioară. Este adevărat, sunt multe lucruri interesante care se consumă 

în această perioadă în viața unui rac. Chiar și aceste situații răsturnate reușesc să le ofere acestora un 

înțeles aparte. Faptul că nu pot explica, că nu au interes pentru lămurirea celorlalți referitor la ceea 

ce simt și trăiesc în momentul de față este o altă problemă. În 16 martie când se împlinește trigonul 

dintre Jupiter și Pluton lucrurile acestea răsturnate se transformă în evenimente sociale care definesc 

traseul unui rac. Situațiile răsturnate capătă sens, sunt privite cu bucurie, cu încredere ca și cum fac 

parte din etape absolut normale ale unui traseu. Cert este că și de această dată racii ei au sentimentul 

că participă la un mare eveniment social sau că urmează să se întâmple ceva important. Accentuarea 

axei Fecioara-Pești înseamnă adâncirea în sentimente care au asupra lor un impact nimicitor. De 

dragul reușitei sociale, pentru că nu pot renunța, pentru că de această dată mersul înapoi înseamnă 

detenta abordată înaintea unui atac iminent, toate aceste evenimente ar putea să-i ducă spre boală. 

Sunt avertizați racii care au intrat în luna martie cu rezervele la cota minimă, care nu au o sănătate 

prea bună și care, după cum au văzut până acum, nici nu rezistă la efort. Conjuncția lui Chiron cu 

Coada Dragonului poate însemna o lecție de viață legată de administrarea acestui fond, folosirea 

vitalității, calculul rațional. Cu cât se depărtează mai mult de această zonă a echilibrului cu atât mai 

epuizați, mai bolnav sau mai nervoși se vor simți. 

Trecerea Soarelui pe zodia Berbec înseamnă eliberarea de aceste idei care se pot întoarce 

împotriva propriei persoane, eliberarea de aceste ambiții care sunt construite împotriva resurselor 

personale. Faptul că Soarele intră pe zodia Berbec, pe casă imaginii sociale, înseamnă pentru rac tot 

o formă de ambiție, însă motivele sunt altele, instrumentele de lucru sunt cele foarte cunoscute și 

din această cauză ipostazele care dovedesc voință, ambiție sau succesul consumă mai puțină energie 

și oferă mai multă satisfacție. Pentru că în această perioadă se va consuma și conjuncția lui Venus 

cu Neptun, racii vor simți nevoia să o ia de la capăt, unii vor avea clar senzația unui început 

spectaculos sau vor fi convinși că s-a produs deja o schimbare în viața lor și le va fi mult mai ușor 

să se adapteze la noile condiții. Din 22 martie, când și Mercur le va intra pe casa imaginii sociale, 

racii conștientizează că au toate prerogativele necesare pentru a redobândi faima, succesul 

recunoașterea și respectul pe care le caută.  

Este posibil ca în această nouă ipostază să-și dea seama că le-au mai rămas niște reziduuri, 

să aibă încredere în continuare în lucruri ciudate, în elemente fragmentate, într-o autoritate negativă 

pentru că așa au lucrat de la începutul anului și până acum, așa au văzut că se poate atinge o poziție 

importantă sau se poate rezolva o problemă. 23 martie este reprezentativă la acest capitol pentru că 

se împlinește și Luna plină de această dată pe o altă axă, un sector suficient de generos, curat și 

puternic încât să aibă sentimentul că până și revolta este acum permisă. Conjuncția Soarelui cu 

Mercur pe zodia Berbec le aduce acestora succes prin idei neobișnuite, pot să dea acum lovitura, pot 

să fie foarte inspirați, să facă o modificare în schema de lucru, să intervină fără să-și fi programat 

lucrul acesta și totul să se transforme în chip miraculos. Sunt foarte bucuroși, încântați de ceea ce se 

consumă în preajma zilei de 23 martie și vor avea impresia că tot anul vor putea să se bucure de 

ceea ce câștigă acum. Nu este cazul să viseze prea mult deoarece începând cu 25 martie Saturn va 

intra în mers retrograd până la vară și pentru că această planetă le trece pe casa muncii bucuria 

aceasta a succesului social ar putea să fie știrbită de probleme la locul de muncă, probleme cu starea 

de sănătate, probleme cu a menține o atmosferă armonioasă sau de a ține un secret. 

Desigur, zona aceasta a problemelor este foarte cunoscută pentru rac și ultima decadă a lunii 

martie arată că sunt conștienți de ceea ce pot și de ceea ce nu pot să facă, sunt atenți la ceea ce se 

poate transforma într-un accident rapid, sunt atenți la ceea ce poate merge spre progres de la sine. 
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Retrogradarea lui Saturn pe casa muncii poate avea însă repercusiuni drastice pentru cei care au un 

loc de muncă instabil, pentru racii care au trecut de la începutul anului și până acum prin conflicte 

profesionale, pentru racii care au cerut într-un moment nepotrivit respectul și recunoașterea socială. 

Pentru că știm că de fiecare dată când se află în fața unei probleme reușește să-și mobilizeze 

multe resurse despre existența cărora poate nici el nu știa, în 26 martie, când Soarele se va afla într-

o relație bună cu Marte de pe casa muncii, racii s-ar putea să vină cu o soluție miraculoasă. Pentru 

că Saturn intră în mers retrograd pentru toată lumea, soluțiile de pe casa muncii, soluțiile 

profesionale, cele care ating toate zodiile, este adevărat, în proporții diferite, primesc din partea 

racilor implementări rapide, poate chiar înainte ca această problemă să fie percepută de toată lumea. 

Din nou racii sunt în centrul atenției, din nou sunt persoanele cele mai importante și din nou pot să 

transforme un element inferior în avantaj propriu.  

Pentru că multe din elementele astrale trec de pe emisfera vestică pe emisfera estică, racul 

simte că modul acesta de a soluționa o problemă reprezintă ceea ce ar fi trebuit să facă de la 

începutul anului și până acum. Acesta este modul prin care arată că nu se poate dezice de obicei. Nu 

se poate dezice să facă de fiecare dată un pas înapoi, să regrete, să aibă nostalgii sau să considere că 

a existat în trecut o soluție mai bună pe care nu a fost în stare să o pună în aplicare. Anterior, când 

cele mai multe dintre elementele astrale se aflau pe emisfera vestică existau mai multe condiționări 

sociale și voința lor a fost cumva coordonată după mesajul acestor condiționări. Acum aceste 

condiționări dau semne că se diminuează sau devin mai permisive față de pretențiile racului. Din 

această cauză văd clar că ar fi putut să pună în aplicare o altă soluție, din această cauză cred că 

aceasta poate fi o metodă pe care să o aplice și pe alte conjuncturi. Racii se simte bine 

conștientizând lucrul acesta, au energie, au determinare, pot să treacă ușor prin stări extreme fără să 

fie zdruncinați prea tare, pot să fie puternici în mesajul pe care-l transmit și să nu se vadă că, de 

fapt, sunt epuizați, că sănătatea lor nu este la cotele cele mai bune, că starea de vitalitate este în 

scădere. Această mobilizare puternică poate avea asupra racului un impact foarte bun. Uită ceea ce 

este dramatic și ține minte ceea ce-l motivează. Iată o achiziție foarte importantă pe care racul o va 

ține minte tot anul. 

 

APRILIE 
Prea multe exigențe. Lucrurile se pot limpezi. Primesc mesaje neclare. Există un pericol pe 

care nu-l pot rezolva. Implicarea în evenimente de amploare. Există o tristețe pe care nu o pot 

rezolva. Sentimentele adânci sperie. Se acumulează prea mult. Își dau importanță. Există o 

expresivitate care nu poate fi tradusă. Lipsă de sinceritate. Valorile universale sunt apreciate mai 

mult decât valorile personale. Se face o selecție dură. Un compromis îi salvează dintr-o situație 

penibilă. Finalizare. Respect față de cel slab. Remediere. Prieteniile sunt neobișnuite. Se depășește 

o barieră de înțelegere referitor la prietenie. 

 

Luna aprilie este foarte importantă pentru cei născuți în zodia Rac pentru că le aduce accesul 

la o formă de succes care ar trebui să-i încânte foarte mult ori să le confere un statut privilegiat în 

grupul de apartenență. O mare parte din luna aprilie Soarele se va afla în tranzit prin casa a X-a, pe 

casa demnității sociale și proiectele asupra cărora au lucrat în lunile anterioare tind să le ofer acum 

răspunsuri ori cer dintr-odată împlinirea unor noi etape. Aceste etape ar trebui să le ofere o viziune 

de ansamblu mult mai bună, să fie mai limpezi și să se consolideze atât de bine pe statutul pe care îl 

reprezintă momentul acesta încât problemele care vor veni de-acum încolo să nu le mai afecteze. 

Asta înseamnă pentru ei un pas înainte, dar nu înseamnă că viața lor va fi axata pe evenimente 

simple. În 3 aprilie, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră, primesc mesaje 

neclare și vor fi întorși din drum. Nu se știe dacă nu cumva această revenire la o stare de fapt, 

această întoarcere din drum nu este răsplata pentru niște fapte rele pe care le-au făcut în lunile 

anterioare. Oricum ar fi, se vor descurca foarte bine, au în continuare un spirit de observație foarte 

bun și se bazează mult pe inspirația partenerilor de dialog. 

S-ar putea ca impulsurile acestea negative să fie destul de intense. Au acum ocazia să 

vorbească cu cei în care au foarte mare încredere despre secrete, despre consecințele unor ieșiri din 
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ritm, despre rezultatele negative ale unei revolte. Este adevărat, s-ar putea ca această revoltă să le 

ofere senzația de putere, să le întărească poziția în grupul de apartenență, să-i ridice pe raci pe un 

nivel nou însă să trebuiască să plătească un preț pentru asta. Ei nu trebuie să uite că au Luna neagră 

în plin tranzit prin casa familiei și orice lucru rău făcut pe zona publica se răsfrânge asupra 

membrilor familiei, asupra stării de confort, asupra binelui pe care trebuie să îl trăiască în intimitate. 

Din această cauză nu au de ce să-și facă planuri pe termen lung, ci mai curând să se ocupe de 

evenimentele care s-au consumat în mijlocul lunii ianuarie și care nu au fost tocmai corecte. Dacă le 

repară pe acestea atunci planurile de viitor nu vor mai fi atât de periculoase, iar obstacolele pe care 

le întâlnesc nu-i vor mai pune în dificultate parteneriatele lor. Racii au nevoie în luna aprilie să 

accepte faptul că partenerii lor de dialog știu mai multe despre ei decât cred sau decât i-au lăsat 

până acum să vadă. 

În 5 aprilie, când Venus va intra pe case imagini publice, racii trec la acțiune. Abia acum își 

dau seama că acțiunile în forță pe care le-au abordat până acum au fost, de fapt, niște impulsuri. 

Abia acum realizează ce înseamnă să se implice în evenimente sociale de amploare, ce înseamnă să 

pună în dificultate un colaborator, să pună la îndoială cunoștințele, priceperea sau soluțiile, abia 

acum își dau seama cât de ușor se pot rezolva anumite probleme care sunt legate de pasiuni, de 

muncă, de proces tehnologic, de flux, de prospectarea noului. 

Începând cu 5 aprilie racii intră într-o perioadă de schimbare. Nu doar Venus își schimbă 

zodia, ci și Mercur, în 6 aprilie, le va trece pe casa prietenilor și atunci racii se pot baza mult mai 

bine pe promisiunile celorlalți. S-ar putea ca anumite lucruri pe care le spun sau pe care le fac, 

anumite elemente legate de pasiuni pe care se simt dintr-o dată încurajați să le exprime la un nivel 

superior să-i ducă pe un nou nivel, să-i avantajeze sau să-i facă să se prezinte frumos față de 

persoane importante. 6 aprilie este însă dificilă și pentru că Soarele se va afla într-o relație negativă 

cu Pluton și s-ar putea ca impulsurile racilor să fie orientate împotriva a ceea ce nu au crezut sau nu 

au acceptat din partea celorlalți. Aceste sentimente adânci, abisale, această nevoie de a li se 

confirma din nou puterea, această oportunitate ce ar trebui să-i avantajeze se transformă într-o mare 

critică. Nu lovesc la întâmplare, nu critică întâmplător, nu sunt acum așa cum au fost în lunile 

anterioare dominați de anumite frustrări pe care ei înșiși nu și le puteau controla. Acum atacul lor se 

bazează mult pe umilințe mai vechi, pe impresii negative pe care le-au acumulat în situații delicate 

când erau obligați să țină cont de părerile celorlalți. Impulsul acesta este mult mai permisiv pentru 

raci decât pentru alte semne zodiacale, este mult mai favorabil acum decât au fost pe alte impulsuri 

asemănătoare acestora din lunile anterioare. 

În 7 aprilie se va împlini Luna nouă pe casa imaginii publice și aceste revolte ale racilor fac 

parte dintr-un plan de transformare. Cei care nu le acceptă părerea, cei care nu sunt de acord cu ei și 

nici nu vor să-i lase să se exprime la un nivel superior vor vedea cât de tenace pot fi și în această 

latură. Când se spune despre raci că sunt harnici ar trebui să se înțeleagă că această perseverență a 

lor, această ambiție ce i-ar duce la împlinirea perfectă a unui plan poate fi aplicată și în schemele 

acestea negative. 

Conjuncția Soarelui cu Uranus de pe zodia Berbec din 10 aprilie înseamnă pentru acești 

nativi exprimare la un nivel superior. De această dată, primesc semnale din jur că au o problemă cu 

ei înșiși, că se neglijează, că nu au o disciplină a gândurilor pusă la punct, care acționează doar pe 

baza impulsurilor și ar trebui în această zonă să producă schimbarea cea mai importantă. Prin acest 

avertisment își dau seama că o mare parte din energia lor se consumă acum pentru a întreține relații 

sociale, pentru a construi o imagine despre care cred că le va împlini toate așteptările vieții. 

Conjuncția Soare-Uranus înseamnă, în primul rând, atenționare și, apoi, exprimare prin segmente 

noi. Lucrurile acestea le sunt însă favorabile pentru că această prospectare a noului, această ridicare 

a expresivității pe un nivel superior este susținută de anturajul lor, adică ideile prind rădăcini, sunt 

ascultate, sunt plăcute, lăudate și așezate acolo unde trebuie, deci acolo unde racul se așteaptă. 

Relația aceasta de opoziție dintre Mercur și Junon care se împlinește în 12 aprilie arată și o 

conștientizare dureroasă pentru ei. S-ar putea ca în această expresivitate la un nivel înalt, în această 

eliberare de condiționări pe care, din 2011 încoace, racii o traversează de fiecare dată în luna aprilie 

aducându-le anumite probleme legate de nesinceritatea unor colaboratori, să iasă din nou la lumină. 
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În plus față de anii anterior, racii au acum o intuiție foarte bună, o atenție aparte pe detalii și, în 

plus, au și puterea să extragă de acolo doar ceea ce îi avantajează. 

Persoanele care au în anturajul lor nativi născuți în zodia Rac nu ar trebui să îi încurajeze pe 

aceștia să se exprime într-o zonă pe care nu o cunosc. Racii acum mai mult simulează puterea de a 

ierta pentru că nu s-au desprins încă de ceea ce înseamnă rememorarea unor umilințe mai vechi. 

Dacă se pune problema să colaboreze cu aceleași persoane care au greșit în trecut atunci nu se vor 

abține să nu arate că sunt superiori, puternici, se vor ridica asupra celorlalți în stilul lor acid sau 

blând, cel pe care l-au exersat în 

ultimii ani.  

Dacă așteptările lor nu 

sunt prea mari, dacă sarcinile pe 

care și le atribuie nu sunt prea 

complicate sau nu sunt orientate 

împotriva disciplinei și nici nu 

presupun timp prea mult atunci 

au timp și de familie, vor să 

repare lucrurile care nu sunt 

corecte acolo sau acorda acestui 

sector o mai mare atenție fără 

însă un rezultat spectaculos. În 

continuare, există o mare 

presiune pe ceea ce înseamnă 

intimitatea sau înțelegerea 

problemelor personale și acești 

nativi sunt avertizați că dacă au 

așteptări prea mari din această 

zonă vor fi foarte dezamăgiți. 

Nici ei nu pot repara problemele 

de intimitate, dar nici partenerii 

lor nu par să înțeleagă ori nu par 

să dețină soluțiile cele mai bune 

la problemele pe care racul 

dorește să le soluționeze. 

Pentru că multe din 

conjuncturile astrale le 

încurajează intuiția și inspirația, 

pentru că pe multe dintre acestea 

racii le folosesc pentru 

creativitate sau pentru a construi 

elemente universale la care sa 

apeleze de fiecare dată când sunt 

cuprinși de singurătate sau de 

durere, acești nativi au sentimentul că se pregătesc pentru un eveniment ciudat. Acest eveniment 

ciudat va veni spre ei chiar în 15 aprilie când Soarele se va afla într-o opoziție cu Luna neagră. 

Acum, mult mai vulnerabili sunt bărbații, iar femeile vor fi sensibil intimidate de prezența agresivă 

a unui factor masculin sau a unui bărbat care vor să le pun în dificultate imaginea sau vor să le dea 

la o parte dintr-un demers. În timp ce ele au ocazia să se apere, bărbații, nu. În ochii celorlalți 

femeia rac pare slabă, prea sensibilă sau incapabilă să împlinească un deziderat îndrăzneț. Nu 

trebuie însă subestimată ambiția acestor nativi pentru că în momente de genul acesta se pot mobiliza 

mult mai tare și mai puternic decât își pot da seama chiar și ei înșiși. Totuși, opoziția Soarelui cu 

Luna neagră le aduce acestora probleme noi. Le pot reînvia probleme cu partenerii sau îi pot 

constrânge pe aceștia să facă fapte greșite pentru ca o persoană mult prea critică din jur să-i poată 

acuza, să-i încurajeze pe aceștia să le declare racilor un război deschis. Marele eveniment pe care l-
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au intuit este cel care va veni spre ei începând cu 17 aprilie, când Marte va intra în mers retrograd. 

O anume formă de revoltă îi cuprinde și nu recunosc schema aceasta pentru că ea este legată de prea 

mulți oameni sau declanșează evenimente asupra cărora nu au niciun control. Abia acum racii vor 

vedea dacă au dezvoltat cu partenerii lor o relație foarte bună pentru că de ei vor deprinde. 

Pentru a face față acestei revolte localizată inițial în zona muncii, a profesiei sau a stării de 

sănătate, racii vor fugi din fața problemelor. În preajma zilei de 18 aprilie își vor da seama că au 

nevoie de relaxare, că bateriile sunt pe terminate și dacă nu țin cont de acest avertisment atunci în 

mod sigur vor duce mai departe demersurile acestea printr-un sacrificiu foarte mare. Racii sunt 

avertizați că trebuie să țină cont de acest avertisment pentru că au pe casa bolilor acute și a muncii 

două planete retrograde, doi malefici, două astre care îi vor zgudui puternic. Din toată această 

contracție astrală ziua de 18 aprilie pare să fie una dintre cele mai dificile pentru că aduce și trecerea 

Soarelui pe ultimul grad al zodiei Berbec și deci acutizarea unor probleme legate de muncă sau de 

finalizarea unor demersuri în public, în văzul tuturor, pentru care racii nu mai au putere sau 

întâlnirea cu problemele pe care nu știu să le rezolve deși trebuie să regăsească acestora o soluție 

urgentă. 

Trecerea Soarelui pe casa prietenilor poate însemna selecție. Din toată această furtună, racii 

aleg câteva persoane cu care să dezvolte o relație foarte bună și pe care să-i întregească și mai mult. 

Există însă o componentă neplăcută care vine din rememorarea unor episoade sociale, prin 

accentuarea fricii de compromis pe care racul o trăiește toată luna aprilie. S-ar putea ca 

evenimentele sociale să nu fie atât de dureroase pe cât le este percepția, cel puțin s-ar putea să nu fie 

atât de dureroase pentru cei din jurul racilor care sunt și ei prinși în aceeași suită de evenimente. 

Racii însă parcurg o relație proastă dintre Venus și Pluton ca pe un atac la persoană, ca pe o grijă pe 

care se simt obligați să o țină vie pentru a fi tot timpul pregătiți să facă față oamenilor răi. 

Deocamdată nu au atât de mulți oameni în jur sau nu-i atrag atât de mult pe cei cu care au colaborat 

până acum, însă au o mare problemă cu evenimentele pe care nu le pot finaliza sau cu demersurile 

prea mari, prea ample și prea îndrăznețe pe care acum nu le mai pot să le susțină. Din nou, 

avertismentul astral le atrage atenția asupra nevoii de relaxare, de regenerare, de meditație, de 

revitalizare pentru că, altfel, începând cu 22 aprilie, Luna plină de pe axa afectivității îi va expune 

unor conflicte care fac trimitere cu precădere la zona afectivă și care îi vor zdruncina foarte tare. 

Aceasta ar putea să fie o lovitură finală într-un conflict și racii pot să se piardă într-o confruntare și 

să fie atât de supărați, de triști sau de afectați încât să nu-și mai revină până la finalul anului. 

Minciuna este principală problemă cu care va trebui să lupte, iar asta pentru că situația mincinoasă 

nu mai acceptă soluțiile pe care racii le cunosc și cu care au lucrat foarte bine de la începutul anului 

și până în luna aprilie. Provocările sociale îi enervează pentru că au impresia că oamenii mincinoși 

îi trag în jos, îi dau la o parte dintr-un demers și îi bulversează foarte tare. S-ar putea să nu fie 

departe de adevăr, s-ar putea ca asocierile în care se implică să fie prea dureroase și să se bazeze pe 

anumite greșeli pe care chiar ei le-au făcut pe finalul lunii martie. Umbra trecutului îi urmărește și, 

pe de o parte, prin această rememorare a ceea ce s-a consumat pe finalul lunii martie, racii își 

reamintesc dorința de aventură și de a trăi totul foarte intens, dar se și tem că s-ar putea ca să nu mai 

aibă cu cine să-și împlinească această aventură. 

Ceea ce se întâmplă pe finalul lunii aprilie pentru raci înseamnă o mare provocare ce ar 

putea să-i ducă spre adâncimi ale ființei, spre zonele abisale acolo unde secretele par să fie cel mai 

periculoase. Dacă în mijlocul lunii aprilie descoperă anumite lucruri despre anturaj care nu le sunt 

pe plac vor vedea că în preajma zilei de 27 aprilie acestea au și etapa a doua, lucrurile acestea 

neplăcute pot fi și purtătoare ale unui mesaj ciudat care le poate afecta viziunea de ansamblu sau 

tipul de relație pe care ar trebui să-l dezvolte pe mai departe cu aceste persoane. Sunt avertizați racii 

că aceste sentimente nu sunt reale și că etapa a doua aferentă acestor probleme este mai mult 

inventată sau se bazează foarte mult pe impresii subiective ce sunt specifice doar lunii aprilie. Ar 

trebui să le lase deoparte și să nu mai hrănească aceste sentimente conflictuale pentru că starea 

sufletească de acum se susține pe curiozități periculoase cele care răscolesc trecutul doar pentru că 

nu l-au iertat, nu-l mai pot tolera. 

În 28 aprilie Mercur de pe casa prietenilor își va iniția mersul retrograd ce va dura 

aproximativ trei săptămâni. Până acum au avut conștiința că locul de muncă devine un punct 
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vulnerabil, iar prietenii pe care s-au bazat ar fi putut să le dea răspunsuri greșite, să-i respingă, să nu 

mai aibă timp pentru ei și să le dea acestora o senzație de disconfort. S-ar putea ca remedierea 

acestor disfuncții de comunicare să survină în ultima zi a lunii aprilie când Venus va intra pe casa 

prietenilor însă această poziție le avantajează mai mult pe femei. Femeile rac pot deveni acum 

prietenoase pentru cei din jur și s-ar putea ca la un moment dat și acestea să devină la fel de 

vulnerabile precum bărbații deoarece sunt prietenoase, vor să fie apreciate sau vor să primească din 

jur ajutorul pe care îl caută și pe care să-l folosească drept medicament pentru problemele 

profesionale pe care le traversează în această perioadă. Acest lucru nu este posibil sau cel mult pot 

întâlni un om care să le asculte însă nu se vor mulțumi doar cu faptul că au un umăr pe care să 

plângă. Femeile rac vor dori mai mult și din această cauză până la finalul mersului retrograd al lui 

Mercur vor fi și ele la fel de dezamăgite sau de vulnerabile precum sunt bărbații născuți in zodia 

rac. 

 

MAI 
Au nevoie de rezultate spectaculoase. Vulgaritatea îi îngrozește. Prezentul trebuie să fie 

frumos și luminos. Probleme de alimentație. Se distruge un ideal. Sunt puși la încercare oameni care 

nu le vor răul. Devin mesageri ai unor proiecte îndrăznețe. Pot să-și dovedească abilitățile, curajul, 

îndrăzneala. Dacă nu sunt ajutați, trădează. Puterea lor devine complicată. Evenimentele sociale îi 

iau pe nepregătite. Nimic nu li se pare prea ușor. Sufletul este încărcat. Vorbesc prea mult, simt prea 

mult, ajută prea puțin. Inventează argumente. Îngrijorare. Se luptă cu gradul de satisfacție. 

 

Luna mai pare să fie una dintre cele mai intense și mai problematice luni pentru cei născuți 

în zodia Rac. Lupta cu inamicii invizibili reprezintă o greutate în plus față de ceea ce există deja pe 

casa muncii sau pe ceea ce se conturează o perioadă importantă din luna mai pe casa prietenilor. 

Acestea sunt punctele vulnerabile și în mod normal acesta ar trebui să fie punctele cele mai 

puternice pe care mizează acum un rac. Există însă și speranțe că lucrurile își vor reveni pe calea 

cea bună, dar începând cu 9 mai, când Jupiter își va reveni la mersul direct. Până atunci racii vor trăi 

totul foarte intens și până și inspirația, soluțiile sau rezultatele spectaculoase, le vor folosi tot pentru 

a compensa ezitarea pe care o au, temerea că alegerile pe care le fac se dovedesc dificile sau 

periculoase. 

Referitor la relațiile racilor cu ceilalți, pe începutul lunii mai se întâmplă un fapt interesant. 

Vor fi atât de obedienți și de înțelegători față de suferința umană, atât de permisivi față de situațiile 

delicate, ciudate sau neobișnuite pe care le traversează ceilalți încât vor fi dispuși să renunțe la 

timpul lor, să facă un efort în plus pentru a-i ajuta pe ceilalți. Noi, pentru că studiem astrologia, 

vedem din cerul astral aferent începutului de luna mai că lucrurile acestea nu vin dintr-o căldură 

sufletească nemărginită. Fac lucrul acesta pentru că au nevoie să vadă că de pe mâinile lor apar 

soluții bune. Sunt speriați, unii dintre ei chiar îngroziți, că poate nu mai sunt buni de nimic. 

Implicându-se în soluționarea problemelor celorlalți văd că totuși munca lor poate fi încununată de 

succes și că sunt totuși pricepuți așa cum au crezut pe vremuri. Dacă dintre aceștia vor fi și racii 

care se vor bucura de ceea ce se întâmplă în jur, care vor fi mulțumiți cu genul acesta de rezultate 

atunci putem vorbi până la finalul lunii mai și de raci învingători, însă nu putem vorbi nici într-un 

caz de raci mulțumiți de viața pe care o au. Aici ar trebui să lucreze foarte mult, în acest sector ar 

trebui să-și diminueze duritatea, atitudinea critică și să devină mult mai permisivi față de propria lor 

suferință. Dacă nu ar mai cântări lucrurile în această manieră, dacă nu ar fi atât de revoltați pe 

situațiile care îi încearcă iar și iar să le rezolve fără sorți de izbândă atunci vor vedea că aceste 

emoții nefirești, aceste obstacole nu se referă la lucruri ce se consumă în prezent, ci fac trimitere la 

mari probleme ale vieții, la tensiuni existențiale pentru care este de fiecare dată și-n cazul tuturor 

nevoie de mult timp pentru a le rezolva. 

Uranus le poate aduce acum o detensionare a unei zone parteneriale despre care, din nou, 

racii pot spune cu mâna pe inimă că nu au crezut-o atât de utilă nevoilor lor. Se întâmpla lucrul 

acesta pentru că sectoarele care au fost foarte importante în primele trei luni ale anului sunt acum 

vulnerabile. Luna nouă de pe casa prietenilor, provocările care le vin dintr-o zonă pe care au 
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ignorat-o, constituie singurul aliment dulce pe care-l mănâncă după zile întregi în care nu au avut în 

gură decât un gust amar. Din această cauză văd toată această situație în mod disproporționat și din 

această cauză ziua de 7 mai, când se împlinește trigonul dintre Soare și Pluton, evenimente banale 

se transformă într-o mare bucurie, într-o mare șansă sau într-o mare deschidere pentru cei născuți în 

Rac. Este adevărat, lucrurile acestea sunt confortabile pe moment, sunt plăcute pentru că le arată 

acestora că nu toată viața lor este supusă eșecului, că nu totul se năruie, că pot să devin atenți asupra 

unor elemente care sunt bune și prin explorare ar putea, într-o oarecare măsură, să le înlocuiască pe 

cele foarte importante care acum sunt defecte. Vor medita mult asupra acestui aspect, se vor gândi 

foarte intens dacă nu cumva ar trebui ca tot anul să se preocupe de lucruri de genul acesta, dacă nu 

cumva tot anul ar trebui să transforme lucrurile mici în evenimente foarte importante sau episoade 

esențiale demersurilor în care se implică pentru a nu pierde totul. 

Revenirea lui Jupiter la mersul direct pe casa comunicării înseamnă pentru ei a spune lucruri 

interesante pentru ceilalți, a atrage atenția asupra unor probleme referitoare la nevoile celorlalți 

care-i transformă din nou în vedete. În aceeași zi și Soarele cu Mercur se vor întâlni într-o 

conjuncție și racii sunt tentați acum să se răzbune. Este adevărat, răzbunarea lor seamănă cu 

dreptate pe care o aplică dur și din această cauză le este permis să facă lucruri de genul acesta. 

Destinul însă poate fi necruțător și sunt avertizați că nu au voie să folosească intuiția, inspirația sau 

șansa pentru a se impune în modul acesta sau pentru a pedepsi mesagerul care le aduce vești 

proaste. Ceea ce se întâmplă pe casa muncii vine pentru că sunt marginalizați, acuzați pe nedrept 

sau îngrijorați de faptul că munca lor nu va mai fi răsplătită așa cum se așteaptă, nu cere neapărat și 

învinuirea colegilor de serviciu, partenerilor racilor ce se dovedesc a fi incapabili sau neputincioși, 

nu cere învinuirea mesagerul. Aceasta este o problemă a lor și trebuie să o abordeze ca pe una strict 

personală nu ca pe o problemă socială. 

A doua decadă a lunii mai, care înseamnă pentru toată lumea și contactul cu o formă 

neobișnuită de libertate, pentru raci înseamnă a da curs unei curiozități ciudate. Se vor gândi foarte 

mult la faptul că viața este nedreaptă și că le-ar fi mult mai bine dacă ar obține măcar jumătate din 

realizările pe care le-au cerut destinului. În timp ce alții își petrec timpul relaxându-se si izolându-se 

de probleme, racii se adâncesc și mai mult în conținutul acestora în ideea că vor obține răspunsuri. 

A doua decadă a lunii mai înseamnă pentru ei căutarea acestor răspunsuri și, indiferent ce soluții 

primesc, indiferent ce li se spune sau ce află despre ceea ce trăiesc în această perioadă pe ei nu-i va 

mulțumi nimic. 

În timp ce alții își folosesc abilitățile, curajul, îndrăzneala sau determinarea pentru a se 

desprinde de probleme, ei se adâncesc și mai mult în ele, în speranța că vor găsi acolo o mare 

vindecare. Mercur retrograd de pe zodia Taur înseamnă o revoltă împotriva unor mesaje pe care 

racii le-au înțeles greșit. Racii au nevoie în această perioadă de oameni de încredere care să le 

suporte crizele existențiale, întrebările sau frământările, care să le permită să se revolte în modul lor 

specific, să râdă, să glumească, să ironizeze, chiar să trădeze. Trădarea racilor acum este inofensivă 

și ea nu poate fi dusă mai departe pentru că adâncimea este ocupată acum de alte lucruri, de alte 

interese, de alte compromisuri. Dacă partenerul de dialog al racului nu este înțelept, dacă el este 

prezent și nu-i oferă acestuia soluții dacă nu-l ajute să viseze, dacă nu-i stimulează creativitatea și 

nu-i oferă răspunsuri chiar și atunci când acesta arată vădit că le înțelege greșit atunci nu-și merită 

locul lângă un om atât de harnic și de muncitor cum este racul. Aceasta este zona anului 2016 când 

dihotomiile periculoase, când extremele care nu se pot amesteca și care nici nu au înțeles, îl 

afectează pe rac în modul cel mai dur și mai neplăcut cu putință. Nu trebuie să uităm că a doua 

decadă a lunii mai înseamnă finalul tranzitului prin zodia Balanță a Lunii negre, deci Luna neagră 

se pregătește să intre pe casa iubirii dăruite pentru rac și, pentru că Mercur de pe casa prietenilor le 

aduce acestora un compliment straniu, neobișnuit, ciudat, extravagant, unul care nu poate fi încadrat 

într-o regulă cunoscută, aceștia dau impresia că sunt, nu doar intuitiv, ci excesiv de intuitivi, având 

o viziune precisă asupra viitorului apropiat. Puterea de sugestie a racilor în această perioadă poate fi 

atât de mare încât vor inspira teamă celorlalți. Nu se pot desprinde de caracterul negativ al dramelor 

pe care le trăiesc acum foarte intens și spun tot felul de lucruri rele la adresa celorlalți care se 

adeveresc. 
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Dacă cei din jur sunt cu adevărat bulversați de ceea ce constată racii, în adâncul sufletului 

lor racii simt că sunt pe calea cea bună. Este adevărat, percep cu mare intensitate duritatea aceea ce 

se consumă pe casa profesiei și sunt îngrijorați ca nu cumva această revoltă interioară, această 

forfotă foarte intensă să nu treacă într-un alt sector. Acest lucru se va întâmpla pentru că în preajma 

zilei de 27 mai Marte 

va trece în Scorpion, 

deci pe casa iubirii 

dăruite. Și de această 

dată intuiția lor va fi 

confirmată, și de 

această dată o 

anticipație negativă ar 

putea să prindă 

rădăcini. Deocamdată, 

au un spirit războinic 

pe care îl țin oarecum 

sub control, nu 

generează evenimente 

foarte dramatice pe 

care apoi să nu le mai 

poată explica, înțelege 

sau cosmetizare. Dacă 

însă se preocupă 

excesiv de mult din popularitate, dacă vor să atrag atenția celor din jur prin tot felul de ciudățenii 

sau vor cu adevărat să devină părtași la mediul acid pe care-l au în jur, atunci vor vedea cât de mult 

greșesc, cât de ciudate, neobișnuite sau periculoase se dovedesc a fi sentimentele lor în această 

perioadă. Au tendința de a înțelege într-un mod aparte evenimentele sociale, să le vadă prea 

impulsive, să le scrie într-un capitol al vieții și să facă în așa fel încât această perioadă a vieții lor să 

fie definită de lucrurile acestea. În realitate, lucrurile acestea nu sunt contradictorii, nu sunt confuze 

ci racul se află în căutarea unui element care să ascundă o greșeală personală. De altfel, cei din jurul 

lor care nu sunt născuți în această zodie, dacă dețin această cheie, vor vedea cât de simplu se poate 

lucra cu un rac, vor constata cât de ușor transformă ei bucuria într-o dezamăgire cunoscută, 

experimentată pentru a avea certitudinea că au deja soluții la problemele cu care se confruntă. 

Adesea, ceilalți au mari dificultăți în a le înțelege firea. Dacă nu-i judecă doar după reacțiile 

exterioare, ci încearcă să descopere care sunt corelațiile între gânduri și fapte, între emoții și 

impulsuri, atunci vor vedea că racii iubesc frumosul, oamenii inteligenți, oamenii calzi, sunt foarte 

stabili pentru că se tem să nu fie răniți de fiecare dată când se exprimă. Dacă se exprimă dur, fac 

lucrul acesta tocmai pentru că vor să se protejeze de eventuala duritate. Acest gen de comportament 

arată o fire puternică și numai un om foarte puternic poate construi o viață frumoasă cu un rac 

învățat să facă foarte des lucru acesta. Dacă le face foarte des, nu înseamnă că în sufletul lor sunt 

oameni răi sau răutăcioși. Cel care ajunge să vadă racii doar prin această etichetă înseamnă că nu i-a 

cunoscut niciodată. 

În 20 mai Soarele le va trece pe casa lucrurilor ascunse și comunicarea racilor s-ar putea să 

aibă acum o nouă componentă. Vor fi mai calmi, mai liniștiți, vor fi mai atenți la calitatea 

informației pe care o transferă și din această cauză mulți vor avea impresia că s-au schimbat, că o 

parte din problemele vieții lor s-a temperat pentru că nu mai vorbesc atât de mult despre ele și nici 

nu-i mai acuza pe ceilalți de faptul că suferă. Este însă o iluzie pentru că Soarele pe casa lucruri 

ascunse interiorizează aceste probleme, le selectează sau îi fac pe raci mult mai temători față de un 

răspuns negativ ce ar putea să vină din partea unui om care nu poate să înțeleagă. 

Trecerea Lunii negre pe zodia Scorpion, pe casa iubirii dăruite, înseamnă inițierea unei 

perioade de nouă luni de probleme în dragoste. Racii vor ajunge să iubească ceea ce nu este demn 

de iubirea lor, acceptă să se implice în evenimente care să le compromită imaginea publică, să le 

diminueze din voință, din libertate, să-i facă agresivi sau impulsivi ori îi expune față de evenimente 
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ciudate care să le deformeze ideea despre dragoste. Este un moment prost pentru racii să se 

preocupe acum de problemele de dragoste când preocupările de acum sunt legate de satisfacția la 

locul de muncă sau că nu mai au energie. Dacă luăm în calcul și faptul că din 27 mai Marte 

retrograd a intrat și el pe aceeași casă, atunci sunt avertizați că au nevoie ca puțina energie care le-a 

rămas să fie folosită pentru a nu face ceea ce le vine foarte ușor să facă acum: să iubească ceea ce 

nu este demn de ei. Pentru că Luna neagră intră pe o casă ce ar trebui să le ofere strălucire, 

întunecarea acestei zone arată efortul de face problema să pară soluție, de a deforma adevărul, de a 

aduce la lumină valori față de oameni care nu acceptă soluțiile lor sau nu le accept așa cum ei le 

prezintă. Începând cu 21 mai chiar vor avea impresia că toată lumea este împotriva lor, că ceilalți 

vor să-i restructureze, să-i fragmenteze pentru a controla mult mai ușor. Nu vor accepta nicio formă 

de dominare și se vor revolta foarte ușor împotriva celor care dețin controlul, care au funcții de 

conducere sau care sunt lideri. Din fericire, vor putea să facă lucrul acesta într-un mod mai puțin 

periculos pentru ei în 22 mai, când Mercur își va reveni la mersul direct. Cel puțin în privința 

limbajului, preciziei, succesiunii ideilor, cel puțin un privința argumentului racii vor da dovadă de 

seriozitate și de respect. Vor avea însă o mare problemă cu atitudinea și pe Luna plina din 22 mai 

vom vedea raci distrugând totul în calea lor sau arătându-le celorlalți că nu este bine să superi un 

om care suferă. 

În 24 mai și Venus va intra pe casa lucrurilor ascunse și racii vor fi motivați de tot ceea ce se 

întâmplă în jurul lor să nu se mai exprime atât de sincer, să nu-și mai pună viața pe tavă în ideea că 

va găsi într-un final pe cineva care să-i înțeleagă și care să le ofere soluții practice. În egală măsură, 

trecerea lui Venus pe zodia Gemeni arată și confirmarea unor acțiuni eficiente, dezvoltarea unui 

simț practic care să le conferă o anume satisfacție. Nu putem să facem trimitere aici la relația cu 

satisfacțiile venite de la locul de muncă sau din aplicare a unui tratament, din experimentarea unor 

tehnici de vindecare și de armonizare. Au însă puterea acum să înțeleagă și să încadreze 

corespunzător toate avertismentele care fac trimitere la grupul de apartenență. În continuare, nu știe 

precis cum anume să traducă aceste avertismente și-n cazul sau, nu știe cât de periculoase sunt 

acestea pentru viața sa dacă să se îngrijoreze mai mult decât a făcut-o până acum. Atunci când 

traduc aceste avertismente pentru grupul de apartenență, pentru comunitate sau pentru națiune o 

face într-un mod foarte corect și am putea să vedem pe finalul lunii mai racii vizionari. 

Momentul cel mai delicat al acestei luni va veni începând cu 27 mai când Marte va intra pe 

casa iubirii dăruite și când lupta va trece într-un alt plan. Vom vedea raci care vor scoate această 

luptă din interior și-o vor transforma din lupta cu sine în lupta cu un adversar, fără să conteze ce 

funcție are acesta ce putere de reacție, cât de multă experiența are în genul acesta de activitate sau 

cât de rău este. Unii vor spune că nu mai judecă, că nu evaluează corect situația în cazul său, că nu 

se pot controla și nu se gândesc deloc la cât de mult ar putea să piardă prin genul acesta de acțiune. 

Racii însă sunt acum foarte puternici și au nevoie să-și dovedească această putere față de ei înșiși. 

Nu-i interesează ce pierd în afară, au nevoie ca măcar acum, pe finalul lunii mai, să aibă o anume 

satisfacție. Prin conjuncția lui Junon cu Luna neagră ce se va consuma pe zodia Scorpion în 30 mai, 

în situația în care și acest asteroid se află mers retrograd, racii simt că fac o mare greșeală și cu toate 

acestea nu se opresc. Gradul de satisfacție pe care trebuie să-l obțină din genul acesta de confruntare 

este cu mult mai important decât orice pierdere, orice dezamăgire pe care ar putea să o provoace 

celor din jur. Conflictul în sine este o pedeapsă pe care o aplică celorlalți dar, în egală măsură, 

trebuie să fie și o confirmare a puterii pe care o au. Ei consideră că nu mai pot trăi în modul acesta 

sau nu mai simt că trăiesc decât dacă își confirmă lor înșiși forma aceasta de putere. În cazul acelora 

educați, care nu se luptă cu cei din jur pentru a le inspira teamă și, prin frica lor, să creadă că sunt 

puternici, impulsul acesta duce spre creativitate, să fie mai buni în ceea ce fac, mai severi, mai 

îndrăzneți, mai curajoși. Astfel, devin imposibil de înfrânt prin viziunea pe care o au și prin 

disponibilitatea de a lucra într-un mod foarte eficient și foarte rapid cu informații complicate. Cei 

needucați care până acum au trăit superficial și nu s-au preocupat de ceea ce trăiesc, vor fi foarte 

duri și greu de suportat de ceilalți. 
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IUNIE 
Viața este complicată. Situațiile se inflamează din nimic. Există o dramă pe care nu o pot 

depășii. Fac totul pentru a-i bucura pe cineva. Dileme. Bucurii stranii. Încearcă să se detașeze, dar 

le este foarte greu să facă lucrul acesta fără ajutor. Problematica vieții personale le distruge 

confortul. Sunt părăsiți de inspirație. Ceea ce distrug face loc la ceea ce va crește de la sine. Pot 

să-și testeze forța și rezistența la efort. Pot fi ușor lăudați. Hotărârile sunt drastice. Au un simț 

aparte. Iubirea nu le este tulburată, chiar dacă la exterior se vede altceva. Trădează ușor pe cel în 

care nu are încredere. Adevărul este prețuit. 

 

Pentru raci, luna iunie s-ar putea să fie la fel de complicată și de intensă cum a fost Luna 

anterioară, însă o parte din aceste evenimente care par foarte dure sau la fel de dure ca în luna 

anterioară vor fi abordate de acești nativi cu mai mult curaj. Chiar de la începutul acestei luni, când 

Mercur se va afla în relație bună cu Axa Dragonului, fără a mai reuși de această dată să medieze 

tendința Nodurilor, sunt îndreptățiți să spună ceea ce gândesc și fac lucrul acesta cu mai mult tact. 

Foarte curând, Mercur va ieși din zodia Taur și va intra în Gemeni, pe casa lucrurilor ascunse, și 

racii vor deveni din nou tăcuți, interiorizați. Până atunci, însă, vor spune ceea ce gândesc și își vor 

asuma riscul conținutului pe care-l transferă. S-ar putea să fie puțin cam impulsivi în preajma zilei 

de 2 iunie când Soarele se va afla în careu cu Neptun. Au nevoie să fie sinceri, am nevoie ca 

persoana din jur să le tolereze genul acesta de sinceritate și se pare că racii se vor juca puțin cu 

mințile celorlalți testându-le rezistența la efort, rezistența la ceartă, rezistența la o presiune despre 

care racii știu foarte bine că nu pot îndura. Fac lucrul acesta cu plăcere ciudată, poate chiar sadică și 

asta doar pentru că sunt într-o mare dilema destinului. Soarele de pe casa lucrurilor ascunse i se 

opune lui Saturn și această opoziție atinge faza maximă în 3 iunie. Cu toate că sunt duri la adresa 

celorlalți au și un punct vulnerabil, iar acesta este minciuna. Vor să pară foarte puternici prin 

duritatea pe care o afișează, escaladează mult prea ușor anumite conflicte și fără să-și dea seama își 

întârzie aplicarea soluțiilor și așa firave pe care le au. Aceasta opoziție pe care planetele de pe zodia 

Gemeni le trimite către Saturn din Săgetător arată în cazul racilor o maturizare bruscă. Ar putea ca 

această maturizare să vină dintr-o pierdere, poate chiar pierderea unei persoane dragi, pierderea 

unui statut sau desprinderea definitivă de un vis. Cu toate că pentru toată lumea luna iunie înseamnă 

că visul este permisiv și că acesta, prin instrumentele pe care le folosește, salvează conștiința dintr-

un mare eșec, în cazul lor speranțele pe care le au trec într-un alt plan sau se sting definitiv. Acesta 

pare să fie un traseu nou, unui destul de dureros pe care trebui să-l parcurgă. Nu sunt lucruri bune 

pe care le suplimentează, previziunea aceasta chiar nu-i avantajează și, ca de fiecare dată, nu sunt 

lansate către acești nativi mesaje pentru a-i speria, ci pentru a-i avertiza că atitudinea aceasta 

pesimistă vine ca urmare a unui mod greșit de interpretare. Dacă ar ieși puțin din această notă 

dramatică pe care o simt cu implicare și ar vedea că, până la urmă, aceste unghiuri se adresează 

tuturor semnelor zodiacale, deci toți suferă la fel, ar conștientiza că mai au în jur și câteva bucurii. 

Este adevărat, în prima decadă a lunii iunie aceste bucurii sunt prea firave sau se ascund de ei. Asta 

nu înseamnă că nu există. Dacă sunt perseverenți și vor să scape de presiunea acestei dureri 

interioare le vor căuta. 

De altfel, au nevoie să facă lucrul acesta pentru că evenimentele astrale care se consumă în 

preajma zilei de 5 iunie, în special careul dintre Venus și Jupiter, dar și Luna nouă care se stabilește 

imediat ce se finalizează careul dintre Venus și Jupiter, le oferă acestora confirmări negative. Nu au 

nevoie ca aceste confirmări negative, ca drama momentului să se reproducă timp de o lună de zile, 

adică să se aplice pe durata unui ciclu lunar care debutează în 5 iunie. Au nevoie să fie înțelepți, să 

fie lipsiți de prejudecăți și să vadă foarte departe, adică mult mai departe decât le spune lor durerea. 

Dacă sunt suficient de atenți vor vedea că în preajma zilei de 7 iunie, când Soarele se va afla într-o 

conjuncție cu Venus, vor fi capabili să simtă frumos, să simtă profund, să se detașeze complet de 

prejudecăți și de lucrurile acestea rele care aduc erori în decizie și îi determină să iubească foarte 

mult compromisul. Prin acest aspect frumos dintre Soare și Venus, racii simt că au aliați puternici, 

simt că oamenii care le vorbesc frumos din jur au trecut deja testul încrederii și al rezistenței și că 

toată această furtună a destinului care se așază în fața lor, toată această pedeapsă pe care trebuie să o 
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suporte, pe care trebuie să o îndure, încet se diminuează. În 8 iunie Junon, prin retrogradare, se 

întoarce în casa familiei și descoperă că nu trebuie să se preocupe atât de mult de problemele 

celorlalți, cât de problemele personale. Prin rezolvarea acestor dureri personale, intime, reușesc să 

dea vieții o notă optimistă. Poate este mult prea curând să vorbim acum despre optimism, la fel cum 

poate este mult prea curând să considerăm că dacă Junon a intrat pe casa familiei atunci devin 

blânzi, își distrag atenția de pe tensiuni care nu au nevoie de scenă și nici de spectacol pentru a fi 

rezolvate. Racii încă sunt răvășiți, încă au de traversat complicații la locul de muncă și aceste 

nemulțumiri pun o mare greutate pe confortul lor afectiv. Retrogradarea lui Junon pe casa familiei 

înseamnă utilizarea a ceea ce distruge confortul, deci nu se poate vorbi de soluționare doar pentru că 

ajung să le vadă pe acestea ca pe adevăratele probleme pe care trebuie să-l rezolve. Liniștea ce ar 

putea să fie susținută de această poziție este semnul că se simt învinși, părăsiți ori descurajați.  

În 9 iunie, când Mercur se află 

într-o relație bună cu Chiron, racii sunt 

inspirați, deschiși către a soluționa o 

problemă sentimentală, una care este 

susținuta astral de opoziția lui Mercur cu 

Marte retrograd. Reușesc acum să 

explice de ce au fost părăsiți, de ce nu au 

fost înțeleși sau de ce oamenii sunt așa 

cum sunt și nu au cum să dezvolte cu ei o 

colaborare de o altă factură, de ce nu sunt 

calzi și deschiși, ci doar obstacole. 

Explicația aceasta rămâne în forul intim, 

rămâne doar pentru ei și se vor simți bine 

că, în sfârșit, în toată marea de 

nesiguranță au primit câteva răspunsuri. 

Mijlocul lunii iunie, adică ochiul 

furtunii, le aduce acestora soluții 

interesante. Descoperă incidentele cele 

mai potrivite pentru a rezista la un efort, 

pentru a-și explica manifestările ciudate 

ale celorlalți și au impresia că dacă dețin 

aceste explicații își pot permite să 

dezvolte cu aceste persoane relații personalizate, de această dată, din postură de lider, adică să-i 

pună la lucru, să le arate că dacă lucrează, dacă muncesc, dacă nu stagnează atunci vor înțelege mult 

mai bine de ce a trebuit să fie puși la punct de un rac. Totuși, chiar dacă sunt ambițioși realizează că 

este o pierdere de vreme pentru că retrogradarea lui Marte pe zodia Scorpion arată că de fapt ei vor 

să-și testeze puterea, nu să-i învețe ceva pe ceilalți, deci îi interesează mai puțin ceea ce se întâmplă 

cu ceilalți. Soluțiile la care ajung sunt însă de perspectivă și pot să renunțe la neliniște, se pot lăsa în 

voia unei atracții ciudate care ar trebui să îi scoată din zona frustrărilor, să-i facă să se bucure mai 

mult de plăcere, de avantaje, de confort și să se păcălească pe sine că dacă a obținut lucrurile 

acestea atunci și-au rezolvat problema confortului. În realitate lucrurile acestea sunt doar 

neobișnuite, extravagante, sunt doar instrumente care le amplifică plăcerea, nu soluții la adevăratele 

probleme. 

Vor vedea lucrul acesta cu precădere după 13 iunie când Mercur le va intra pe casa 

lucrurilor ascunse și când Neptun își va iniția mersul retrograd. Se vor preocupa de lucrurile pe care 

nu le au, pe care nu le-a obținut și despre care vor crede că nu le mai sunt utile. Față de ei înșiși 

recunosc însă că atât le mai trebuia pentru a se împlini, pentru a se desprinde de toată suita de 

compromisuri pe care trebuie să le facă prin profesie, pentru că nu au o stare de vitalitate foarte 

bună, pentru că au întârziat finalizarea unor proiecte cu bună știință. S-ar putea ca momentul acesta 

să însemne și întâlnirea cu simptome ciudate, să revină o boală și tratamentul pe care l-au abordat 

până acum să nu mai da rezultate. În relațiile sociale racii constata acum că li se refuză un drept, că 

sunt respinși la birou și că tot ceea ce este rău pe zona publică îi îndeamnă să cultive mai mult viața 
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interioară, să caute adevărul absolut, iluminarea, să mediteze mai mult sau să își rafineze structura 

morală. Cei care au mai făcut lucruri de genul acesta, care au preocupări spirituale sau care au 

obținut rezultate din practica spirituală vor reuși să dea vieții lor acum un sens misterios, unul foarte 

frumos încărcat de semnificații. Ceilalți se vor adânci și mai mult în frustrare și se vor speria atunci 

când vor vedea că soluțiile care erau foarte bune până acum, în momentul de față nu mai dau 

rezultate. 

De acest lucru se face răspunzător cu precădere careul dintre Soare și Chiron și care ar putea 

să-i atragă atenția unui rac pe faptul că surprizele se țin lanț și dacă va comanda universului surprize 

neplăcute acestea se vor amplifica fără să țină cont de intensitate negativă pe care nu o mai poate 

suporta, iar dacă s-a hotărât să comande universului surprize plăcute atunci are nevoie de un tonus 

aparte, are nevoie să-și pună ordine în programul de lucru, să le permită acestora să se manifeste. 

Dispunerea astrală a momentului arată însă că există toate premisele necesare ca un rac să se 

risipească în prea multe lucruri. Până la finalul lunii vom vedea că această risipire în multe 

evenimente fără soluție le poate oferi o bază de date impresionantă referitoare la ce pot să facă 

oamenii, la ce sunt buni, cât de dispuși sunt să se implice în proiectele lor. Pentru această categorie, 

surprizele bune pe care le-au avut înseamnă adoptarea unor hotărâri importante, întâlnirea cu 

oameni minunați, unii dintre ei chiar remarcabili, care să le umple timpul liber, puțini de altfel, cu 

evenimente cu adevărat speciale. Aproape că nu vor mai simții atmosfera de la locul de muncă, 

greutatea și efortul pe care le traversează în momentul de față dacă în puținul timp liber își hrănesc 

sufletul cu lucruri atât de frumoase, de minunate și de profunde. 

În 17 iunie, când Venus va intra pe semnul lor, racii vor deveni carismatici, vor avea mai 

multă încredere în viitor, vor fi mult mai siguri pe ceea ce dețin pentru că, după cum vor gândi 

momentul acesta, forțele pe care le dețin au trecut testul unor mari încercări, cele pe care le-au 

traversat de la începutul anului până acum, dar cu precădere în luna mai. 

Ceea ce se prefigurează a se consumam în preajma zilei de 18 iunie are însă un impact 

destul de apăsător asupra celui născut în zodia Rac. Relația proastă a lui Saturn cu Neptun arată 

confirmări pe marginea unor suspiciuni pe care le-a avut la adresa celorlalți. Până acum a trecut prin 

diferite evenimente sau ipostaze în care nu s-a exprimat la nivelul potrivit, au părut față de ceilalți 

puțin mai ciudați, dogmatici sau de fiecare dată când s-au exprimat au fost acuzați că nu au tact și că 

explodează prea ușor. Au făcut lucrul acesta pentru că au aut un simț aparte, au avut o intuiție, au 

gândit că situația este constituit în așa fel încât se cere o astfel de confirmare. Acum primesc într-un 

mod clar și de necombătut confirmări asupra faptului că au gândit sau au simțit foarte bine. Cei care 

vor să se dovedească utili societății sau celor din jur vor explica foarte frumos și foarte clar lucrul 

acesta, se vor comporta diferit față de cum s-au comportat când au fost acuzați sau când a trebuit să 

se apere într-un fel. 

În 20 iunie, când se va împlini și Luna plina, dar și alte unghiuri interesante, atât bune cât și 

rele, racii se tulbură de dragul unui cunoscut. Trec acum din nou în extrema cealaltă și arată că se 

preocupă foarte mult de educație, de bunele moravuri, de ceea ce se întâmplă cu ceilalți adică vor 

să-i facă pe aceștia să simtă ca ei, să se comporte așa cum cred ei că trebuie să se comporte. Devin 

din nou greu de suportat însă dreptul pe care-l tulbură, privilegiile pe care le sfidează la adresa 

celorlalți sunt de fapt niște obstacole și, în realitate, le fac un mare serviciu acestor persoane, îi ajută 

să se înțeleagă mai bine și să se cunoască. Este adevărat, metodele pe care le folosesc nu sunt dintre 

cele mai bune și din această cauză a treia decada lunii iunie poate însemna aproprierea într-un mod 

periculos de duritate. Cei puternici se vor simți atrași de duritatea Racilor și se prefigurează din 

aceste evenimente negative să se aleagă cu relații noi, cu oameni interesanți, util proiectele pe care 

vor dori să le dezvolte în a doua parte a anului. 

În 21 iunie, când Soarele va intra pe semnul lor, racii vor fi în continuare inspirați, dar 

instrumentele de lucru pe care le vor prefera vor lăsa de dorit. Abia după 22 iunie, când Junon își va 

reveni la mersul direct pe casa familiei racii vor asculta de sfatul unui apropiat, vor vedea că 

lucrurile simple sunt cele mai accesibile și își vor schimba puțin comportamentul. Rămân însă la 

argumentele lor, țin în continuare de ceea ce au susținut și nu vor să facă nicio schimbare în sensul 

acesta. Dacă luăm în calcul și faptul că pe 23 iulie Mercur se va afla într-o relație negativă cu Axa 

Dragonului racii s-ar putea să vadă unde au greșit, să conștientizeze lucrul acesta, dar să nu spună și 
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nici să nu recunoască, făcând lucrul acesta pentru că speră ca aceste erori făcute în ultima perioadă 

să se încadreze în schema generală a problemelor pe care le traversează de la începutul anului. De 

această dată însă lucrurile nu se pot orienta în forma aceasta, vor fi ușor de investigat, de observat 

sau de analizat, vor fi pentru cei din jur ca o carte deschisă prin faptul că lucrează în continuare cu 

defectele de caracter, cu greșelile și repetă o judecată greșită. 

Conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului de pe 25 iunie arată că a sosit momentul ca racul 

să-și împlinească o dorință pe care și-a formulat-o încă din anul anterior. Știm că ultima parte a 

anului anterior a fost dominat de impactul pe care Jupiter l-a avut asupra tuturor prin dorința de a se 

face dreptate sau de a se construi instrumentele ce pot să ducă la implementarea unei forme de 

justiție ce părea nouă doar pentru a ascuns un adevăr ori cauza care a declanșat-o. De această dată 

Soarele se va afla într-o relație bună cu Luna neagră și racii s-ar putea să fie înșelați de faptul că 

sentimentele pe care le au sunt corecte, că s-a făcut dreptate și că vor fi în continuare respectați. 

Ajung să creadă lucrul acesta pentru că citesc evenimentele sociale altfel decât ceilalți, cred că 

anumite episoade de pe zona publică ce se consumă pentru că ei le-au declanșat din umbra, pentru 

că au mustrări de conștiința celor care au produs binele, pentru că ei au devenit personaje negative 

și locul cel bun a fost lăsat liber. S-ar putea că în multe cazuri situația să fie orientat în felul acesta 

adică racul să fie un fel de victimă colaterală, un fel de persoană sacrificată pentru binele grupului. 

Conștientizează lucrul acesta acum și dacă primesc și beneficii legate de locul de muncă, ajustarea 

programului de lucru sau dacă sunt recompensați cu puțin atunci vor fi împăcați cu acest rezultat 

chiar dacă mulțumiți nu vor fi niciodată. 

În realitate, cunoștințele acestea la care au acces racii trebuie să-i ducă spre cunoaștere. Nu 

au de ce să se așeze pe sine în miezul acestor evenimente, ci trebuie să le înțeleagă de pe margine, 

ca un martor, să vadă cât de util le-a fost celorlalți rolul pe care l-au jucat, cât de necesare au fost 

sfaturile pe care le-a dat sau zdruncinul pe care l-au provocat. Modestia pe care ar putea să o 

dovedească în momentul acesta îi salvează din alte complicații, unele și mai mari și, trebuie să 

recunoaștem, dacă își calcă pe suflet și sunt cu adevărat modești scurtează drumul suferinței și 

reușesc să-și rezolve o mare parte din problemele generate de înțelegerea deficitară a rolului pe care 

l-au avut în viețile celorlalți. 

În 30 iunie Marte și revine la mersul direct și atunci scapă de această nervozitate, de această 

presiune pe sentimente, pe relații și lucrurile încep să se rezolve. Este adevărat va trebui să mai 

treacă puțin timp până când Saturn își va reveni și el la mersul direct pe casa muncii pentru ca 

vitalitatea lor să revină la cotele optime. Până atunci se bucură că simt altfel, nu mai sunt atât de 

revoltați și își explică totul prin faptul că anturajul său s-a redus, că se întrețin acum cu alți oameni 

sau își pot impune cu mai mult curaj punctul de vedere. S-ar putea să fie așa cum gândesc ei, însă în 

mod sigur impulsul acesta negativ, agresiv sau exagerat de critic s-a stins și oamenii din jur se 

comportă frumos pentru că nu mai sunt constrânși de un rac frustrat să se comporte în felul acesta. 

 

IULIE 
S-au născut pentru a obține o reușită, dar au mari îndoieli față de puterile personale. 

Construiesc ceva care va fi important până la finalul acestui an pentru toată lumea. Fac totul 

contracronometru. Sunt inspirați. Evenimentele nu sunt chiar întâmplătoare. Iubirea este prețuită. 

Caută un moment al lor. Au nevoie de o colaborare. Sunt deschis la sugestii. Vulnerabilitatea le dă 

de furcă. Educația morală este foarte importantă pentru momentul acesta. Trebuie să țină cont de 

nervozitate, nerăbdare sau revoltă. Am nevoie să-și ofere câteva momente de răsfăț. Pot fi mult mai 

curajoși decât alții. Tensiunea nervoasă le poate afecta starea de sănătate. 

 

În luna iulie proiectele personale sunt foarte importante pentru cel născute în zodia Rac. În 

primul rând se va pune problema ca anturajul să aibă încredere în sugestiile care vin din partea unui 

rac, în planurile sale de viitor și, în cele din urmă, să considere că îndeplinirea acestor planuri face 

bine grupului de apartenență, tuturor celor pe care un rac îi are în jur. Prima decadă a lunii iulie 

înseamnă contactul cu ceea ce ar putea să fie cea mai frumoasă perioadă a anului în curs pentru cel 

născute în zodia Rac. Chiar de la începutul lunii, când Venus și Jupiter se vor afla într-o relație 
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foarte bună, schema aceasta agresivă pe care Venus se simte obligată să o construiască împreună cu 

planeta Pluton pe o axă a personalității și a devenirii personale, raportul acesta obositor și epuizant 

pe care un rac îl construiește între nevoia de libertate și constrângerile sociale, se dizolvă, se 

transformă în altceva și dincolo de acestea rămân valorile personale, aspirațiile curate, pure, 

frumoase ale unui suflet care nu au avut ocazia de la începutul anului și până acum să se exprime în 

modul acesta. Apoi, până la Luna nouă din 4 iulie, se împlinesc în mare parte unghiuri pozitive ce îi 

conferă celui născut în zodia Rac posibilitatea de a se exprima spontan, de a aprecia elementele 

moderne, de a-și exercita puterea și autoritatea pentru a face bine, pentru a aduce aproape de fiecare 

un fruct minunat, nu doar al muncii proprii, cât un fruct ca o dorință împlinită. Deocamdată, 

lucrurile care țin de sănătatea personală nu se remediază, sunt la fel de delicate, întârzierile sunt la 

fel de neobișnuite, de ciudate ca și cum un rac este tot timpul contracronometru sau nu se poate 

încadra în timp. Sensibilitatea și inspirația sunt, prin relația bună ce se construiește între Soare și 

Neptun, consolidate pentru prestigiul individului și pentru a valorifica situațiile avantajoase pe care 

le întâlnește. Este posibil ca mintea să fie în această perioadă puțin cam rătăcitoare. Totuși, au noroc 

la începutul lunii iulie, chiar dacă Soarele, aflat acum pe semnul lor, nu-i ajută să se poată adapta 

prea ușor la situațiile schimbătoare pe care le traversează. Este adevărat, lucrurile nu sunt atât de 

obositoare, însă nu sunt nici rezolvate. Luna nouă din 4 iulie, cea care se împlinește pe casa 

personalității, îi transformă în exemple pentru ceilalți. În primul rând, ei vor să dea exemplu de 

seriozitate. Apoi, vor dori să dea exemplu de muncă și toată schimbarea pe care o produc prin genul 

acesta de model este de bun augur pentru cei din jurul lor, pentru adversarii lor sau pentru partenerii 

care s-au uitat cu regret până acum la un rac. 

 
Inspirația însă nu-i ocolește. Se simt bine atunci când sunt întrebați, consultați, când se pune  

bază pe ceea ce simt și gândesc pentru a modifica un cadrul natural, direcțiile spre care se îndreaptă 

alții, când mai sunt și respectați pentru lucrul acesta și pentru calitățile ce țin de profunzime, 

perseverență, ambiție care pot fi puse în aplicare pentru binele celorlalți. Este adevărat, viața intimă 

nu este acum atât de zdruncinată precum a fost în prima parte a anului. Luna neagră se află acum în 

casa iubirii dăruite și dacă au în jur oameni serioși, dacă mai dispun și de o educație minimă legată 

de exprimarea sentimentelor sau legată de respectarea cuvântului dat, sinceritate atunci schema 

aceasta vulnerabilă care vine și se bazează pe casa iubirii dăruite nu-l va bulversa pe cel născut în 

zodia Rac. Dacă preocuparea față de adevăr, respect sau curaj a fost doar un element abordat 
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conjunctural Luna neagră de pe casă a V-a îi va zdruncina și îi va transforma în personaje 

schimbătoare, în oameni stresați în continuu, îngrijorați că nu sunt iubiți sau că nu vor atinge 

niciodată gradul de satisfacție nici în relații și nici prin faima pe care obțin. În mare parte, lucrurile 

sunt pozitive și cei mai mulți dintre cei născuți în zodia Rac pot depăși aceste dorințe stranii și, în 

plus, pot înțelege cât de stranii pot fi întâmplările care se bazează pe frustrări, cât de dificile sunt 

relațiile care nu se bazează pe recunoașterea meritelor. Relația proastă dintre Mercur și Pluton ar 

putea însă să pună în dificultate discursul unui rac atunci când acesta nu are informația stabilizată 

deja. Dacă se bazează pe faptul că va face față la un moment dat, îi va veni inspirația de moment, se 

va adapta conjuncturii atunci când ea se consumă s-ar putea să fie decepționat și de norocul pe care-

l au, dar și de șansa care este data. Relația bună a Soarelui de pe casa personalității cu Axa 

Dragonului arată că trebuie să pornească la drum cu poezia învățată. Când nu fac lucrul acesta au 

probleme de limbaj, sunt considerați oameni slabi care-și pierd voința și va trebui să intervină prin 

alte instrumente pentru a face față acestei presiuni venite din exterior construită pe impresiile rele 

pe care ceilalți le au față de ei, ca persoane ghinioniste. Pentru că de ceva vreme Junon și-a revenit 

la mersul direct în 8 iulie el va intra în zodia Scorpion, pe casa iubirii dăruite și va face lucrul acesta 

când Soarele se va afla într-o opoziție cu Pluton, racii nu pot trece cu vederea imaginea proastă pe 

care o au, nu pot ignora impresiile negative pe care cei din jurul lor și le-au format despre ei în 

momentul în care au greșit, au dorit să fie în eroare sau au abuzat de încrederea cuiva. Când nu au 

fost corecți ar fi trebuit să se gândească la faptul că viața întotdeauna se reglează. Momentul acesta 

poate fi considerat unul care reglează o greșeală făcută cu sau fără vină de către un rac. Desigur, 

lucrurile nu sunt atât de dramatice în cazul lor pentru că mai rău decât a fost în luna mai nu poate fi 

sau mai rău decât a fost în prima jumătate a anului nu poate fi momentul acesta. Deci această 

opoziție între Soare și Pluton care distruge încrederea și duce spre frică pe oricine, pe un rac îl pune 

în fața unor situații pe care le cunoaște foarte bine. 

În a doua decadă a lunii iulie racii vor ca dreptatea să fie de partea lor. S-ar putea să abuzeze 

puțin de încrederea celorlalți ori de conjuncturile care vorbesc despre dreptate, despre justiție, 

despre echilibru sau despre repararea unor situații conflictuale pe care l-au parcurs în prima 

jumătate a anului. Elementul cel mai bun pe care cred ei că-l pot folosi în momentul acesta este cel 

care a venit spre ei la începutul lunii iunie. Este adevărat, acum gândesc altfel, au alt atitudine față 

de oameni și se simt și mai puternici pe ceea ce știu și pe ceea ce au demonstrat că pot să facă. Sunt 

în continuare nesiguri pe ceea ce înseamnă adaptare de moment, spontaneitate sau discurs inspirat. 

În 12 iulie, când Venus le va intra pe casa banilor au noroc în schimburi de experiență, în 

comerț, în implementarea unor idei de afaceri, chiar în tranzacții, deși nu toată lumea se ocupă de 

tranzacții, dar sunt pe punctul să repete o greșeală pe care au săvârșit-o tot în luna iunie. S-ar putea 

să abuzeze de încredere a cuiva, să considere că este meritul lor să fie lăsați să facă o greșeală, să-și 

însușească ceea ce nu le este oferit de bunăvoie, să-și ia ceea ce cred că li se cuvine și să se simtă 

puternici pentru că fac lucrul acesta. În 14 iulie și Mercur va însoți planeta Venus în periplul său 

prin casa banilor munciți și racii, cu calm și abnegație, își construiesc o idee de colaborare care ar 

trebui să-i salveze din toate încurcăturile ciudate. Există însă și un risc foarte mare, acela de a 

considera că bucuriile vieții țin doar de câștigurile care vină în momentul acesta, că remedierea 

relațiilor se face doar în cazul celor care pot fi cumpărați, care pot fi ajutați cu bani, cu efort, cu 

timp. Racii sunt tentați în mijlocul lunii iulie să creadă că nu mai este sinceritate pe fața pământului, 

că nu mai există oameni de încredere, că există doar oameni ce trebuie cumpărați, șantajați sau 

constrânși să facă ceea ce trebuie la momentul oportun. Este de la sine înțeles că lucrul acestea îi va 

duce la conflicte pe ideea de minciună, șantaj sau iluzie. De altfel, racii, având Luna neagră pe casa 

iubirii dăruite, sunt vulnerabil în fața acestor calomnii, în fața acestor situații penibile în care să fie 

acuzați că nu iubesc, că șantajează sau că se folosesc de oameni. 

S-ar putea ca aceste nevoi personale ale Racilor să le creeze alte probleme. Au acum un aer 

de superioritate însă vor să-i privească de sus pe ceilalți pentru a vedea și din unghiul acesta cum se 

descurcă, cum își rezolvă problemele și poate să vadă în detaliu toate resursele de care se folosesc 

aceștia pentru a reuși. Din punctul de vedere al celorlalți racii se uită de sus, au un aer gratuit de 

superioritate și de aici pot apărea probleme patrimoniale, o atitudine răuvoitoare din partea celorlalți 

ca și cum își caută persoane în jur pe care din start să le considere inferioare pentru a le umili. 
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Relația proastă a Soarelui cu Uranus poate însemna și conflicte interioare, îndoiala pe care o 

au față de proiectele pe care le au acum în derulare. S-ar putea ca adevărul pe care-l descoperă 

despre proiectul sale să fie mult prea dureros ori să fie construit în așa fel încât să îi îndepărteze de 

la pacea sufletului, să creadă pentru un scurt moment că bazele pe care și le construiesc nu sunt 

chiar atât de bune. În felul acesta, racul reușește să-și ridice un semn de întrebare destul de utilitatea 

referitoare la tentațiile vieții sociale. Luna neagră pe casa iubirii dăruite înseamnă pentru ei și 

tentația de a se folosi de farmecele personale pentru a obține o poziție importantă, iar acum când 

Uranus de pe casa imaginii publice face un unghi destul de prost cu Soarele de pe casa personalității 

racii devin vulnerabili la impresii care vin din această zonă a vulgarului, a interesului material sau a 

fățărniciei. Ei nu sunt așa, însă devin vulnerabili și pentru că în preajma zilei de 17 iulie Venus se 

va afla într-o relație proastă cu Luna neagră. Dacă se orientează către altceva, dacă au preocupări 

profunde, dacă sunt interesați de șlefuirea caracterului, de educația morală, de evoluția spirituală 

atunci momentul acesta nu devin vulnerabil prin întâlnirea cu vulgarul, ci îi ajută să-și dezvolte o 

viziune pătrunzătoare, poate chiar una ce ține de clarviziune. Curajul lor va fi transformat acum în 

înțelegere superioară și tot ce ține de transformarea energiilor malefice în energii benefice, atracție 

sexuală, probatoriu, popularitate, reputație, evoluție devine un mare secret despre care racii spun că 

reprezintă cheia succesului lor. Este adevărat, pot lucra cu toate lucrurile acestea nu neapărat pe 

rând, cât mai ales deodată. Au o mare flexibilitate în această perioadă și provocările sau tensiunile 

care se constată de pe cerul momentului înseamnă motivație pentru a demonstra că sunt superiori 

celorlalți prin muncă, prin calități, prin achizițiile pe care le-au, nu gratuit. 

Luna plina care ce se împlinește în 20 iulie, cu Soarele pe casa personalității, arată că oricât 

de puternici sunt, în această perioadă le este activat un punct sensibil și acela este teama de a nu fi 

jigniți în public. Cu cât au în jurul lor mai mulți oameni buni cu atât li se va diminua aceasta 

agresivitate care îi îndeamnă să demonstreze că sunt foarte buni și cu atât mai mult vor dori să arate 

celorlalți că au o fire prietenoasă, că sunt sensibili la suferințele celorlalți și că le privesc pe acestea 

ca pe niște probleme practice pentru care obligatoriu trebuie să se găsească o soluție. Momentul 

acesta este însă destul de delicat pentru că agasează dorința de independență, nevoia de progres, 

originalitatea, ajungând foarte ușor la stări sufletești neobișnuite. Își aduc aminte din copilărie de 

lucruri pe care au crezut că le-au uitat, au senzații stranii, iar această memorie involuntară îi 

invadează dintr-odată și prin explorarea ei racii simt că le cresc puterile. Din nefericire, puterile 

acestea nu le vor folosi niciodată față de cineva. Sunt elemente care țin de o transformare interioară, 

de o conștientizare a ceea ce au acumulat până acum și din această cauză nu vor putea să se exprime 

prin intermediul acestora față de ceilalți. În primul rând, nu vor putea să descrie tot tabloul care le 

generează acum aceste senzații, apoi oamenii, dacă tot trec și ei prin Luna plina, trec și prin careul 

Soarelui cu Uranus și, de asemenea, sunt și ei agitați, nervoși, irascibil sau nerăbdători să se 

întâmple ceva frumos cu ei înșiși. Deci orice intervenție de această factură nu trezește interes și nici 

nu poate să se exprime așa cum trăiește racul în interior. 

Pe 22 iulie Soarele va trece pe casa a II-a și racii au noroc, sunt avantajați de evenimente în 

care se trezesc dintr-o dată. De această dată, atrag atenția prin căldură, prin interesul pe care-l au 

față de muncă, prin dragostea față de efort sau prin respectul pe care îl arată colaboratorilor. Câștigă 

mult prin aceasta atitudine însă și cheltuiesc mult, iar asta înseamnă că la finalul zodiei Leu, când 

Soarele va trece pe zodia Fecioară, în ultima decadă a lunii august, racii nu se vor simți mai bogați. 

Partenerii racilor ar trebui acum să se preocupe de confortul lor și să treacă cu vederea faptul că ar 

putea să fie puțin cam răsfățați în perioada aceasta. Răsfățul în sine nu trebuie ținut minte, ci faptul 

că procedează în felul acesta pentru că se simt mai liberi. Știm, niciodată nu este bine să profiți de 

indulgența pe care un rac o arată celorlalți. Vede foarte bine comportamentul celorlalți, sunt atenți 

la detalii, înțeleg mult mai ușor decât alte semne zodiacale ce simte celălalt, chiar dacă nu poate 

exprima, au o inteligență emoțională aparte și dacă atunci când se alintă nu li se respectă faptul că 

sunt mai puțini stresați, mai puțin îngrijorați și se afișează în felul acesta, se vor simți jigniți și vor 

reacționa. Poate nu vor acționa pe moment, așa cum se întâmplă și în cazul acesta, însă nu vor trece 

cu vederea. În 24 iulie când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Junon sentimentele racilor 

sunt ciudate, prea înflăcărate confuze și, pentru că Junon se apropie de Luna neagră, ele sunt 
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explorate într-un mod greșit. Și exprimarea lor prea caldă sau prea în văzul tuturor este tot o tentație 

de care ar trebui să se protejeze. 

Finalul lunii iulie le atrage atenția racilor că relațiile cu oamenii pe care i-au apreciat foarte 

mult trec prin momente dificile. Energiile de acum sunt complexe, înțelegerile sunt destul de intense 

și pentru a înțelege care sunt locurile bune la care trebuie să facă apel acum trebuie să-și amintească 

de starea în care erau la începutul anului. Începutul anului înseamnă prima decada lunii ianuarie, 

cea care a fost marcată de căutări febrile, de o duritate conștientizată mai ales în timpul mișcării sau 

despre acele situații care se ascundeau și care dădeau vieții un sens ciudat și neobișnuit. S-ar putea 

ca această călătorie spre prima decadă a lunii ianuarie să însemne, de fapt, și rememorarea unor 

episoade care s-au consumat pe finalul anului anterior, tocmai pentru că luna ianuarie face legătura 

între ceea ce s-a întâmplat în anul anterior, în ultimele trei luni, și începutul acestui an. Procesul 

acesta de conștientizare, încadrează aceste energii noi pe făgașul normal și cere, așadar, o 

expansiune, o deschidere ce ar trebui să aibă un final fericit. Racii care sunt bolnavi și care nu au 

reușit până acum să găsească o soluție la problemele de sănătate pe care le traversează se vor arăta 

exasperați de situația în care se află, de dureri, de simptome, de faptul că ritmul de viață este 

modificat și adaptat pentru a rezista acestei disfuncții. În realitate, începând cu 27 iulie se produce o 

schimbare interesant în viața racului. La vedere, s-ar putea să însemne reînnoirea unui contract, 

rediscutarea unor condiții de colaborare. Sunt în fața unor promisiuni interesante și speră ca, prin 

îndeplinirea acestora, viața lor să se schimbe substanțial. În realitate, racii simt că din acest contact 

cu adevărul se eliberează de puterile false. Nu mai au nevoie să demonstreze tuturor ce știu să facă 

și cum, nici nu mai simt nevoia să facă lucrul acesta și de aici și până la a le spune acestora verde în 

față, a le explica în foarte puține cuvinte ce înseamnă că și-a pierdut vremea cu ei nu este decât un 

pas. Este adevărat, cu puțin timp înainte ca Uranus să intre în mers retrograd relația proastă lui 

Mercur cu Marte îi face nervoși. Motivul pentru care este nervos acum este chiar legat de modul 

cum și-a petrecut timpul, răbdarea pe care a dovedit-o față de un om care nu l-a apreciat, nu l-a 

respectat sau nu i-a luat în considerare recomandările. 

În 30 iulie Uranus inițiază o deplasare retrograda ce va ține până la finalul anului. Ceea ce 

au reușit să obțină ca imagine publică până acum trebui să le fie foarte clar, trebuie să fie 

consemnate printr-un act sau printr-o dovadă. Altfel, încep să piardă puțin câte puțin la acest capitol 

al imaginii sociale, devin din ce în ce mai permisivi cu oamenii instabili care le știrbesc din statut 

sau din strălucire. Apoi, s-ar putea ca această extindere să însemne și a face cursuri de pregătire cu 

oameni care nu se pricep și poate nici nu vor să facă ceea ce este nevoie în acest moment. Dacă 

luăm în calcul și faptul că Soarele din Leu se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră de pe 

casa a V-a, aflată în analogie cu zodia Leu, momentul acesta de întoarcere sau de zdruncin al 

imaginii sociale va fi resimțit de rac drept o lovitură sub centură sau întâlnire cu demersuri care 

atentează la moravurile sale. Tot în 30 iulie Mercur va intra pe casa comunicării și vor putea să 

ascundă lucrul acesta, vor putea să pună pe o tensiune nervoasă alte explicații, să se justifice într-un 

mod mult mai plăcut și să nu mai pară atât de afectiv ori să nu se mai vadă că sunt atât de porniți 

împotriva celor care atentează la achizițiile lor. 

 

AUGUST 
Pot să-și dovedească cunoștințele. Se impun ușor. Apelează la o altă bază. Educația formată 

de-a lungul acestui an devine foarte importantă. Se manifestă ușor față de ceilalți. Critică 

partenerul de viață. Pun la îndoială o promisiune. Simt că le este prea greu. Sugestiile îi ajută să 

scape de durere. Revin în forță. Vor să se relaxeze pe seama celorlalți. Nu țin cont de greșelile 

altora. Sunt detașați de solicitări imposibile. Nu au nicio obligație față de nimeni și se comportă ca 

atare. Traversează o perioadă dificilă în raport cu propria ființă. Au nevoie de transformare. 

Derapaj. Se vorbește mult și, de această dată, se minte mai puțin. 

 

În luna august, racii au ocazia să dovedească faptul că dețin o formă de înțelepciune, că 

experiențele pe care le-au avut ultimele luni nu i-au dărâmat, umilit atât de mult încât să nu mai țină 

cont de prieteni, de slăbiciunile lor, de greutățile prin care trec. În mijlocul lunii august Saturn își va 
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reveni la mersul direct și va deveni momentul în care racul reușește să câștige foarte ușor respectul 

celorlalți. Până în momentul acela mai sunt multe evenimente de parcurs, unele dintre ele pregătind 

ceea ce înseamnă acest succes fulminant. 

În prima zi a lunii august când Venus și Uranus se vor afla într-o relație bună aspirațiile 

racilor vor avea o expresivitate aparte. Își vor alege cuvintele cu mare grijă, ținuta, modul cum se 

prezintă și vor părea celorlalți elemente de bază, persoane pe care nu vor putea să le uite prea ușor 

după modul cum se comportă sau se prezintă în momentul acesta. Evenimentul social care se va 

contura începând cu prima zi a lunii august înseamnă inițierea unor episoade ce se vor așeza la baza 

unor demersuri care nu vor fi coordonate de un rac. Dacă pot colabora foarte ușor, dacă sunt 

flexibili așa cum au dovedit în luna anterioară, dacă mai au și puțină educație la bază atunci chiar 

devin fermecători și oricine ar dori să fie în competiție cu ei se retrage, le acceptă statutul, nivelul 

sau competența. Asta se întâmplă 

pentru că în 2 august Marte va 

intra pe casa muncii și dorințele lor 

vor alimenta demersuri practice.  

Dacă ceilalți îi văd 

strălucind, interesați de rezultate 

obținute foarte ușor, aceștia cred 

despre ei că pentru orice lucru 

mărunt trebuie să muncească din 

greu. Marte, intrat pe casa muncii, 

ar putea să-i expună și la o ușoară 

neatenție în exercitarea unei 

meserii, nerespectarea programului 

de lucru sau a unui proces 

tehnologic, ceea ce poate duce la 

un accident. Munca este de obicei 

cu această poziție abordată cu 

mare atenție și cu mare 

responsabilitate. Dacă mai luăm în calcul și faptul că în 2 august se împlinește Luna nouă, de 

această dată pe casa banilor câștigați prin efort propriu, înțelegem de ce există o mare discrepanță 

între cum se simt ei și cum îi văd ceilalți. În această nouă poziție a lui Marte există și o curiozitate 

teribilă pe care un rac ar putea să o manifeste față de toți cei pe care îi are în jur. Dacă este împins 

de evenimentele sociale să colaboreze cu cineva, dacă cineva se interesează de munca sa atunci el 

se interesează de confortul acestuia, de ceea ce face pentru a obține o poziție socială sau se 

interesează de modul cum își câștigă veniturile. 

Trecerea planetei Venus pe casa comunicării arată că interesul Racilor se grupează acum pe 

alte domenii. Poate din această cauză se interesează de modul cum ceilalți își consolidează starea de 

confort sau cum anume își asigură traiul de zi cu zi pentru că vor să schimbe ceva în schema de 

lucru, în timpul de colaborare sau, de ce nu, vor să schimbe chiar anturajul. Există o mare 

sensibilitate în această nouă poziție a planetei Venus, dar și tendința de a dramatizat propria condiție 

sau neputința de a alege calea cea mai simplă. Cu Venus în Fecioară, racii vor alege calea cea mai 

complicată, cea mai încărcate de pericole și cea mai riscantă. Imediat ce Venus a intrat în zodia 

Fecioară, racii se vor mai trezi cu un aspect care face trimitere la atitudinea necuviincioasă a 

celorlalți. Relația proastă lui Mercur cu Saturn arată că sunt înțeleși greșit sau nu sunt ajutați să 

obțină noi informații, nu sunt susținuți în demersurile noi pe care vor acum să le facă. Faptul că nu 

se întâmplă lucrul acesta în relațiile sociale nu-i surprinde prea mult, dar dacă se întâmplă și în 

intimitate îi nemulțumește. Racii devin nervoși, irascibili, nu mai au încredere în partenerul de viață 

și îi critică pe aceștia cu mare ușurință. În general, racul poate din două vorbe să desființeze 

încrederea în sine a partenerului. De această dată, poate să facă lucrul acesta dintr-o singură vorbă 

pentru că accentuarea zodiei Fecioară, pe lângă trăsăturile native pe care le au, le conferă această 

putere specială de a-i distruge sau de a pune la îndoială totul. Din exterior, vor fi acuzați de egoism, 

că sunt prea invidioși ori că își caută drept colaboratori oameni care să le ofere informații gata 
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elaborate. Poate din această cauză în perioada de față sau, privit la modul general, de-a lungul vieții, 

un rac se va simți atras de un Capricorn. În timp ce racul muncește din greu pentru a-și construi 

confortul sau pentru a-și încălzi locul, un Capricorn lasă în permanență impresia că tot ceea ce i se 

cere este gata elaborat, că este tot timpul pregătit să spună, să prezinte, să demonstreze ori să 

distrugă. Indiferent că se face o asociere pe motivații pozitive sau pe motivații negative, 

magnetismul celor două zodii ascunde nesiguranța ambelor semne. De această dată racul este 

defavorizat pentru că nesiguranța sa devină vizibilă prin criticismul mult prea ușor pe care-l arată în 

această perioadă. 

În 9 august, când Mercur se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului, racii vor 

descoperi că nu este bine să caute oamenii care le oferă răspunsuri, persoane care au totul de-a gata, 

care au statut, nu este bine să se înconjoare doar de oamenii care le oferă exemple de stabilitate 

pentru că nu-i ajută cu nimic. Stabilitatea trebuie să fie un element permisiv pentru rac adică să-l 

invite și pe el în această zonă de confort. Persoanele care nu invită racul acum în zona de confort nu 

vor face parte din planurile sale de viitor. Racii care au funcții de conducere, care-și fac planuri de 

divizare a unei instituții sau de redimensionare a sa, au puterea acum să ia decizii destul de dure, să 

șocheze auditoriul și să pară că ei sunt cei care au răspunsurile gata elaborate. Chiar dacă par atât de 

duri încât pot trece prin uși, racii sunt în continuare foarte sensibil și vulnerabili. 

În a doua decadă a lunii august când Saturn se pregătește să-și revină la mersul direct, vor 

deveni susținători pentru cei aflați la grea încercare. Devin foarte importanți chiar din 11 august 

când Mercur se va afla într-un trigon cu planeta Pluton și când sugestiile lor le repară acestora 

relațiile sau se dovedesc a fi foarte inspirați în a da sfaturi, în a face recomandări sau în a media 

contracte de muncă. Pentru că au acolo, pe casa muncii, și pe Marte din Săgetător reușesc să 

inventeze soluții, să reașeze lucrurile, să încălzească anturajul de-o manieră atât de frumoasă și de 

eficientă încât prin deciziile pe care le au să le optimizeze procesul de lucru și cu toții să fie 

mulțumiți. El nu va fi mulțumit pentru că trece prin dureri intense. Opoziția lui Jupiter cu Chiron 

arată probleme existențiale, frământări care nu pot fi rezolvate într-o lună, nici într-un an, ci care se 

referă la viață în ansamblu. Este posibil ca oamenii din jur, cei care au pus mare încredere pe un rac 

să facă acum o mutare, să le spună anumite lucruri și să-i dezamăgească pe aceștia. Mesajele care 

vin din anturaj se referă la prosperitate sau la cum anume trebuie păstrată armonia. Revenirea lui 

Saturn la mersul direct înseamnă în primul rând investigarea propriei sănătăți. În momentul acesta 

racul s-ar putea să constate că are nevoie de o vacanță, iar dacă este deja în vacanță să constate că 

nu-i este suficient oricât de mult s-ar relaxa. Ceea ce este stricat, a fost făcut definitiv și pentru a 

ascunde breșa de securitate, pentru a nu deveni vulnerabil prin ceea ce nu mai poate repara se 

hotărăște să se ascundă mai bine. Face lucrul acesta acuzând anturajul că nu se încadrează în 

termene, că nu respectă programul de lucru, că nu ține cont de calitatea colaborării după cum a fost 

stabilită ea la început. Acuzațiile acestea nu sunt crezute de un rac, însă sunt promovate de acesta 

pentru că numai așa reușesc să distragă atenția de la propriile sale probleme. Greșind în modul 

acesta, racul, oricât de eficient și de plăcut este, poate deveni un om respingător pentru că ajută cu o 

mână, dar cu cealaltă distruge. 

Racul are în această perioadă senzația că se află pe final de etapă. Accentuarea casei 

comunicării, accentuarea casei a III-a, îi face pe aceștia să îndrăznească doar la proiecte pe termen 

scurt, doar la ceea ce se poate finaliza repede pentru că nu mai au resursele necesare, nu mai au 

putere și nu mai au nici încredere în cei de lângă ei. Cu toate acestea, ca într-un mare paradox, ei 

sunt foarte utili comunității. Totuși, percepția că se află pe final de drum este una cât se poate de 

corectă și vom vedea în scurt timp când planetele individuale Venus și Mercur vor trece pe casa 

familiei că vor avea mai multe elemente astrale pe emisfera vestică și deci factorul de decizie foarte 

activ din primăvară încoace se diminuează gradat. De aici ar trebui să înțeleagă că este foarte 

important să se înconjoare de oameni care nu abuzează de ei și care îi înțeleg chiar și atunci când nu 

au soluții. În această perioadă este greu de crezut că un rac nu are soluții pentru problemele 

celorlalți. Totuși, nu tot timpul va fi așa. Confortul racului va depinde mult de oamenii pe care și-i 

alege încă din această perioadă în preajmă. 

Este însă greu pentru cineva din exterior să pătrundă în sufletul său. Luna plina din 18 

august devine reprezentativă la acest capitol și pare să dea un sens evenimentelor astrale care se 
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consumă în preajma sa. Norocul care vine din conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului, din 

trigonul Soarelui cu Uranus sau din trigonul lui Venus cu Pluton, capătă sens pe Luna plina din 18 

august pentru că este tradus printr-o mai bună coordonare a unui factor social, prin ușurința de a lua 

decizii grave asta pentru că pe această lună plină nu mai au simțul pericolului orientat către 

dramatism și eșec, ci îl văd pe acesta ca pe un prilej în a-și încorda mușchii. Simt lucrurile rele care 

se consumă în jurul lor, însă nu se mai tem de ele și nici într-un caz nu mai cred că sunt decisive. 

Pentru ca au o putere sporită pe Luna plina care se împlinește în 18 august, racii au senzația că se 

pregătesc pentru un mare salt. Până să facă saltul respectiv, până ca Soarele să treacă pe casa 

comunicării, au de traversat o opoziție între Mercur și Chiron adică au nevoie să vadă care sunt 

nevoile de acum, în ce mod trebuie să-și disciplineze impulsurile, unde trebuie sa mai lase de la ei și 

care este tipul de sacrificiu pe care trebuie să-l abordeze. Pentru că în această perioadă Chiron este 

retrograd, s-ar putea ca înțelesurile acestea spirituale să le fie racilor complet străine, iar de aici 

până la a se prezenta față de ceilalți lipsiți de răbdare, nervoși, irascibil sau plictisiți nu este decât un 

pas. 

Pentru racii inferiori Luna plină din 18 august poate fi un mare eșec sau o dovadă de eșec 

pentru că le vorbește despre bunuri pe care nu le-au muncit sau de care nu sunt conștienți. Pentru că 

Marte se află în Săgetător și-l face pe aceștia foarte combativ s-ar putea ca din ambiție, din orgoliu, 

dintr-o super apreciere pe care nu și-o conștientizează nici măcar pe jumătate pe cât este, racul să se 

trezească că amenință un personaj puternic, unul care s-a maturizat în competiții și care într-o 

confruntare îl poate învinge. Racul nu poate învinge acum pe nimeni dintre cei pe care-i provoacă și 

poate din această cauză devin foarte suspicioși sau îngrijorat de faptul că orice derapaj ar trebui să-l 

plătească. Dacă nu se liniștesc și ajung în instanță, dacă vor să-și caute dreptatea pe calea justiției 

atunci sunt avertizați încă de pe acum că pierd. Obțin însă o mare experiență în relaționare, adică 

observă în ce mod pot fi deranjați cei din jur de ambițiile lor. Au mai avut momente de-a lungul 

acestui an când s-au deconspirat, când au prezentat celorlalți ambițiile pe care l-au avut, însă 

niciodată nu au fost atât de vulnerabili ca acum în genul acesta de expresivitate. Cei care lucrează 

cu energie ori care au obținut rezultate din a practica o anumită tehnică, cei care sunt vindecători 

sau terapeuți, vor fi judecați după banii pe care-i câștigă, după mulțumirea pacienților sau după 

cazurile spectaculoase pe care l-au rezolvat. În momentul acesta racul nu este în stare să facă o 

sinteză și din această cauză interacțiunile pe care le are cu cei care îi solicită informații de genul 

acesta pentru că vor să aibă încredere în el devin interacțiuni stranii. 

Totuși perioada aceasta nu îi deprimă, nu interesează prea tare nici chiar atunci când 

constată că ar putea să strice anumite relații prin crizele pe care le fac. În 22 august, când Mercur se 

află într-o conjuncție cu Jupiter, racii vor fi veseli, optimiști, vor avea o mare putere de creație. 

Imediat ce Soarele va intra pe casa comunicării, în Fecioară, racii vor putea să se exprime și să-și 

facă planuri împreună cu cei dragi. Fecioara pentru zodia Rac înseamnă a îndrăzni să comunice 

pentru că există un teren fertil, există o acceptare, sunt niște reguli pe care dacă le respectă, le 

garantează succesul obținut, ceea ce înseamnă o degajare de multe tensiuni pe care le-au traversat în 

ultima perioadă. 

Nu pot însă să se gândească la faptul că intră în decada a treia a lunii august fără să facă 

trimitere la ceea ce s-a consumat pe finalul lunii ianuarie. La momentul acela, Uranus avea de 

împlinit o opoziție dură cu Luna neagră și emoțiile lor erau complet răvășite, impulsurile pe care le-

au simțit, l-au afectat imaginea socială sau i-au făcut atât de instabili încât să primească automat din 

partea celor cu care colaborează eticheta de oameni ciudați. Faptul că i-au văzut pe cei care judecă 

foarte ușor, îi ajută acum să facă o delimitare clară a oamenilor buni de cei răi, a oamenilor utili de 

cei care caută anturajul racului pentru a profita de el. Aceste experiențe pozitive se regăsesc mai 

mult în raporturile profesionale, în modul cum își caută un tratament, cum tolerează efortul, munca, 

rutina programul zilnic. Elementele negative care îl solicită în această perioadă sunt cele care s-au 

consumat în mijlocul lunii martie și care vin tocmai din faptul că au refuzat soluțiile legate de 

administrarea puterii personale, respectarea tandemului efort-odihnă sau acceptarea unui tratament. 

Așadar, experiențele de pe finalul lunii ianuarie se transformă în avantaj pe finalul lunii august, iar 

tulburările și refuzurile de pe mijlocul lunii martie se transformă pe finalul lunii august în probleme 

de refuz, de intoleranță sau de administrare greșită a unui fond. Pentru că în 24 august Marte și 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

77 99 88   

Saturn se află în conjuncție pe casa muncii, racii devin foarte practici, combativ, își judecă relațiile 

sociale după cât de eficiente sunt și deci, în cele mai multe din cazuri, după cât de pozitive sunt, 

ceea ce duce la stabilitate, durabilitate și confort, în cazul lor echilibrul poate fi rupt, înțelegerile nu 

mai pot fi respectate pentru că un adevăr este scos la lumină și racului nu-i convine pentru că nu știe 

cum să-l încadreze. Poate rezolva multe din neajunsurile pe care le constată acum prin 

responsabilizare sau disciplină de lucru însă nu se poate bucura. 

Dacă își permit gânduri de această factură, atunci finalul lunii august înseamnă o cădere în 

gol. Chiar din 25 august când Venus se va afla într-o opoziție cu Chiron apar primele semne ale 

unui refuz. Dacă ne referim la sfera intimă atunci apare o intoleranță la un aliment, în urma unor 

discuții în familie află că nu le-au fost niciodată tolerate pasiunile și că din cauza acestora par 

ciudați, iar dacă ne referim la zona publică atunci o cerere înaintată în luna iulie primește acum 

răspuns negativ, pierde la capitolul curaj și voință și constată că nu există nimeni în jur care să îi 

acopere acest neajuns. 

Normal, orice persoana ar fi complet dezamăgită în fața acestor situații. Racul ar trebui însă 

să se bucure că vede care sunt oamenii pe care-i are în jur, vede dacă s-a priceput atunci când i-a 

ales, vede care este interesul persoanelor din preajmă și pe viitor va știi ce anume să ne 

împărtășească și ce să le ascundă. Dacă pe careul dintre Marte și Neptun racul va simți că toate 

aspirațiile sale, toate pasiunile sau plăcerile pe care le consideră eliberatoare sau aducătoare de 

confort sunt stinse în rutina vieții de zi cu zi, nu faptul că trebuie să muncească din ce în ce mai 

mult sau și pentru alții, relația bună dintre Neptun și Lilith arată că în finalul lunii august racii sunt 

în pericol de a face un compromis pentru a se bucura pe ascuns. Asta poate însemna și o relație 

secretă, inițierea unui demers despre care știu foarte puțini oamenii, întoarcerea la o iubire mai 

veche, la o colaborare mai veche sau la o pasiune mai veche. Toată această situație arată că sunt 

explorate atitudini conflictuale și riscă să intre într-un derapaj care se va finaliza cu relația proastă a 

lui Marte cu Axa Dragonului de pe 30 august. S-ar putea ca acest eșec să nu dureze mult și, în plus, 

să existe și câteva beneficii pe care să le savureze în preajma zilei de 28 august. Per ansamblu, 

finalul lunii august le aduce acestora o preocupare intensă față de activitățile obișnuite menite să-i 

transforme în astfel de oameni. Ei se vor simți mai vulnerabili față de ceea ce nu rezolvă în familie, 

mai puternici față de cei pe care i-au provocat și cu care au fost în competiție în ultima perioadă, 

dar, în realitate, tot acest efort îi epuizează. La finalul lunii august îi vom vedea pe racii puțin mai 

maturi, mai înțelepți, mai răbdători și mai toleranți cu cei care trec prin mari încercări. Vor da 

dovadă de empatie și în 30 august când Venus se va intra pe casa familiei vor putea să se comporte 

și frumos. Ce care lucrează în domeniul comunicării, care au abilități aparte legate de acest domeniu 

vor deveni prietenii tuturor. Stadiul în care se află pe finalul lunii august se va menține trei 

săptămâni pentru că din 30 august Mercur își va iniția un mers retrograd ce va dura trei săptămâni. 

Fiindcă au încărcată casa comunicării, racii vor considera ca pot să spună orice, că își pot atribui 

anumite informații pe care le-au auzit în treacăt și pe care acum le pot prezenta într-o manieră 

proprie, așezate într-o altă ordine, într-o altă topică și susținând idei aparținând altui domeniu. Pot 

să facă toată această preschimbare și va fi în avantajul lor. 

 

SEPTEMBRIE 
Încearcă să construiască ceva important. Au dureri greu de explicat ori de diagnosticat. 

Răstălmăcesc totul cu mare ușurință. Sunt zdruncinați în convingerile lor. Prea puțină liniște. Nu se 

cred superiori celorlalți, dar sunt învinuiți de aceasta atitudine. Se întâlnesc cu repercusiuni 

negative ale unor fapte rele făcute mai demult. Sfidare. Există mai multe condiționare. Se obține o 

victorie. Atracție către partea misterioasă a vieții. Puterea este confirmată prin succes. Capacități 

creatoare. Rememorarea unor greșeli făcute în ultimele luni. 

 

În luna septembrie racii vor lucra cu ceea ce au reușit să construiască și se vor simți foarte 

bine. Apare, așadar, o modificare în conduita lor, o acceptare a noilor condiții de lucru, adică nu se 

vor mai revolta atât de ușor, ba chiar vor tolera inclusiv limitele celorlalți. Marele eveniment al lunii 

septembrie, trecerea lui Jupiter în zodia Balanța, înseamnă pentru ei regăsirea liniștii familiei, 
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întoarcerea la obiceiuri plăcute, acceptarea faptului că viața poate merge mai departe prin liniște 

confort și armonie. Cu alte cuvinte, ceea ce se consumă în cea mai mare parte a primei decade a 

lunii septembrie are rol de retrospectivă sau pregătește această trecere de la informații la confort 

afectiv. Chiar de la începutul lunii septembrie, când se va împlini luna nouă, racii vor dezvolta o 

convingere interesantă, vor fi atenți la ceea ce spun, la cuvintele pe care le folosesc, la impactul pe 

care-l are ajutorul pe care îl oferă. Nu mai răstălmăcesc de dragul de a face informația mai clară 

pentru sine, ci acceptă că așa cum el trece prin constrângeri afective, tot așa și ceilalți trec prin 

probleme, griji sau prin întârzieri în proiectele pe care le au în derulare. 

 
2 septembrie este însă o zi foarte grea pentru racii pentru că au de traversat această opoziție 

a Soarelui cu Neptun pe o axă a comunicării despre care știm că nu a fost folosită corect. De aici 

înțelegem că vor primi răspunsuri negative pe măsura criticilor pe care le-au abordat în lunile 

anterioare. Cu alte cuvinte, momentul acesta de final al tranzitului lui Jupiter prin Fecioară este un 

interval de purificare pentru ei însă această purificare înseamnă, înainte de toate, conștientizarea 

unor greșeli și transformarea lor în iertare și acceptare. Pentru că pe această axă au și Axa 

Dragonului cuvintele vor avea o greutate teribilă și vor simți ca și cum ar trebui să se convertească 

la un alt stil de viață, să se adapteze la o altă manieră de a trăi și să accepte un alt tip de educație sau 

de hrana. De aici înțelegem că racii superiori vor reuși să transforme toată această suferință într-o 

esență a cunoașterii, într-o experiență de viață teribilă care le va amplifica puterea. Vor înțelege 

toate aceste avertismente și vor accepta cu mare ușurință aceste reguli noi pentru că le vor spun că 

ascund atribute noi, puteri noi, calități noi. Chiar și atunci când vor fi subiectivi, vor reuși să separe 

elementele negative de cele pozitive, adică vor avea discernământ. Asta nu înseamnă că sunt în 

afara tentației, nu înseamnă că sunt în afara greșelii. Creația racului de până acum are amestecate 

într-o structură destul de compactă calități și defecte și numai o ființă cu adevărat remarcabilă va 

putea acum să explice clar și pe înțelesul tuturor ce i se întâmplă, pentru a nu mai zdruncina 

convingerile celorlalți nici prin idee și nici prin comportament. Dacă fac lucrul acesta nu înseamnă 

că sunt superiori celorlalți, ci înseamnă că-și folosesc hărnicia pentru a lucra cu sine. Rezultatul este 

unul bun pentru ceea ce înseamnă zona intimă, structura emoțională sau disciplina de lucru. În 4 

septembrie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului, racii sunt cuprinși de 

înțelesuri noi, își fac planuri de deplasări, nu neapărat fizice, cât imaginare, într-o lume a ideilor 

pentru a da sens transformărilor sau suferințelor din această perioadă. Cei care nu au o structură 
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rafinată, care nu sunt educați și care au trăit până acum ca frunza-n vânt vor avea un început de 

septembrie foarte greu și foarte concentrat. Nu vor fi liniștiți, nu vor fi împăcați cu ceea ce trăiesc și 

toate evenimentele acestea grele vor fi argumente împotriva celorlalți. 

Un eveniment absolut spectaculos care se va consuma în preajma zilei de 7 septembrie 

(trigonul Soare-Pluton) se traduce în cazul lor ca un îndemn la asocieri spectaculoase. De această 

dată Pluton va reuși să medieze opoziția Soarelui cu Neptun, deci prin asocieri, prin schimburi de 

experiență sau prin legături, pe care racii sunt în stare acum să le realizeze foarte ușor, se mediază o 

problemă de conștiință, de conduită sau de traseu existențial. Mulți raci vor avea impresia că acesta 

este momentul când au pornit pe un alt drum, ori când au fost salvați pur și simplu de un om drag, 

de o persoană care are față de acești nativi ceva aparte. Desigur, pentru că Luna neagră se află într-o 

relație bună cu Axa Dragonului, s-ar putea ca interpretarea racilor să fie mai ciudată, neobișnuită 

sau mult prea subiectivă. De asemenea, în cazul celor superiori, care sunt ajutați de ființe cu mai 

puțină putere sau discernământ decât ei, această răstălmăcire li se aplică lor. Peste ani, când vor da 

firul înapoi și își vor aminti de perioada aceasta vor avea o altă părere. Acum Luna neagră îi 

îndeamnă să privească totul ca pe un interes. 

O altă trăsătură specifică acestui unghi este cea dată de gândire. Faptul că lucrurile se 

rezolvă prin impactul celorlalți îi determină pe racii să creadă că o parte din demersurile care ar fi 

trebuit să fie duse mai departe de ei înșiși pot fi oprite, pot să stagneze o perioadă, pot să fie 

transferate în grija altora și să se ocupe de progresul obținut prin intermediul celorlalți. Această 

rocadă interesantă poate avea și repercusiuni negative asupra conștiinței unui rac, aceea care în 

această perioadă, în care Soarele trece prin opoziția cu Neptun, este deja foarte încărcată. 

În 9 septembrie când Jupiter va trece pe casa familiei, sunt deja pregătiți să accepte o 

întâmplare pozitivă. Această trecere a lui Jupiter în Balanță se face pe împlinirea Primului Pătrar, 

adică pe o relație proastă dintre Soare și Lună ceea ce ar putea să arate că tensiunile profesionale, 

eșecurile din această zonă ar putea să-și pună amprenta pe locul în care se va stabiliza racul și pe 

care-l va considera ca fiind acasă. Faptul că Jupiter le intră în casa familiei nu înseamnă că familia 

tradițională este cea favorizată, ci acele raporturi sociale în care racul se simte cel mai bine, în 

siguranță sau mai puternic. Despre putere se va vorbi, pentru raci, pe trecerea lui Jupiter în Balanța, 

despre puterea de observație sau despre înțelegere. 

Pentru că, de felul lor, sunt suficient de ambițioși încât să îndeplinească toate condițiile 

pentru care lucrurile de care au nevoie să nu stea departe de ei, racii nu vor resimți presiunea socială 

care planează asupra lor în preajma zilei de 10 septembrie. Vor privi totul ca pe o mare provocare, 

vor aborda totul ca și cum lumea se zdruncină, partea cea mai importantă se desprinde de întreg și 

nu trebuie decât el însuși să devină liant între două sau mai multe elemente pentru ca acest întreg să 

își păstreze formă compactă. Este foarte posibil ca momentul acesta să fie unul de glorie, unul în 

care atacul să combată o problemă de autoritate, să sfideze elemente caustice din demersurile 

sociale și să obțin o mare încredere în sine. În situația în care toate celelalte semne zodiacale trec 

prin îndoieli majore față de propria misiune, față de ceea ce înseamnă performanță personală, racii, 

pentru că în această perioadă Junon se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, cred cu tărie că 

vor fi susținuți de toți cei din jur dacă fac o figură bună, dacă se sacrifică, dacă depun toate 

eforturile pentru ca persoanele din jur să beneficieze de un mare bine. Apoi, până în mijlocul lunii 

septembrie, lucrurile vor fi marcate de restricții pe care racii le vor accepta cu inima deschisă. În 

această perioadă sunt mult mai puternici în fața acestor restricții, suportă mai ușor critici menite să 

le zdruncine viața intima, îndoieli care să le afecteze imaginea socială, deci lipsa de respect. Asta nu 

înseamnă că nu resimt cu durere toate aceste evenimente. Sunt însă puternici și pot să fac alianțe 

eficiente, pot să colaboreze cu tot felul de persoane pentru că au senzația că nu s-au născut degeaba 

pe pământ, că au o misiune și că filozofia pe care au construit-o de-a lungul vieții ar trebui să le 

spună mai multe despre lucrul acesta sau să fie o confirmare a faptului că nu trăiesc degeaba. S-ar 

putea să constate în perioada aceasta că familia îi expun la suferințe morale, la amărăciune, că viața 

socială trebuie abandonată sau măcar reformulată pentru ca situațiile minore pe care pot să le ignore 

să nu fie exagerate de adversarii. Au însă puterea să privească lucrurile acestea cu mare 

responsabilitate și să accepte condiționări, poate chiar reacții grosolane din partea celorlalți ori pur 

și simplu să fie refuzați. Este adevărat, acumulează o mare presiune pentru că tot acest efort le 
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vorbește despre eșec. Totuși, cu cât se gândesc că dincolo de eșec nu este nimic, cu cât resimt 

această combinație de forțe ca având un final fatalism cu atât se ambiționează mai tare ca dacă nu 

pot obține victoria în totalitate măcar să se aleagă cu ceva. Tot acest efort pe care-l face racul în a 

doua decadă a lunii septembrie nu este în van. Chiar dacă nu reușesc să obțină victoria, chiar dacă 

nu și-au atins ținta așa cum formulează, reușesc să amelioreze ansamblul situației, reușesc să fie un 

liant interesant între ceea ce există deja ca forță de sine stătătoare și clară și elementul care dorește 

să le configureze această forță sau să o distrugă. Înțelege ambele elemente și își consumă cea mai 

mare parte din energie pentru a tempera cele două forțe. Devin astfel, în chip miraculos, mediatori 

de succes. 

Tot în a doua parte a lunii septembrie racii se confruntă cu lipsa de credință, însă nu cu 

absența propriei credințe, ci cu un mare deficit al celorlalți. Cu toate că reușesc să-i ajute pe ceilalți, 

cu toate că își consumă o mare parte din energie pentru a le face bine și nu este deloc ușor ceea ce 

înfruntă pentru a se face util și pentru ai proteja pe ceilalți, nu primesc respectul și admirația pe care 

le caută. În plus, pentru că mulți dintre cei pe care îi ajută nici măcar nu au habar de pericolele de 

care sunt protejați, aceștia nici nu sunt văzuți ca salvatori, nu crede nimeni în puterile lor, nu 

acceptă nimeni că ar fi în stare să facă lucruri de genul acesta. Mulți dintre cei pe care îi ajută vor 

face confuzii și vor pune acest ajutor pe seama celorlalți, pe seama adversarilor lor, ceea ce va fi 

foarte neplăcut pentru un rac sensibil. Apoi, această problemă a credinței poate fi în a doua decadă a 

lunii septembrie o lecție de viață foarte interesantă despre cum pot fi alimentate puterile unui om 

sau cum pot fi slăbite. Nu doar că Soarele se va afla într-o opoziție cu Chiron, dar și Marte va 

împlini un careu cu acest asteroid care, acum, nu poate oferi răspunsuri profunde, nu ne poate oferi 

celorlalți dovezi că magia există, că viața are și componente subtile care sunt mult mai importante 

decât acestea fizice. Spre exemplu, mulți consideră că sufletul intră și iese din trup în timp ce trupul, 

de fapt, este o componentă a sufletului, un element static care magnetizează sufletul și îl ține blocat 

în această lume. Când trupul nu-l mai poate susține, sufletul nu este din corpul, ci este eliberat de 

prinsoare acestuia. Sufletul nu este în corp, ci corpul este în suflet, însă ezoterismul folosește 

expresia “sufletul iese din corp” pentru a sublinia trecerea conștiinței din planul fizic în cel subtil. 

Dacă înțeleg lucrul acesta, dacă și-l pot reprezenta ca viziune atunci schema gândirii abstracte le 

este accesibilă și relația bună dintre Marte și Uranus îi ajută să-și fixeze atenția pe informații cu 

adevărat valoroase puternice, arată că pot lucra cu energia, cu noțiunile și pot progresa. În caz 

contrar, devin prizonierii propriilor lucruri ciudate pe care le experimentează, adică opoziția lui 

Venus cu Uranus și până la finalul anului nu vor reușit să se detașeze de nesiguranța pe care 

lucrurile înțelese incomplet sau prost o întrețin. Își dau seama dacă sunt pe calea cea bună ori dacă 

folosesc energia așa cum trebuie abia în preajma zilei de 19 septembrie, când Venus se va afla într-o 

relație bună cu Marte. Liniștea interioară, căldura căminului sau pacea sufletească sunt cele care 

coboară o mască, masca celui puternic sau celui slab, masca celui atotcunoscător sau a celui 

ignorant pentru a permite anturajului să-l vadă pe rac așa cum este el. Face lucrul acesta pentru că 

nu se mai teme că lucrurile sunt construite împotriva sa sau nu-l mai interesează pentru că deja este 

călit cu ceea ce a trăit până în momentul acesta. Puterea a ceea ce este, puterea a ceea ce simte la el 

însuși îi dă multă încredere și îl face să nu se mai teamă de lucruri ciudate. 

Abia această a treia decada lunii septembrie are înțeles pentru un rac pentru că abia acum 

descoperă că alianțele asupra cărora au lucrat până acum i-au învățat ceva, oamenii care sunt 

implicați în genul acesta de colaborare au ceva pus deoparte pentru el sau sunt capabil să le ofere 

acestora anumite recomandări, sfaturi sau pot redeveni chiar profesori pentru aceștia. Sunt siguri pe 

ei pentru că experiențele din ultima perioadă nu pot fi depășite și nici uitate atât de ușor, pune 

accentul pe acele relații sociale puternice și care sunt în plus și foarte practice și din această cauză 

au mai multă încredere în sine. În 21 septembrie, când Mercur retrograd se va afla într-o relație 

bună cu Pluton, racii devin foarte sentimental. Vor să spună lucruri pe care nu le pot spune în alte 

situații, profită de momente de neatenție, de zăpăceală, se întorc din drum și rămân singuri cu cei 

cărora vor să le comunice ceva. Mesajul este însă eminamente afectiv sau face parte din aceeași 

categorie a faptelor săvârșite pentru protejarea celorlalți. 

În 22 septembrie Mercur își revine la mersul direct și, apoi, Soarele va intra pe casa familiei 

apropiindu-se cu pași repezi de Jupiter. Cu toate că sunt anumite lucruri care nu merg foarte bine în 
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viața unui rac, cu toate că par confuzi sau consideră că ajutorul pe care l-au oferit a fost prea mult și 

prin această cantitate au greșit, reușesc să reducă gradul de dificultate al unei probleme și să o facă 

pe această accesibilă tuturor. Înălțimea eforturilor pe care le-au făcut în ultima perioadă constituie 

pentru ceilalți o dovadă de deschidere puternică, de rezolvare a unui conflict, de dezvoltare a 

capacităților creative, de simț estetic sau de dragoste. În 23 septembrie, când Venus va intra pe 

zodia Scorpion, pe casa iubirii dăruite, racii vor îndrăzni să se exprime în felul acesta, atât de afectiv 

sau de cald și față de cei în care nu a avut încredere până acum ori față de care aveau o anume 

teamă. 

O altă problemă a acestui moment este cea legată de propagandă. Pentru că la un nivel mai 

înalt accentuarea casei a IV-a înseamnă și impact asupra maselor, racii avându-l acum pe Jupiter în 

acest sector, trecerea Soarelui prin apropierea acestuia astru minunat arată că au priză la public, 

captează foarte ușor atenția și au puterea să-i ducă pe aceștia pe un tărâm straniu. Dacă au 

conștiință, dacă au moralitate, dacă respectă valorile celorlalți și-i iubesc pe oameni, nu vor greși și 

îi vor orienta pe aceștia pe un drum corect. Dacă nu, îi vor transforma în obiecte cu care își vor 

satisface diferite curiozități sau plăceri. Aceasta este o situație cât se poate de neobișnuită pentru că 

racul are și planeta Venus pe casa iubirii dăruite, dar și Luna neagră și Junon. Această structura 

afectivă dacă nu are o bază corectă dovedită în timp ce se exprimă acum, prin naivitatea pe care o 

presupune lucrul făcut pentru prima dată, aceștia vor greși lamentabil și nu la adresa lor cât mai ales 

la adresa celorlalți. 

Finalul lunii septembrie ar trebui să-i învețe pe racii că viața este construită și cu bune și cu 

rele, că partenerii, poate chiar cei care i-au înșelat, nu sunt atât de duri, ci că, poate, mai curând ei i-

au provocat pe aceștia sau au construit prin energiile lor situații atât de ciudate sau au folosit un 

management deficitar al timpului ceea ce i-a pus pe aceștia în dificultate și din această cauză au 

reacționat negativ. În 26 septembrie când Saturn, cu pretențiile sale absurde, îi îndeamnă pe raci să 

obțină performanță într-un domeniu despre care nu știu prea multe. Relația negativă a lui Saturn cu 

Axa Dragonului nu se împlinește doar în 26 septembrie, ci se construiește pe un interval mare de 

timp însă acum când se împlinește și conjuncția Soarelui cu Jupiter, când Pluton își revine la mersul 

direct, semnul acesta agresiv al lui Saturn la adresa Axei Dragonului se transformă într-o 

confirmare a unor puteri pe care racul alege să le folosească în bine sau în rău. În primul rând, vor 

avea proiecte îndrăznețe, abia apoi se va pune problema pe care dintre acestea să le aleagă în funcție 

de motivele pe care le au, de educație și de calitatea oamenilor cu care s-au înconjurat. Toate sunt 

variabile asupra cărora au lucrat în timp, nu sunt elemente întâmplătoare. 

Trecerea lui Marte pe zodia Capricorn, pe casa parteneriatelor le aduce acestora mai multă 

încredere și vor fi convinși că a făcut o alegere buna indiferent că aceasta îi ajută pe ei sau îi 

hrănește pe ceilalți. Contrastul se mută într-un alt domeniu, într-un alt plan și despre acesta vor avea 

alte idei decât au avut până în momentul acesta. Dacă vor judeca totul după succes ori după 

satisfacție, dacă vor încerca să modifice condiția de trai a celorlalți pentru a-i pregăti să răspundă de 

fiecare dată solicitărilor care vin din partea lor atunci viața lor de familie nu devine mai bună prin 

poziția lui Jupiter pe casa familiei, ci o corvoadă. Binele lor, cel pe care-l văd pentru ei și pentru 

familie este de fapt o forță negativă care chinui pe ceilalți. 

Din nefericire nimeni nu poate să facă nimic în locul lor pentru că totul se bazează pe o mare 

decizie. Dacă celelalte luni pe care le-au parcurs până acum au avut o orientare clară, au fost din 

start bune sau rele, iar faptele lor s-au integrat perfect în această structură generală, momentul 

acesta este definit de deciziile pe care racul le ia. Desigur, nu ne referim aici la liber arbitru pentru 

că a avea liber arbitru special folosit în mod conștient înseamnă a ne situa dincolo de condiționările 

bune sau rele ale Creației. Racul, deocamdată, este victima propriilor sale decizii și își va folosi 

liber arbitru doar dacă nu va decide nimic, doar dacă nu va hotărî nici măcar că nu decide nimic, ci 

se va preocupa să urmărească fără să aibă intenția de a modifica ceva, tot ceea ce se consumă în 

preajma sa. Racii de această factură sunt puțini pentru că, după o lungă perioadă de acumulare, 

acesta, prin felul său de a fi, explodează, ridică tonul sau ia o decizie categorică prin care dorește să 

arate că nu este chiar de decor. 
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OCTOMBRIE 
Atenție pe detalii. Aspirații importante. Ajutor față de prieteni. Se constată o frustrare. 

Comportamentul este modificat. Preocupări constante față de auto perfecționare. Sentimentele sunt 

gestionate corect. Condiționări. Se caută adevărul în interior. Sunt rezolvate cu succes solicitările 

venite din comunitate. Reeditarea unui succes. Sunt avertizați referitor la un pericol. Plăcerile sunt 

periculoase. Achiziții importante, dar ignorate. Se întorc la o formă de revoltă. Poveștile sunt 

interesante și atractive. Permit prea mult celor din jur. 

 

Pentru raci octombrie este o lună aparte. Dacă pentru toată lumea această zonă a anului 2016 

este dominată de o dezvoltare progresivă, de o distanțare de păcat și, ca o consecință, fiecare să se 

bucure de ceea ce este mai valoros sau mai prețios în viața aceasta, pentru rac luna octombrie 

înseamnă explorarea unor calități pe care le-au conștientizat foarte bine de la începutul anului și 

până acum, dar nu au avut ocazia să le pună în valoare. 

Prima zi a lunii octombrie debutează cu Luna nouă și, de asemenea, facilitează și împlinirea 

unui trigon dintre Venus și Neptun și emoțiile lor sunt acum la cote minunate, pot să se deschidă 

față de lucruri spectaculoase sau pot să împlinească mari așteptări ale celorlalți ca și cum nu au avut 

dușmani, nu i-au dominat pe ceilalți prin nimic, nici prin zăpăceală, nici prin viclenie, n-au fost prea 

critici la adresa lor, ci, dimpotrivă, i-au ajutat să se exprime. Desigur, nu toată lumea va fi de acord 

cu ceea ce se conturează în această zonă. Racii nu pot să-i păcălească pe toți, nu-i pot convinge pe 

toți au fost personaje bune de-a lungul acestui an când, după analizele pe care le-am făcut până în 

momentul acesta, se vede foarte clar că nu așa au stat lucrurile. Este adevărat, nu toți cei care critică 

un rac, nu toți cei care sunt împotriva lui au și dreptate. Începutul lunii octombrie va fi, așadar, 

dominat de o nervozitate care vine din faptul că fiecare va crede cu tărie că are dreptate. Racul, 

pentru că a știut foarte bine să-și aleagă anturajul, se va ridica deasupra acestor păreri, va fi 

fermecător, atent la mesajul pe care-l transmit și chiar dacă nu obține rezultate spectaculoase, chiar 

dacă nu se încadrează și în termenul general de “conflict între generații”, reușește să se descurce 

foarte bine în situații limită. Pentru că Venus se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului, 

dar nu mediază tendința Nodurilor și, în plus, pentru că Venus se află în zodia Scorpion, racii pot fi 

atât de atenție la detalii, atât de serioși în țintele pe care și le stabilesc încât este foarte puțin 

probabil ca ambițiile lor să nu găsească acum un teren fertil, adică să nu li se îndeplinească cele mai 

importante aspirații pe care le-au formulat de-a lungul acestui an. 

În 4 octombrie, când Soarele se află într-o relație bună cu Saturn și când racii se văd asaltați 

de probleme afective sau de responsabilități ce vin din zona familiei, patimile pe care le au față de 

sarcinile profesionale, față de anumite lucruri care s-au consumat în mediu profesional, la serviciu 

sau care le vin din relații pe care le explorează cu colegii de serviciu, par să se situeze, dintr-odată, 

pe poziția cea mai înaltă în sfera preocupărilor lor. Nu sunt cele mai importante evenimente de peste 

an, dar în momentul acesta așa li se vor părea. 

Un element spectaculos ce se va consuma în prima decada lunii octombrie este data de 

combinația conjuncției Venus-Lună neagră cu careul Marte-Jupiter. Dacă în cazul celorlalte zodii 

semnul acesta pare să arate că se consumă evenimente complexe din care ambițiile personale vor fi 

răstălmăciri și vor fi orientate către o revoltă, racul devine exponentul unor răzmerițe, personajul 

care se poate situa oricând în fruntea unui grup ale cărui acțiuni sunt dominate de frustrare sau 

neacceptare. Momentul 6 octombrie pare să fie unul deosebit de delicată pentru zodia Rac și pentru 

cei care au un marcaj pe acest semn. Vor fi foarte convinși că procedează foarte bine și toate 

achizițiile pozitive pe care l-au comportat la începutul anului și până acum vor fi puse în scopul 

îndeplinirii unei dorințe ciudate. Nu se știe dacă nu cumva această dorință ciudată este legată de 

mediul de afaceri sau de sfera socială în care activează un partener de afaceri pe care cel născut în 

zodia Rac nu-l agreează pentru că l-a trădat. Normalitatea nu face parte acum din vocabularul celor 

născuți în zodia Rac și dacă luăm în considerare faptul că pe 7 octombrie Mercur va intra pe zodia 

Balanță în aceeași zi în care Soarele se va certa cu Pluton, înțelegem cât de ușor ar putea să ajungă 

racii la conflict și să nu simtă lucrul acesta. Pentru Rac, Balanța înseamnă armonia familiei, dar 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

88 00 44   

Mercur pe acest semn nu le poate aduce decât un comportament ciudat față de cei apropiați, 

libertatea de a-și permite anumite grosolănii sau poate chiar anumite greșeli, cele pentru 

 
care nu vor dori să-și ceară iertare, cele pentru care își vor impune un nou mod de a lucra. 

Pentru raci, Mercur pe casa a IV-a  ar fi trebuit să însemne armonia familiei sau argument 

pentru a tempera anumite tensiuni care se consumă în această zonă și care nu au fost generate de el. 

Din nefericire, racul vine în acest context agresiv cu propriile sale pretenții motivând faptul că a 

lipsit până acum din acest conflict și, pentru că trebuie să fie egal cu ceilalți, vrea și el să-și spună 

oful. Ceea ce este bine va fi transferat într-o zonă a imaginarului și tensiunea pe care racii o 

traversează acum și care vine din casa parteneriatelor, le sugerează acestora că poate a sosit 

momentul să se mute la casa lor, să se separe de această atmosferă încordată sau intolerantă ce le 

vine din familia tradițională. Acesta este și momentul în care doresc să modifice ceva în stare de 

confort sau în ceea ce constituia până în momentul acesta o preocupare constantă. Au puterea să-și 

modifice programul de lucru, intensitatea cu care se implică în problemele profesionale sau 

probleme celorlalți, se pot detașa foarte ușor chiar și de o promisiune pe care au făcut-o în lunile 

anterioare. 

A doua decadă a lunii octombrie vine spre raci cu sentimentul că pot să răstoarne lumea. 

Dintr-o dată își fac calcule cu foarte mare ușurință, vor să se întâlnească cu tot felul de persoane, 

unele dintre ele situate pe tronsoane diferite de vârstă, să se implice în evenimente îndrăznețe, 

menite să neutralizeze impresiile negative pe care le-au lăsat în vechile relații, în vechile grupuri, în 

vechea familie. Conjuncția lui Mercur cu Jupiter ce se consumă în 11 octombrie poate însemna și 

administrarea corectă a unui fond. Desigur, în multe din cazuri, dată fiind tensiunea pe care o 

traversează în momentul acesta, nu poate însemna redobândirea armoniei familiei, ci idei clare pe 

care doresc să le impună în mediul în care se stabilizează. Dacă, în virtutea unor condiționări, că nu 

degeaba Saturn se află casa limitărilor, racii rămân în mediul pe care-l acuză și în care nu se simte 

bine, atunci momentul zilei de 11 octombrie îi va îndemna pe aceștia să impună reguli pe care toată 

lumea trebuie să respecte, dacă tot nu s-au mutat, dacă tot au rămas în locul acela. 

Desigur, pentru că lucrurile acestea nu sunt chiar la voia întâmplării și nici într-un caz 

dominate întru totul de conflict, se poate vorbi în cazul racilor despre autenticitate. Prin trigonul 

dintre Chiron și Junon vor dovedi că sunt autentici sau măcar că sunt originali prin ceea ce prezintă 

despre sine. S-ar putea ca în adâncul sufletului, în profunzimile ideilor, aceștia să recunoască, mai 
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mult față de ei înșiși, că aceste achiziții nu le aparțin în totalitate, că ele au fost sugerate de un 

mediu care i-a tolerat sau care i-a învățat, de persoane care s-au ocupat îndeaproape de educația lor 

și care le-au transferat adevărate valori morale, adevărate puteri pe care acum le pot folosi pentru a 

accede la un nou mod de a cunoaște. Este posibil ca mediul în care s-au stabilizat să obțină o 

recunoaștere, fie ea verbală sau printr-un act. Pentru raci nu este important cum anume vine această 

recunoaștere, ci că au reușit să își învingă o frică, aceea de a vorbi în public, de a spune ceea ce 

simt, ceea ce gândesc, de a face o observație celui de care s-a temut până acum sau de a sfida o 

regulă. 13 octombrie poate fi reprezentativ la acest capitol în care să-și impună punctul de vedere și 

să obțină un mare avantaj procedând în felul acesta. Mercur din Balanța beneficiază însă acum de 

exemple bune de comportare. Știm că această poziție este foarte permisivă față de modelele 

celorlalți. Asta înseamnă că acum, în ceea ce privește structura afectivă, racii sunt foarte sensibil la 

emoțiile profunde pe care le au ceilalți. Sunt de-a dreptul fascinați de adâncimea acestor sentimente 

și vor să trăiască și lucrurile acestea. Pentru că au o structură eminamente afectivă, ar putea să 

considere că acestea sunt marile achiziții ale anului 2016. În realitate, modelul de cunoaștere impus 

de un profesor sau de un ghid, i-au ajutat să constate că este loc de mai mult, adică este loc și de o 

revoluție în zona emoțiilor. 

Opoziția Soarelui cu Uranus din 15 octombrie nu le aduce însă un prea mare avantaj și s-ar 

putea să fie mult mai instabili sau nesiguri pe toate aceste achiziții încât să nu le poată ține pe toate 

laolaltă, să nu le poate observa pe toate sau să nu le poată suporta pe toate la această intensitate. 

Momentul acesta poate aduce și schimbări sau poate acesta este, de altfel, cel mai important 

moment de decizie de peste an când să-și dorească foarte clar și vizibil pentru toată lumea o 

schimbare în viața personală. Pentru că această schimbare se face după ce casa familiei a trecut prin 

anumite încercări, după ce am văzut cât de complicate sunt emoțiile lor, cât de tulbură le este 

iubirea dăruită, acesta nu poate fi un moment simplu, ci mai curând unul dominat de orgoliu. Dar 

racii sunt și ei oameni și, deci, le este și lor permis un anumit moment în care orgoliul să fie mai 

mare decât orice. În 16 octombrie, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Pluton, am putea 

să îi vedem chinuiți de invidie, nedumeriți sau răvășiți de faptul că alții o duc mai bine sau că sunt 

singuri. În preajma zilei de 16 octombrie racii chiar se simt marginalizați sau nu se simt încurajați 

cât ar trebui. Pentru că în acest moment se împlinește și Luna plină, distrugerea unui bun pare 

iminentă. Totuși, pentru că Venus trece în zodia Săgetător în 18 octombrie, vechile obiceiuri sunt 

lăsate în urmă și le vor practica doar cu cei care îi invită, care-i tentează sau care-i atrag către medii 

inferioare. În consecință, racii pot acum să trăiască acum o experiență minunată. Unii se vor trezi 

brusc la realitate, alții se vor apropia de oameni foarte maturi, vor obține rezultate prin munca 

proprie și vor fi foarte mulțumiți cu lucrul acesta. Nici conjuncția lui Marte cu Pluton din 19 

octombrie nu este de neglijat pentru că pune lângă rezultatele muncii lor, cele care-i vor mulțumi 

foarte mult, o picătură de voință, un strop de ambiție de bucurie că au descoperit cheia succesului 

sau au găsit în sfârșit mijlocul prin care pot să-și reediteze un succes. Din nefericire, schema aceasta 

nu va putea fi reprodusă pe mai târziu sau cel puțin nu va putea fi reprodusă în anul următor. Ea va 

funcționa acum pentru că în momentul acesta Neptun are o relație specială cu Axa Dragonului și cu 

Saturn, dar și pentru că se creează o tensiune teribilă pe ideea de muncă și de recompensă și numai 

acum racul va fi mulțumit cu ceea ce se poate obține prin genul acesta de practică. Mai târziu 

pretențiile lor sau ale societății vor fi altele. 

Momentul acesta al îndoielii, ce îi va expune unor exemple proaste pe care le citesc din jur, 

pe baza invidiei sau pe baza unor critici pe care racul le analizează greșit, se poate transforma într-o 

atitudine negativă împotriva unui element slab pentru ca nu cumva pe viitor și acesta să se ridice și 

să comenteze împotriva sa. 20 octombrie, când Mercur se va afla într-o opoziție perfectă cu Uranus, 

le arată că nu sunt deloc puțini cei care li se împotrivesc, dar au acum puterea să se detașeze, să fie 

amuzanți de cei care râd pe seama lui sau vor cu orice preț să-i facă să se simtă inferiori. 

Pentru că în această perioadă Marte se află într-o relație bună cu Luna neagră de pe casa 

iubirii dăruite, se pare că racii nu se dezic de vocația lor de a se asocia cu oameni care îi chinuie, 

care le fac probleme sau cu persoane care să le creeze iluzia unei vieți de familie. În această 

perioadă au nevoie să fie înțeleși și persoana care nu-i va înțelege, oamenii care se distrează pe 
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seama lor sau care profită de naivitatea pe care o dovedesc în această perioadă sunt avertizați că pe 

viitor vor avea în ei cei mai puternici dușmani. 

În 23 octombrie, când Soarele va intra pe casa iubirii dăruite, racii vor simți nevoia să-și 

ofere mai mult. Cu Soarele în Scorpion își vor oferi plăceri, își vor îndrepta atenția către cei care au 

făcut lucruri de genul acesta și nu se vor simți rușinați nici măcar dacă își vor încălca anumite 

reguli. Ei de fapt caută armonia, caută în aceste plăceri ceea ce nu au găsit în muncă sau în 

parteneriat, în cunoaștere sau în studiu. Și de această dată se înșală însă nu vor observa lucrul acesta 

acum pentru că din 24 octombrie Mercur va trece și el pe casa iubirii dăruite și deja acest sector al 

vieții lor se suprasolicită. Au prea mare așteptări de la oameni care până acum n-au dovedit nimic, 

vor să impună celorlalți o dezvoltare pe care nici ei nu au reușit să o obțină cu instrumentele pe care 

le aveau tot timpul la dispoziție și nu vor, nici în ruptul capului, să creadă că noile achiziții pe care 

le dețin în momentul acesta, că stările sufletești pe care le obțin cu mare ușurință sunt de fapt mari 

realizări ale vieții lor. În realitate, tot ceea ce obțin ușor în această perioadă este compromițător. 

Nimeni însă nu poate să le explice în momentul acesta ce este greșit pentru că numai ei știu de ce se 

lasă încântați de lucruri pe care altădată le-au văzut altfel și l-au desconsiderat. 

Dacă cineva va încerca să-i povestească ceea ce au spus despre situațiile pe care le îndrăgesc 

în momentul acesta, ce atitudine au avut față de segmentul acesta preferat, racul va sfida sau această 

persoană riscă să creeze cu racii conflicte inutile. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că, de fapt, 

această accentuare a casei iubirii dăruite este de fapt un debușeu. Venus de pe casa muncii se va afla 

într-o relație proastă cu Neptun și sentimentele lor nu pot fi acum prea frumoase pentru că nimic din 

ceea ce au de făcut, nimic din sarcinile ce le-au fost repartizate ori din evenimentele pe care și-a 

propus că le vor rezolva cu fruntea sus nu îi ajută să simtă profund sau nu le oferă privilegiul de a 

lucra cu oameni care să îi încurajeze în sensul acesta. Le va veni greu să găsească în tot acest efort o 

picătură de noroc și din explorarea acestuia să devină perseverenți prin etică, nu doar pentru 

obținerea unor recompense imediate. Cu alte cuvinte, ce aceste frumos în viața unui rac și se va 

consuma pe finalul lunii octombrie, reprezintă un noroc pe care nu-l poate împărtăși celorlalți. 

Acest noroc poate fi legat de modul cum își amenajează locul în care se așază, cum își ordonează 

scrisorile din tinerețe, cum își grupează cărțile în bibliotecă, cum își așază lucrurile în dulap sau 

cum își ordonează programul de lucru. Are o mare satisfacție făcând lucrul acesta și se crede pe sine 

superior celorlalți pentru că este atât de ordonat. În momentul acesta chiar așa este. 

Finalul lunii octombrie este însă destul de complicat pentru racii cu pretenții, care au funcții 

de conducere pentru că implicațiile efortului pe care aceștia îl depun trebuie să reprezinte o zonă 

frumoasă din viețile celorlalți. Dacă respectă programul de lucru dacă sunt într-adevăr disciplinați 

procedând în felul acesta, va trebui să le povestească celorlalți cât de multă plăcere obține 

procedând așa. Altfel, va trebui să le povestească ceva, va trebui să le spună celorlalți care sunt 

plăcerile lor, ce îi încântă foarte mult și aceste elemente, care ar putea să nu fie chiar atât de triste 

sau de rafinate, să fie preluate de cei din jur și integrate în concepțiile lor de viață. Acesta este 

momentul în care racul ar putea să vadă ce seamănă, ce pune în pământ și se va gândi cu grijă la 

ziua de mâine. 

Finalul lunii octombrie aduce și o Lună nouă, dar și împlinirea unor unghiuri destul de 

frumoase pentru persoanele care au suficient de multă îndrăzneală încât să nu transforme relația 

proastă a lui Marte cu Uranus din 29 octombrie în prilej de duritate sau de război, să nu transforme 

explozia într-un factor de stres. Cine privește această oportunitate de a spune ceea ce îl 

nemulțumește sau ceea ce îi convine ca pe o formă de respect atunci este demn de sinceritate, este 

demn de calitatea umană a oamenilor care iubesc sinceritate. Dacă nu-i permiți celui cu care 

colaborezi să-ți spună din când în când ce gândește, ce nu-i convine sau ce i se pare că nu este 

corect înseamnă că nu-i dai dreptul la libertate și vrei să ai în preajma ta un om fals. 
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NOIEMBRIE 
Retrospectivă. Răstoarnă ordinea. Dificultăți profesionale. Trăiesc la periferie. Sunt ușor de 

dezamăgit. Faptele lor rup gura târgului. Sunt deschizători de drumuri. Profunzimea este dovedită. 

Caută norocul prin iarbă. Spun adevărul, dar nimeni nu-i crede. Se încearcă imposibilul. 

Tenacitate. Forța suplimentară devine pătrunzătoare. Se simt mai puternici. Se împotrivesc mai 

greu unor factori agresivi. Au tărie de caracter, dar se preocupă mai mult de evoluție. Dăruiesc 

ușor. Li se insuflă încredere. Programul zilnic îi obosește, dar îl acceptă. Vor altceva de la viață. 

 

Este posibil ca multe lucruri dintre cele pe care racii și le-au propus de-a lungul acestui an să 

nu se fi împlinit așa cum s-au așteptat ori să nu se fi împlinit împreună cu oamenii de la care aveau 

cele mai mari așteptări. Asta înseamnă că încă de la începutul lunii vor simți o ușoară revoltă și vor 

avea senzația că multe se răstoarnă, că nu este cazul să mai aibă încredere atât de ușor în oameni și 

nici în dragoste. Pentru un rac este foarte ușor să nu aibă încredere în dragoste mai ales când 

schema afectivă este atât de răvășită precum se întâmplă de-a lungul acestui an. Pentru că au în 

continuare Luna neagră pe casa iubirii dăruite și Saturn pe casa muncii au impresia că totul este 

făcut cu foarte mare greutate. Până și sarcinile profesionale pe care le cunosc atât de bine, până și 

dragostea care nu ar fi trebuit să creeze atât de multe probleme îi duc într-o zona conflictului și a 

neîncrederii. 

În prima zi a lunii noiembrie Soarele și Neptun se află într-o relație foarte bună. La fel cum 

se află și Mercur cu Pluton însă se întâmpla lucrul acesta cu supervizarea atentă a Axei Dragonului. 

Soarele face un sextil la Capul Dragonului, iar Neptun se va afla pe 3 noiembrie în conjuncție 

perfectă cu Coada Dragonului. Toate lucrurile pe care le-au învățat despre viață, despre oameni, 

despre ceea ce ar trebui să fie înțelepciune, dificultate sau detaliu devine acum un motiv de asociere. 

Racii au sentimentul că tocmai din cauza acestor probleme trebuie să se reorienteze. Fac lucrul 

acesta cu un nerv, cu ambiție sau cu o ușoară nervozitate și din această cauză cei din jur au impresia 

că se comportă de parcă sunt invidioși pe toată lumea. Racii nu sunt invidioși pe toată lumea, nu 

sunt împotriva nimănui, ci doar dezamăgiți de ei înșiși sau de demersurile sociale în care au crezut 

atât de mult. 

Trecerea lui Neptun peste Coada Dragonului le arată că această dezamăgire poate fi 

transformată în înțelepciune de viață. Racii care sunt preocupați de filozofie, care au încercat la 

viața lor câteva tehnici spirituale și au mai obținut și rezultate, vor considera că toată această 

dezamăgire trebuie topită într-un gând îndrăzneț, acela care le spune că tot ceea ce vine din această 

lume este iluzoriu și deci trebuie tratat ca atare. Pentru că lucrurile acestea se construiesc pe 

nemulțumire și pentru că aceste intuiții sunt declanșate de tragedii ale vieții lor, de nefericirea care 

îi poate cuprinde atât de ușor, racii lasă impresia că sunt schimbători, că trăiesc într-un balon de 

sticlă și nu permit nimănui să se apropie pentru a nu le risipi visul. Este adevărat, nu este pentru 

prima dată anul acesta când au probleme în cuplu și când partenerul de viață, în loc să investigheze 

motivele dezamăgirii, îi acuză de invidie. Nu-i ajută cu nimic faptul că nu este prima dată, ci îi 

inhibă și mai mult și, în prima decada lunii noiembrie, am putea să vedem un rac lipsită de 

spontaneitate. Cea mai mare tentație a acestei decade este aceea de a transfera răspunderea pe 

umerii altora, de a renunța la independență pentru că sunt prea dezamăgiți de tot ceea ce ar putea să 

le ofere viața în momentul acesta. Unul din motivele principale pentru care sunt atât de dezamăgiți 

ar putea să vină din mijlocul lunii octombrie, atunci când ar fi trebuit ca evenimentele sociale să le 

vorbească despre un curaj neobișnuit, despre ceea ce ar fi trebuit să rupă gura târgului, să-i facă 

foarte fericiți pentru victoria pe care o obțin. Preferă însă să creadă că toate colaborările care au 

început din mijlocul lunii anterioare nu au fost altceva decât șarpele pe care l-au încălzit la sân. 

Trecerea lui Junon în zodia Săgetător dă tonul la schimbare. Este adevărat, racii ajung în 

luna noiembrie suprasaturați de această idee de schimbare care nu le poate oferi satisfacții pe cât de 

mulți așteaptă. Au încercat tot felul de lucruri, să aplice noi principii ale iubirii, să-și redefinească 

sarcinile lor, sarcinile celorlalți, să muncească pentru toată lumea sau să nu muncească pentru 

nimeni, sa accepte accidentele vieții ca fiind o formă de pedeapsă pe care destinul dorește să le-o 

aplice, să își însușească anumite tipare ale vieții, chiar dacă unele dintre ele nu sunt atât de corecte 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

88 00 88   

și ajung în această primă decadă a lunii noiembrie sătui de ceea ce înseamnă transformare sau 

schimbare. Se aleg însă pe baza acestei experiențe cu o mare popularitate. Atât de multă experiență 

la capitolul evenimente sau schimbare nu are nimeni și din această cauză se simt îndreptățiți să 

pornească într-o competiție ciudată. În 5 noiembrie, când Mercur se va afla într-o conjuncție cu 

Luna neagră, racii vor schimba viteza de lucru. Vor dori să fie cei mai inteligenți, cei mai 

informații, cei mai puternici. Vor tinde către această performanță care poartă denumirea generică de 

"cel mai". 

Trecerea lui Junon pe zodia Săgetător înseamnă pentru ei inițierea unei perioade de restricții. 

Această formă de restricție este neobișnuită pentru poziția lui Junon pe Săgetător arată libertate de 

expresie, curaj, expresivitate, însă inversiunea aceasta este perfect normală pentru Raci, cei care pot 

să facă o notă discordantă cu un grup adică să nu râdă atunci când toată lumea este veselă sau ei să 

râdă și să se distreze, să fie relaxați și chiar fericiți în momentul în care toată lumea este 

posomorâtă. Racii, folosindu-se de această formă de a explora extremele, devin, prin Junon din 

Săgetător, deschizători de drumuri. Nu este niciun secret faptul că pe finalul primei decade a lunii 

noiembrie se vor simți epuizați. Pentru a avea o explicație asupra a ceea ce trăiesc, asupra a ceea ce 

experimentează sau referitor la ceea ce li se întâmplă încearcă să facă raportarea vieții lor la marele 

destin al omenirii. Cei care sunt profunzi, care au obținut rezultate până în momentul acesta, care 

sunt familiarizați cu misticismul sau cu evoluția conștiinței vor găsi în cultura și civilizația omenirii 

echivalente de care se pot lega. Ceilalți vor părea șarlatani, escroci, oameni ciudați, personaje 

absolut penibile care încearcă să-și vadă la o dimensiune mult prea mare viața lipsită de importanță. 

În 9 noiembrie, când Marte va intra pe zodia Vărsător, legăturile de iubire vor fi atât de 

ciudate și de stranii încât își vor permite să treacă în planul secund și să le trăiască în mod intens, își 

vor permite să creadă că nu este niciun pericol dacă ceilalți să îi vadă ca fiind persoane ciudate, 

oameni care acționează fără nicio logică ori persoane dezordonate. Marte în Vărsător are o putere de 

transformare de neînțeles pentru această lume, stranie pentru mințile blocate în materie sau 

îngrozitoare pentru oamenii care iubesc foarte mult rutina bolnăvicioasă și care nu-și ies din tipicul 

lor tocmai pentru că se tem de schimbare. Dacă de la începutul lunii noiembrie și până în 9 

noiembrie au avut impresia că ideea de schimbare este pur și simplu absurdă, cu trecerea lui Marte 

pe zodia Vărsător, din 9 noiembrie, racii vor reuși să personifice toată această idee neobișnuită care 

revigorează statutul și importanța omului care dorește să se perfecționeze. Începând cu această dată, 

nimic nu va mai fi cum a fost. Racii vor fi din nou în centrul atenției, fie că vor, fie ca nu vor. 

Acestea nu sunt însă singurele schimbări programate pentru luna noiembrie. Soarele se va 

afla în 11 noiembrie într-o conjuncție cu Luna neagră, iar Marte, abia intrat în zodia Vărsător, se va 

afla într-o relație de prietenie cu Junon. Dorințele acestea stranii, puterile acestea neobișnuite care îi 

ajută să fie foarte eficienți, indiferent de preferințele pe care le au, indiferent dacă vor să fie în 

centrul atenției sau nu, este o realitate plăcută lor. În 12 noiembrie Venus va intra pe zodia 

Capricorn și parteneriatele lor vor fi plăcut. S-ar putea ca această plăcere a parteneriatului să nu 

vină printr-o supradimensionare, ci, dimpotrivă, printr-o selecție a anturajului. Venus în Capricorn 

este foarte restrictivă și pune mari condiții pentru ca lucrurile să fie în primul rând eficiente și apoi 

plăcut. Relațiile racilor, începând cu 12 noiembrie, trebuie să fie în primul rând eficiente și apoi 

plăcute. Trecerea lui Mercur pe zodia Săgetător pare să susțină același lucru și cercul circumscris 

acestora face trimitere la noi procedee de vindecare, la aspirații speciale pe care le au în această a 

doua decadă a lunii noiembrie. Este adevărat, acum lucruri sunt puțin mai așezate, nu se mai tem de 

ceea ce este în interior și nici nu mai visează să atingă adevărate performanțe în parteneriate stranii. 

În 14 noiembrie, Luna plină, cea care se împlinește cu Soarele pe casa iubirii dăruite și cu Luna pe 

casa iubirii primite, îi pune pe aceștia la o mare încercare. S-ar putea ca această încercare să vină tot 

dintr-o zona a relațiilor, însă nu din cele pe care le preferă, ci din acelea care le sunt impuse. Relații 

impuse sunt cele care vin din sfera profesională sau poate chiar cele care sunt legate de gradul de 

rudenie, de promisiunile pe care racii le-au făcut în prima parte a anului sau de angajamente în care 

factorul juridic este foarte important. Apar, astfel, elemente spectaculoase în zona profesională a 

racilor. Prin puterea cu care au reușit cândva să traverseze perioade foarte dificile, reușesc acum să 

comunice foarte rapid datele contractuale, să transmită unui partener din optimismul lor sau din 

dorința de independență, să-i molipsească pe ceilalți cu bucuria lor de a trăi sau chiar cu experiența 
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lor. S-ar putea ca această formă de tenacitate să impună atât de mult control asupra grupurilor în 

care se integrează un rac încât acesta să devină de neschimbat. Este adevărat, până și racii naivi știu 

că nimeni nu este de neînlocuit. Asta nu înseamnă că ar putea să-i oprească cineva, în această 

perioadă, să savureze toată această bucurie, să se hrănească cu toată această performanță.  

În 15 noiembrie racii își dau seama că pot să facă foarte multe lucruri, pot să facă mai mult 

decât cred ceilalți și pentru că în momentul acesta Luna se va afla pe zodia Gemeni, adică pe casa 

lucruri ascunse pentru raci, această putere suplimentară ar putea să le vină dintr-o zonă pe care nici 

ei nu și-o pot explica în mod corect. Relația de prietenie dintre Mercur și Marte le ascute acestora 

vorba, le face ideea mult mai pătrunzătoare și de aici racii își dau seama că pot obține succes și 

atunci când sunt foarte reci, distanți sau când cuvintele lor sunt foarte dure. Dacă folosesc tonul 

acesta, dacă se implică în evenimente 

sociale care le întăresc celorlalți 

convingerea că au o fire de gheață 

atunci destinul lor se încarcă negativ și 

vor vedea că până la finalul anului nu 

vor reușit să schimbe această impresie 

și, poate, nici în prima parte a anului 

următor nu vor reuși să obțină 

rezultatul acesta. Având vedere că se 

simt puternici sau încurajați de ceea ce 

se consumă în jurul lor, își pot permite 

să și viseze mai mult și să creadă că 

prin această răceală simplifică relațiile 

și le fac mai eficiente. Dacă avem de-a 

face cu raci pentru care relațiile 

sociale nu sunt atât de importante, 

dacă nu pun și o picătură de iubire în 

ceea ce fac, atunci atitudinea aceasta 

este ușor de explicat. Relația negativă 

a lui Mercur față de Axa Dragonului 

arată că în această perioadă foarte ușor 

racii pot să nu fie iubiți de nimeni sau pot să nu fie iubiți de cei cu care s-au întreținut, cu care au 

vorbit sau pe care i-au protejat până acum. Având în vedere că trec printr-o perioadă în care Saturn 

se află pe o casa limitării, le va veni foarte ușor să înțeleagă însă nu înseamnă că își pot permite să 

fie insensibili la această reacție negativă din partea celorlalți. Cu toate că înțeleg, vor suferi și nu 

vor uita niciodată limitările pe care le-am traversat în această perioadă. Chiar dacă Mercur se află 

într-o relație negativă cu Axa Dragonului și cu Neptun, Venus din Capricorn poate interveni cu 

reguli inventate de ei, cu scheme de lucru patentate de un rac prin care se poate impune mediului de 

apartenență o schemă de lucru absolut minunată. Se știe că dintre toate cele 12 semne zodiacale, 

racul are această calitate numită hărnicie, poate să lucreze în condiții grele și poate îndura privațiuni 

de neînchipuit pentru a-și atinge scopul. Poate doar berbecul ar putea să mai concureze însă 

conform noilor teorii ale astrologiei karmice, berbecul nu este altceva decât un rac evoluat. Asta 

înseamnă că această calitate, și în privința teoriei astrologice, rămâne în familie. Prin aceste reguli 

racii reușesc să se mențină la un anumit nivel suficient de înalt încât transformările pe care vor să le 

impună mediului de apartenență, indiferent că sunt expresii ale unui subiectivism bolnăvicios sau că 

vin dintr-o necesitate de fapt, pot să le ofere mari satisfacții. În plus, vor vedea până la finalul anului 

că acestea sunt și cartea sa de vizită. 

În 20 noiembrie Neptun își va reveni la mersul direct și cel puțin în ceea ce privește sfera 

conștiinței racii vor fi mult mai aproape de zona de confort. Totuși, nu se poate vorbi de o redresare 

în această zonă pentru că Neptun este o planetă cu deplasare lentă și afectează mai curând modul 

cum racul este perceput de ceilalți. Redresarea în această zonă se va localiza și pentru că în 20 

noiembrie și Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun. Asta înseamnă că se poate face 

trimitere acum și spre alte calități pe care racii și ar putea să le constate. Au o tărie de caracter mult 
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mai bine conturată, ideile sunt mai clare și ambițiile îi fac mult mai interesanți pentru cei din jur. 

Revenirea lui Neptun la mersul direct poate arăta unui rac aflată într-un accelerat proces de evoluție 

spirituală că a sosit momentul ca minciuna să fie combătută prin dreptate, printr-un adevăr clar, prin 

dovezi ale progresului, nu prin trasee ocolitoare. 

Trecerea Soarelui în zodia Săgetător, pe casa muncii și a bolilor acute, eliberează aproape 

complet casa iubirii dăruite. Acolo au mai rămas doar Luna neagră și aproape că vor să uite complet 

de perioada ultimelor luni când zona emoțională a fost atât de încărcat. Este adevărat, această 

încărcare a structurii emoționale, această accentuare a casei iubirii dăruite a însemnat și multă 

experiență, și șansa de a ieși din bârlogul lor de a vedea că au în jurul lor oameni pentru care trebuie 

să se sacrifice sau să lucreze. Nu tot ceea ce a venit de pe casa iubirii dăruite a fost rău și din această 

cauză trecerea Soarelui pe casa muncii înseamnă pentru raci dorința de a pune în aplicare vise, 

speranțe, aspirații care până în acest moment au avut un caracter volatil. 

În 22 noiembrie, când Mercur se află într-o relație bună cu Jupiter, aspirațiile lor vor primi 

un răspuns favorabil și din partea celor în care au încredere. Cu toate că Jupiter este acum agasat de 

Uranus de pe imagini publice, cu toate că racii nu și-au reparat statutul, imaginea publică, așa cum 

și-ar dori, reușesc în mod surprinzător să fie susținuți de cei care contează pentru ei. Prin aceste noi 

direcții, racii reușesc să-i schimbe pe cei din jur, să le insufle puțină încredere și să-i scoată din 

starea de melancolie. Mercur, aflată acum într-o conjuncție perfectă cu Saturn, le arată că 

simplitatea le rezolvă toate problemele, le transformă efortul de la locul de muncă într-o activitate 

plăcută, le face suferința mult mai ușor de înțeles și de suportat, iar rutina zilnică nu-i mai enervează 

atât de mult. Chiar vor avea impresia că au progresat și că această forma de maturizare li se 

potrivește. 

Finalul lunii noiembrie înseamnă redimensionarea vieții personale în raport cu o mare 

provocare socială. Și termenul de provocare a fost auzit de prea multe ori de un rac de-a lung în 

acestui an, iar invitațiile acestea pentru a doborî o interdicție sau pentru a preschimba o confuzie 

într-un element foarte clar sunt de-acum perimate pentru conștiința unui rac sătul de atât de multe 

încercări. În 26 noiembrie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Chiron, vor considera că 

această permisivitate pe care au avut-o față de lucrurile supradimensionate le-au creat atât de multe 

probleme. Vor să evadeze din acest spațiu îngust și să-și înnobileze dimensiunea personală a vieții 

cu un eveniment care să li se potrivească doar lor. Dacă cineva din preajma lor reușește să le facă 

lucrurile acestea plăcute, dacă nu sunt suprasolicitați pe aceeași linie a elementelor cunoscute, prin 

aceleași procedee sau prin aceleași critici, atunci racii, pe finalul lunii noiembrie, vor fi cu adevărat 

mulțumiți și împliniți de ceea ce trăiesc. În caz contrar, vor fi apăsați, dezgustați de rutina, de efort 

și cei care sunt mai slabi din fire se vor simții chiar bolnavi. Nu vor avea nicio problemă dacă din 

rândul celor care până acum le-au vorbit urat se ridică o persoană care să le spună că le respectă 

dreptul la viață și nu-i mai acuză cu nimic, nu-i mai supăra cu nimic ba chiar îi susțin în ceea ce vor 

să facă, chiar dacă faptele racilor nu sunt cu nimic diferite față de ceea ce au dus la conflictul cu 

persoanele care sunt acum permisive cu ei. Finalul lunii noiembrie le aduce acestora situații atât de 

neobișnuite încât cei care nu s-au maturizat încă vor avea impresia că trăiesc vremuri cu adevărat 

ciudate. În realitate, schema aceasta face trimitere la transformarea focului lăuntric, la arderi 

intense, la o căldură interioară atât de ciudată încât să topească întru totul minciuna. În urma acestor 

experiențe de viață vor vedea foarte clar care este calitatea celor cu care colaborează, cât de departe 

pot să meargă în a le impune acestora ideile sau în a-i antrena în proiecte neobișnuite. Nu trebuie să 

uităm că povara karmică a unui rac este foarte mare și de aceea sunt adesea niște neînțeleși. Ei 

poartă pe umerii lor două tipuri de vieți. O persoana care este foarte permisivă cu un rac, care îi 

tolerează și îi transferă din căldura sa și-l transformă într-un prieten devotat care nu-l va uita 

niciodată. Știm, nu doar din evenimentele care s-au consumat în ultima vreme, ci, în general, din 

cum sunt racii, ca aceștia nu uită niciodată. A face o faptă bună unui rac, a-l iubi și respecta în egală 

măsură, a-i arăta că este o ființă prețioasă, nu un obiect de care să te folosești pentru că este bun la 

toate, înseamnă a-ți face un prieten pe vecie. 
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DECEMBRIE 
Sunt acuzați pe nedrept. Dezamăgire. Află despre accidentul cuiva. Participă cu bucurie la 

un eveniment important pentru comunitate. Reușesc să obțină un confort psihic. Se împotrivesc unei 

decizii de grup. Schimbă ordinea lucrurilor. Faptele lor au sorți de izbândă. Sunt invitați la 

creativitate. Promovează idei avangardiste. Preocupările arată că vor să se relaxeze. Sunt corecți 

cu cei din jur. Rememorează ușor vremuri apuse. Se simt singuri și părăsiți de prieteni. Nu au 

certitudine. Se exprimă greu pentru că investighează adâncimile sufletului. 

 

Luna decembrie îi va dezamăgi pe racii. Dacă intră în acest interval al anului 2016 prea 

încordați, dacă le place că sunt acuzați de ceva sau dacă ei lansează pretenții absurde față de cei din 

jur sau nu renunță la suspiciuni, atunci își merită soarta.  

În prima zi a lunii decembrie Chiron își va reveni la mersul direct și acest eveniment se va 

consuma când Soarele se va afla într-o relație proastă cu Neptun. Acesta este tonul în care își vor 

petrece toată luna decembrie, prin această suspiciune sau neîncredere vor privi toată puterea 

personală, toate realizările lor. Vor considera că vin și pentru ei sărbătorile însă nu vor fi fericiți, nu 

vor fi mulțumiți cu cei din jur, nu vor avea cu cine să și le petreacă așa cum și-ar dori sau și le vor 

petrece în prezența acelorași oameni care nu mai au ce să le ofere. Nici măcar o doză suplimentară 

de curaj nu îi ajută să iasă din aceste gânduri pesimiste. În realitate, schema aceasta a lunii 

decembrie care le amplifică racilor o dezamăgirea arată că energia lor crește, că puterea lor se află 

pe o pantă ascendentă și cel mai bine ar fi să-și folosească o parte din aceste achiziții pentru a-și 

diminua negativitatea. În 2 decembrie, când Mercur va intra pe zodia Capricorn, pe casa 

parteneriatelor, e vor vedea cât de ușor pot atrage atenția și cât de simplu le este să-și poată 

transfera ideile într-un mediu nou. Au idei despre criză, despre vindecare, despre conduită sau 

despre cum anume trebuie puse în aplicare eforturile unui individ care vrea să obțină maximum de 

eficiență cu minimum de muncă. Este interesant că atunci când oamenii se pregătesc deja să intre în 

atmosfera sărbătorilor, racii se gândesc la lucruri de genul acesta. Este posibil ca în cazul unora 

această schemă de gândire să facă parte din felul lor de a fi. Cert este că după relația negativă a lui 

Neptun cu Junon ce se împlinește în 3 decembrie se înțelege că nevoia de a mai obține un rezultat 

de pe filiera muncii, din parteneriate sau din efort vine în cazul racilor dintr-o mare frustrare. Au tot 

ce le trebuie pentru a se bucura însă nu fac lucrul acesta dintr-un motiv numai de ei știut. 

Relația pozitivă dintre Marte și Uranus arată foarte clar că, în ciuda aparențelor, pot visa. În 

aceeași zi în care se împlinește această prietenie frumoasă dintre Marte și Uranus, semn de energie 

frumoasă, rafinată și puternică, Venus intră pe zodia Vărsător, adică pe casa ocultismului și racii 

renunță puțin la simțul datoriei, acela care le-a trezit interesul față de muncă în momente 

nepotrivite. Pot acum să se gândească într-un mod la fel de serios sau de prudent la vacanță. Nimeni 

însă nu dorește să participe la o vacanță așa cum o gândește el. Vrea ca jumătate din perioadă să o 

petreacă vizitând, rememorat anumite episoade istorice care au legătură cu exponatele pe care vor 

să le vadă, iar cealaltă jumătate să și-o petreacă în conferințe sau la cursuri de dezvoltare personală. 

Sunt foarte ciudați în prima decada lunii decembrie prin modul cum își văd relaxarea însă doar 

pentru cei din jur care nu au luat anul 2016 în serios. Dacă au în jurul lor persoane care i-au luat pe 

ei în serios împreună cu ceea ce au trăit, atunci vor participa cu maximă bucurie la toate aceste 

provocări, la toate aceste invitații ce vin din partea racilor și nu li se vor părea deloc absurde. Vor 

vedea că nu este deloc ușor să pleci într-o vacanță cu un rac, cel care se va dovedi neobosit atunci 

când vrea să vadă, să înțeleagă, să guste sau să experimenteze, dar va recunoaște la finalul acestui 

episod că munca îl înnobilează pe om, efortul este absolut necesar unui om pentru a cunoaște și s-a 

meritat până și în cazul lor toată această strădanie. 

În 9 decembrie, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter, în viața unui rac se va 

consuma un eveniment foarte important. S-ar putea ca acesta să vină în urma unui accident, în urma 

unei pierderi, cea care este pusă din punct de vedere astral pe relația proastă lui Marte cu Luna 

neagră. Vor avea impresia că au fost pedepsiți, din cauza neîncrederii a suspiciunii sau pur și simplu 

pentru că au cerut prea mult de la oamenii care nu doreau să se implice în evenimente majore. Cu 

toate că ei au văzut în acele persoane un mare potențial, cred că destinul i-a pedepsit pentru că nu 
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le-au respectat refuzul. Ajung, astfel, să-și pună mari semne de întrebare față de efortul lor, față de 

seriozitatea muncii sau față de importanța pe care acest efort ar putea să o aibă pentru generațiile 

care vor urma, față de beneficiarii a ceea ce ei creează în momentul acesta. 

A doua decadă a lunii decembrie înseamnă pentru raci a-și aminti de înțelepciune de care au 

dat dovadă în mijlocul lunii martie. Este posibil ca acum să găsească soluții la probleme personale, 

să reușească să se adapteze la o problemă generală, să își ajusteze ideile la nevoile celorlalți și 

impulsul acesta de adaptare să fie foarte important pentru confortul lor psihic, pentru sănătatea lor 

sau pentru a înlătura anumiți factori restrictivi. Pentru prima dată de-a lungul acestui an, în mijlocul 

lunii decembrie, constată că vitalitatea lor este la cote foarte bune. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că reușesc să aibă mai multă încredere în 

rezultatele pe care le obțin lucrând cu oameni, 

nu cu obiecte. Chiron de pe casa gândirii 

superioare le spune că ideile lor sunt foarte 

bune, chiar dacă la început cam toate dintre 

ele au fost respinse. Se simt acum confortabil 

până și pentru că s-au luptat cu orgoliile lor, 

pentru că au zdruncinat conștiința 

confortabilă a minciunilor, a neînțelegerilor 

sau a comportamentului imprevizibil ce 

ascundea tot o minciună în cazul prietenilor 

lor. Știu că au făcut lucrul acesta tocmai 

pentru că nu au fost indiferenți la drama pe 

care o parcurg, că le-a păsat că au trăit într-un 

blocaj continuu și dacă tot au putut să facă 

ceva bun nu au putut să stea deoparte. 

Luna plina care se împlinește în 14 

decembrie arată că racii pot participa la 

discuții foarte importante pentru grupul de 

apartenență, ideile lor sunt ascultate, iar sugestiile lor vor fi puse în aplicare pentru binele tuturor. 

Cei care anticipează momentul acesta, care au primit o invitație oficială să participe la astfel de 

evenimente și se așteaptă ca ideile lor să prindă, se simt foarte responsabilizați de ceea ce urmează 

să se schimbe. Nu este cazul să privească lucrurile acestea cu aceste gânduri pesimiste, deși stă în 

firea racului să bată întâi în retragere. Consideră că dacă nu sunt suficient de atenți, imaginea lor va 

fi afectată și nu se pot lauda în această perioadă cu achiziții importante la acest capitol. Tot anul au 

fost trecuți prin foc și sabie, tot anul au fost expuși față de acuzații nefondate sau au fost judecați pe 

nedrept de oameni pe care, cândva, i-a ajutat. Acum se simt vulnerabili în fața acestora care se 

comportă de parcă nu mai au nimic de pierdut și care nu au spus până acum dacă au fost sau nu 

ajutați de efortul pe care racul l-a făcut pentru ei. Acesta este motivul pentru care se simte 

responsabilizați mai mult decât este cazul. Pentru a se justifica vor spune că nu doresc să încerce din 

nou fără sorți de izbândă să facă din coadă de câine sită de mătase.  

Așadar, mijlocul lunii decembrie este o piatră de încercare pentru siguranța de sine, pentru 

seriozitatea pe care au dovedit-o până acum în proiectele pe care le-au avut în derulare. Ar trebui 

totuși să aibă mai multă încredere în sine fără o dovadă în sensul acesta. Casa iubirii dăruite nu mai 

este atât de încărcată, acolo tronează doar Luna neagră și compromisurile pe care trebuie să le facă 

sau problemele ce ar putea să vină din această zonă sunt cunoscute. În plus, casa muncii are aceleași 

responsabilități pentru ei și în plus sunt apreciați de cei cu funcție de conducere, de colaboratori sau 

chiar de subalternii. Casa parteneriatelor trece acum printr-o transformare interesantă. Gândul că 

lucrurile s-ar putea să intre într-un derapaj accentuat, adică ușurința cu care anticipează că începând 

din 19 decembrie Mercur va intra în mers retrograd și le va bulversa toate aceste idei care până în 

momentul acela sunt clare, îi face pe raci să privească cu reticență față de un om care vine spre ei cu 

toată sinceritatea. Iată un alt motiv pentru care ar trebui să aibă încredere în ei, să-și respecte 

intuițiile și mai ales instinctul. 
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19 decembrie devine, așadar, reprezentativă pentru ceea ce înseamnă a doua decada lunii 

decembrie. Marte le va intra pe casa drumurilor lungi a gândirii superioare și au impresia că toate 

propunerile care le sunt făcute în această perioadă sunt cu bătaie lungă, trebuie îndeplinite pe o 

perioadă mare de timp sau prin implicarea mai multor oameni. De asemenea, racii vor avea 

impresia că parteneriatele de acum nu le sunt suficiente pentru a-și duce la îndeplinire ceea ce li se 

propune și au nevoie de parteneriate suplimentare, să se întoarcă la dușmani mai vechi, să se 

întoarcă la trecutul pe care au vrut cu orice preț să-l uite. Asta înseamnă că Marte, cel care intră în 

19 decembrie pe zodia Pești, va trebui în mod indubitabil să treacă și prin conjuncția cu Coada 

Dragonului, să le trezească acestora nervi, mânii mai vechi sau poate chiar să-i întoarcă la iubirile 

pătimașe pe care nu le-au înțeles și, în consecință, pe care nu vor să le mai trăiască. Viața racilor 

este acum complicată mai ales că nu se pot desprinde de această componentă afectivă, oricât de reci 

sau de duri par față de ceilalți. Cel care nu e născut în zodia Rac poate să vadă lucrul acesta dacă se 

apropie de acest nativ cu inima caldă, cu brațele deschise și cu foarte mult respect. 

Trecerea Soarelui în zodia Capricorn, pe casa parteneriatelor, în 21 decembrie, arată că nu se 

pot încă desprinde de aceste condiționări. Vor să uite, dar ceva îi atrage spre zona publică și nu pot. 

Acesta este momentul în care constată că patima îi legă evenimente simple de unele responsabilități 

pe care le-au luat foarte în serios și pe care vor să le ducă la îndeplinire. Au altă mobilitate, se mișcă 

mult mai ușor în mediul de apartenență și, în ciuda aparențelor, au o mare voință. Solstițiul de iarnă 

înseamnă pentru ei trezirea la o formă de realitate, ce-i drept, puțin cam tardiv, dar care le va face 

foarte bine. Pentru că Soarele iese de pe casa bolilor acute s-ar putea ca pentru raci să reprezinte o 

schimbare importantă sau o invitație la creativitate. Nu se mai ocupă de bocănitul zilnic, de așezatul 

lucrurilor în dulap, de ștersul geamurilor sau de numărat mașinile roșii care trec pe la fereastră, dar 

sunt în stare să pună ordine în viețile celorlalți, să fie foarte creativi atunci când trebuie să le explice 

de ce trebuie să facă un anumit lucru într-o anumită perioadă a vieții și de ce trebuie să te bucuri de 

viață. Poate el nu a făcut niciodată lucrul acesta la nivelul la care trebuie să o facă altul, dar asta nu 

înseamnă că această recomandare nu este binevenită. De aici înțelegem că racii devin dintr-o dată 

înțelepții și le face plăcere să fie văzuți așa pentru că nu degeaba Capricornul este locul în care 

emoțiile racilor își găsesc împlinirea. 

În 25 decembrie, când Saturn își va definitiva trigonului cu Uranus retrograd, racii vor să 

demonstreze că le-a fost afectată imaginea pe nedrept. Nu se știe dacă în cazul tuturor racilor acest 

lucru s-a produs așa cum susțin, însă vor neapărat să iasă basma curată dintr-o confruntare, vor sa 

înlăture această presiune care planează asupra lor și, în plus, vor să promoveze și idei avangardiste. 

Marte, spre finalul lunii decembrie, se află foarte aproape de Neptun, urmând a realiza cu o 

conjuncție și sentimentele lor sunt foarte interesante. Au acum intuiția sau puterea să se apropie de 

oamenii pe care îi apreciază sau care fac parte din calculele lor de viitor. Nu spun nimic din lucrul 

acesta, nu împărtășesc nimic din ceea ce ar trebui să însemne motivul prieteniei sau asocierii și 

devin foarte importanți prin cei pe care-i au în preajmă. Deși până acum au susținut o altă idee, racii 

se simt bine dacă au prieteni importanți pentru că le va veni mult mai ușor să se mențină pe o 

anumită poziție, mai ales acum când nici Soarele, adică energia de bază, nu mai este situat pe casa 

muncii. Vor să se relaxeze puțin, este adevărat în ritmul propriu, făcând pauze mici lucrând în timp 

ce cred că se odihnesc, dar au nevoie să creadă că asta este odihna pe care cei din jur le-o respectă. 

Finalul lunii decembrie îi pregătește pe raci pentru ceea ce înseamnă anul 2017. Deocamdată 

nu anticipăm nimic din ceea ce urmează a se consuma în următorul an, ci doar să le spunem că 

opoziția lui Jupiter cu Uranus din 26 decembrie poate fi un semn asupra a ceea ce trebuie să 

îndeplinească încă de pe acum. Am nevoie să fie corecți cu cei din jur, corecți cu partenerii, cu cei 

pe care-i iubesc pentru ca măsura propriei corectitudinii li se va întoarce în anul următor. În rest 

lucrurile se desfășoară într-o schemă cunoscută. În 28 decembrie și martie se va afla într-o 

conjuncție cu coada dragonului și s-ar putea ca temerile lor să se confirme. Se întâlnesc cu o 

agresivitate mai veche, cu o dorință puternică cea care i-au expus la agresivitățile celor răi. Nu se 

știe dacă de data aceasta racii vor reuși să se exprime la fel de frumos și de sublim pe cum au putut 

în vremurile apuse. Acum Mercur este retrograd pe casa parteneriatului și chiar dacă el gândește la 

fel ca atunci, chiar dacă și cuvintele sale sunt la fel, alege o intonație greșită, un loc nepotrivit și 

aproape că nu înțelege de ce nu obține același efect. Nu trebuie să înțeleagă pentru că retrogradarea 
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lui Mercur chiar la asta se referă, la a lucra cu elemente care nu au înțeles, tocmai de aceea în 29 

decembrie, când Mercur se va afla într-un sextil cu Marte, racul va fi apreciat mai mult după impuls 

decât argumentul aplicat impulsului. Apoi, tot în 29 decembrie, Uranus va reveni la mersul direct și 

multe din cele cunoscute racilor devin misterioase la fel cum erau în prima parte a anului. Lor le 

face plăcere să lucreze cu misterul dacă nu le afectează munca și dacă nu le amplifică singurătatea. 

Relația proastă a lui Venus cu Lilith s-ar putea să le vorbească acum de singurătate însă lucrurile 

sunt favorabile pentru ei, pentru că achizițiile pe care le-au comportat de-a lungul acestui an sunt cu 

adevărat importante și nu ar trebui să vorbească de singurătate decât racului care a lucrat doar 

pentru a o obține. 

Toate aceste evenimente pe care racul le-a parcurs de-a lungul anului 2016 se adresează unui 

suflet puternic, unei entități care a ales, printr-o decizie în cunoștință de cauză, să trăiască două 

tipuri de vieți. Cei care nu sunt născuți în zodia Rac, dar totuși consultă aceste previziuni sunt 

invitați să aibă mare răbdare cu acești nativi, să le respecte opinia, sentimentele, până și momentele 

de revoltă. Racii sunt oameni care simt foarte mult și care exprimă incredibil de puțin față de cât de 

mult simt. Cei care nu sunt născuți în zodia Rac au ocazii și privilegiul ca în acest an să învețe cum 

este să simți foarte mult și să nu-ți dorești să exprimi pentru că vrei să le păstrezi în adâncimile 

sufletului ca pe niște profesori buni sau ca pe singurele elemente ale vieții care te mențin o ființă 

autentică.  
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“ Acolo unde este viată, este și speranță.” 

(Cicero) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

  

MMIIHHAAII  ((MMIICCHHEELL))  AANNAASSTTAASSIIUU    

(26.07.1941, Braşov) 

Arhitect 
A absolvit Mecanica la Politehnica din  

Bucureşti şi Institutul de 

Arhitectură Ion Mincu, tot din 

Bucureşti. În 1969 a emigrat la 

Montréal, Canada. Din 1975 

lucrează la compania Hydro-

Québec; arhitect la Groupe 

Equipement (1975–1983); a 

realizat proiectul clădirilor C.A.S. 

de la St. Hyacinthe, IREQ 

(extinderea laboratoarelor 

Institutului de Cercetare al 

companiei Hydro-Québec), 

Centrul de Cercetări Sonelgaz-

Algérie, C.A.S. de Granby. 

Implicat în realizarea de mari proiecte: 

centralele hidroelectrice din Beauharnois, din 

Grand-Mere, aerogara GB2 din Grande Baleine. 

Pe plan comunitar a executat 

proiectul arhitectural al 

bisericii ortodoxe române 

Buna Vestire şi al Centrului 

Cultural Român (Montréal). 

A primit premiul de 

excelenţă în arhitectură 

acordat de Ordinul 

Arhitecţilor din Québec 

(1973, 1974 și 1986). 

Preşedinte al Centrului 

Cultural Român din Montréal 

de peste două decenii; 

membru al Ordinului 

Arhitecţilor din Québec (din 1974). 

 
  

IIOOAANN  BBOOGGDDAANN    

(25.07.1864, Şcheii Braşovului – 1.06.1919, Bucureşti) 

Explorator 
Istoric şi fi lolog. Elev al lui A.D. 

Xenopol, Aron Densusianu, specializat în 

Germania, Italia, Austria, Rusia (Petersburg, 

Moscova), Polonia. Slavist şi polonist de 

reputaţie europeană. Profesor la Universitatea 

din Bucureşti. A contribuit la 

elaborarea primului regulament 

unic de funcţionare în 

învăţământul superior românesc, 

a condus revista Convorbiri 

literare (1902–1906), a fost 

preşedinte al Comisiei Istorice a 

României, membru al Societăţii 

de Istorie şi Antichităţi din 

Moscova (1890), membru al 

Academiei Române (1903) şi 

vicepreşedinte al ei (1910–

1919). S-a ocupat de perioada 

medievală a culturii române, 

publicând ediţii fundamentale, cu traduceri şi 

comentarii: Vechile cronici moldoveneşti până 

la Ureche, 1891; Cronici inedite atingătoare la 

istoria românilor, 1895; Cronica lui Constantin 

Manasses. Traducere mediobulgară făcută pe la 

1350, 1922 ş.a. Ioan Bogdan a 

găsit aceste glose, în anul 1890, 

într-un manuscris prezentat cu 

ocazia unei expoziţii de la 

Moscova. Manuscrisul 

reproduce o versiune slavonăa 

Sintagmei lui Matei Vlastaris. 

Ca marginalii, pe paginile 

manuscrisului sunt scrise 662 de 

glose în limba română şi vreo 70 

în limba slavonă. Ele au primit 

denumirea de „glosele Bogdan“. 
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EEMMIILLIIAANN  BBRRAATTUU    

(8.08.1904, Bucureşti – 30.03.1991, Bucureşti) 

Inginer chimist 
A absolvit Chimia Industrială la 

Politehnica din  Bucureşti şi s-a 

specializat în electrochimie la 

Viena, Karlsruhe şi Berlin. 

Profesor la Institutul Politehnic din 

Bucureşti. Unul dintre fondatorii 

şcolii de inginerie chimică din 

România. Contribuţii în domeniul 

epurării apei, al distilării  

azerotrope, în procesele de 

absorbţie şi fluidizare. Lucrări: Ghid 

de laborator pentru lucrările practice 

de tehnologie chimică, 1942; 

Operaţii unitare de inginerie 

chimică, 2 vol., 1960–1961; Operaţii 

şi utilaje în industria chimică, 1960–

1961. Membru titular al Academiei 

Române (1974). 

 

 

 

BBUUNNEEAA  AAUUGGUUSSTTIINN    

(4.08.1857, Vad, comitatul Făgăraş – 30.11.1909, Blaj, comitatul Alba de Jos) 

Istoric şi teolog greco-catolic 
Familie originară din Mărginimea 

Sibiului. Studiile gimnaziale 

le face la gimnaziul românesc 

din Braşov (1870–1877) , 

apoi, începând din primăvara 

anului 1877, la gimnaziul din 

Blaj. În toamna aceluiaşi an 

(1877) este trimis de către 

mitropolitul blăjean Ioan 

Vancea, la colegiul urban De 

Propaganda Fide din Roma 

(1877–1882), unde a obţinut 

doctoratul (1882). Încă 

înainte de terminarea 

studiilor superioare, este 

hirotonisit preot la Roma, în 

1881, în biserica grecească 

Sf. Atanasie. A fost angajat al serviciului 

cancelariei mitropolitane din Blaj (1882–1886), 

profesor la Academia Teologică de acolo 

(1886–1888), ocupând Catedra de teologie 

dogmatică; a fost secretar metropolitan (1888–

1895), canonic metropolitan (din 1895), având 

şi alte demnităţi în cadrul mitropoliei Blajului. 

A fost cofondator al 

săptămânalului bisericesc-

politic Unirea, apărut la Blaj, 

în 1900, avându-i alături pe 

Vasile Hossu, dr. Alexandru 

Grama, dr. Victor 

Smighelschi şi dr. Izidor 

Marcu. A publicat o mulţime 

de lucrări privitoare la istoria 

Transilvaniei, şi mai cu 

seamă de istorie bisericească, 

pe baza unor izvoare inedite. 

A fost prieten apropiat cu 

savantul istoric Nicolae Iorga 

şi cu Andrei Bârseanu, 

cunoscut mai ales prin 

culegerea de folclor din Ardeal, făcută împreună 

cu cehul Jan Urban Jarník. A fost membru al 

secţiei istorice a ASTRA, Sibiu. Membru titular 

al Academiei Române (1909). 
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Încercare grea. Rezolvările sunt simple dar greu de văzut. Se continuă adoptarea unei 

poziții radicale. Se caută armonia. Prea multe lăcomie. Lecții importante de viață. Se caută 

confortul material. Se exercită puterea pentru obținerea unor avantaje materiale. Se pierde un 

drept. Decăderea este dureroasă. Se conturează un eșec ce face loc unei realizări sufletești 

remarcabile. Valorile personale sunt acuzate de obscuritate sau ciudățenie, dar sunt importante 

pentru progres. 

 

2016 este un an greu pentru lei. Dacă intră în acest an cu speranța că lucrurile se vor rezolva 

de la sine, că problemele pe care și le-au programat în prima parte a anului sau care vin spre ei, într-

o formă reformulată, spre finalul anului, pot fi rezolvate simplu, cu puțin ajutor sau de la sine, vor 

vedea că se înșală. 

În primul rând, trec prin același ciclu al războiului care leagă două case foarte importante 

pentru bazele relaționale, pentru motive de confort sau pentru achizițiile lor. Casa muncii este în 

continuare dominată de prezența lui Pluton acolo și, în continuare, lucrurile par să fie destul de 

complicate sau stânjenitoare. Pentru cei care au în continuare o poziție puternică, singurele 

probleme pe care ar putea să le aibă vin din sfera profesiei și acestea ar putea să se concretizeze cu 

precădere în perioada martie-august, când Saturn de pe casa iubirii dăruite se va afla în mers 

retrograd. În rest, lucrurile par să fie ținute sub control sau orice disensiune, neînțelegere sau 

conflict ar putea să vină ca urmare a faptului că își doresc prea mult, sunt prea lacomi sau disperați 

de a avea totul. Pluton de pe casa muncii le spune leilor, din 2008 încoace, când anume este cazul 

să-și dorească mai mult pentru a primi răspunderi mai mari și când să-și diminueze dorința de 

putere sau de control pentru a fi în armonie cu ceilalți. Dacă au învățat această lecție și totuși simt 

că este momentul să-și dorească mai mult, vor vedea că anul 2016 le aduce mai mult efort și mai 

multe constrângeri, dar și necesitatea de a oferi un preț pentru toate acestea. Deci, nu astrele le aduc 

leilor un an greu sau ușor, ci modalitatea lor de răspuns, adică tendința de a învinui sau de a înțelege 

că dorințele nu educă, ci complică. 

Apoi, Luna neagră, anul acesta, își va încheia tranzitul prin zodia Balanță și va intra pe casa 

familiei. Acolo lucrurile s-ar putea să fie compromițătoare și un leu care a investit mult în familie, 

care s-a preocupat foarte mult de ceea ce înseamnă armonia sau stabilitatea în acest sector va primi 

replici dure sau va fi respins, nu i se va răspunde pe măsura efortului și îl va durea foarte mult. Aici 

apar multe derapaje, în special din iunie încolo, pe care anturajul nu va putea să le rezolve, deci leul 

va fi singur în fața acestor probleme. 

Pentru lei, anul 2016 este foarte important și pentru faptul că Jupiter își va încheia tranzitul 

pe casa banilor și va intra pe casa comunicării, dar asta din toamnă, din 9 septembrie. Deci cea mai 

mare parte a anului se vor preocupa de confortul material, de a exercita puterea de influență, 

autoritatea sau refuzând orice formă de autoritate prin care cineva ar putea să le impună ritmul de 

lucru, un anumit regim, pentru acest scop. Așadar, anul 2016 devine foarte greu pentru că leii devin 

mai egoiști decât au fost și urmăresc cu prioritate avantaje materiale sau să capteze atenția celor din 

jur cu orice preț. 

Dacă în anii din urmă această problemă a moralității a fost oarecum nuanțată, în 2016 ea se 

va acutiza încât ar putea chiar să-i pună pe un drum greșit. Faptul ca Axa Dragonului se așază  peste 

o axă a proprietăților ar putea să facă ușor de înțeles această înclinație spre avere, însă doar până la 

un punct, pentru că preocupările lor pot deveni chiar absurde atunci când se lasă exclusiv de mult 

preocupați de traiul zilei de mâine. Nu este de înțeles să facă lucrul acesta generând intrigi și 

încercând să-i domine pe cei din jur și nici provocând suferință sau dezamăgindu-i pe cei dragi. 

Pentru că luna februarie îi avantajează, vor avea impresia că tot anul este așa. Retrogradarea 

lui Saturn pe casa iubirii dăruite poate avea la un moment dat și efecte pozitive. Le poate aduce 

acestora puțină reținere, sentimente restrictive sau le va domoli, în perioada martie-august, aceste 

impulsuri puternice prin intermediul cărora ar putea să arunce pe fereastra agoniseala de o viață 

doar pentru că li se pare că au întâlnit dragostea pe care au căutat-o dintotdeauna. Saturn pe această 

casă, indiferent că este retrograd sau nu, poate însemna și o povață importantă pe care un leu ar 

putea să o primească în 2016 pentru a se proteja de o decădere severă. 
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Apoi, spre finalul anului, când Neptun va trece prin Coada Dragonului acestora le va ieși în 

cale un adversar foarte puternic sau vor considera că nu-și mai găsesc locul în mediul respectiv și 

trebuie să facă o schimbare. Este puțin probabil ca această schimbare să fie pozitivă pentru ei 

deoarece ea se conturează într-un context în care sunt bulversați din punct de vedere afectiv și orice 

alegere fac, la început, li se va părea greșită. În plus, sunt refractari la recomandări venite din jur, 

deci momentul acesta chiar dacă este unul crucial pentru toate zodiile, pentru leu trebuie să treacă 

pur și simplu, fără să fie băgat în seamă. Orice schimbare făcută în acea perioadă, adică la începutul 

lunii noiembrie, are repercusiuni puternice asupra întregii vieți. 

După cum se poate constata, leii au avut din 2008 încoace, de când Pluton le-a intrat pe casa 

muncii și a bolilor acute, ani delicați și ciudați, dar pentru că sunt firi puternice, au acum șansa să 

transforme toată această ciudățenie într-o mare realizare. Le trebuie doar un dram de înțelepciune și 

puțin mai mult respect față de oamenii cu care lucrează pentru a nu inversa toate fluxurile cu care 

vor lucra din avantaj pentru sine și grup, în avantaj exclusiv pentru sine.  

 

IANUARIE 
Se intră pe o panta ascendentă. Speranța. Viața este importantă prin ceea ce este oferit din 

partea comunității. Investiție. Se adoptă un ton important. Anturajul este agresiv. Tentații. 

Comunicarea se situează la o cotă minimă. Este afectată starea de sănătate. Se intră într-o 

perioadă dificilă. Se construiește ceva important cu mare efort. Mesajele sunt confuze. Trezire la 

realitate. Durerea este înțeleasă corect puterile sunt măsurate cu cei foarte cunoscuți. Adevărul 

trece în fața tuturor. Beneficiile sunt evaluate corect. Progres. Minciuna doare. Viața este 

încercată. Se facă planuri de viitor. Speranța este complicată. Cel care se evidențiază prin modestie 

este avantajat de un succes social. 

 

La fel cum s-a întâmplat și pe finalul anului anterior, leii, în ianuarie, simt că sunt pe o pantă 

ascendentă. S-ar putea ca multe lucruri din cele pe care le observă în luna ianuarie să fie mai mult 

construcții personale, mai mult închipuiri sau speranțe pe care le au într-o viață mai bună și să nu fie 

în realitate o pantă ascendentă. Faptul că își construiesc o realitate, că doresc neapărat să se simtă 

bine făcând ceva, impunându-se, nu arată că este neapărat greșit ceea ce fac. 

Începutul anului 2016 se face în momentul în care Mercur va intra pe casa parteneriatelor. 

Acest eveniment astral se va consuma pe 2 ianuarie când se va împlini și Ultimul Pătrar, fază a 

Lunii care le aduce leilor un comportament straniu, ca și cum sunt nedumeriți de ce nu li se 

răspunde conform așteptărilor sau de ce viziunea lor, legată de faza ascendentă, nu se concretizează 

prin evenimente. 

În 3 ianuarie, Marte le trece pe casa familiei și acest mediu va deveni puțin mai agresiv sau 

lucrurile pot aici să se orienteze de-o manieră înșelătoare, dură sau intransigentă față de ceea ce 

reprezintă pentru lei intimitatea. Nu se știe dacă această poziție face întru totul referire la familie. În 

mod sigur, face referire la ceea ce ar trebui să fie confortabil pentru acest nativ sau ceea ce cere din 

partea acestuia o anumită înțelegere. Leii sunt dispuși să ofere înțelegere față de acest mediu, să se 

implice în a amplifica anumite distorsiuni care vin din această zonă a intimității pentru că vor cu 

orice preț să înțeleagă care sunt aceste mijloace nefirești specifice lunii ianuarie. Pentru că pentru 

toată lumea prima decada lunii ianuarie înseamnă atracție către elemente care se ascund, către 

instrumente care cer o atenție suplimentară sau care vor să fie investigate într-un mod aparte, 

trecerea lui Marte pe sectorul cel mai întunecat al zodiacului lor ar putea să însemne și momentul în 

care devin foarte vulnerabili. În general, leii au firi puternice și după cum s-au maturizat, după cum 

și-au construit trunchiul, structura de bază pornesc un fel de misionarism pentru sine, adică își caută 

oameni care să le cânte în strună, care să fie de acord cu ei, ceea ce poate fi tot anul 2016, nu doar în 

ianuarie, o mare problemă. 

Debutul anului se face însă într-un ton cu care ei nu sunt obișnuiți. Doar vor avea impresia 

că anumite lucruri se repetă și din această cauză cred că pentru orice fel de problema care va veni 

spre ei la începutul acestui an au o soluție. Mercur pe zodia Vărsător înseamnă pentru lei conflicte 

deschise sau vorbe spuse fără să gândească, tentația de a interveni asupra anturajului cu un cuvânt 
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necuviincios sau cu o idee absolut ciudată care este adevărată în sine, dar care nu este potrivită în 

contextul în care este formulată. Cu alte cuvinte, leii au dreptate prin ceea ce spun, dar nu au 

dreptate că le spun lucrurile acestea oamenilor care le ies în cale la începutul lunii ianuarie. 

 
În 5 ianuarie, Mercur va intra în mers retrograd și gândurile lor vor fi răvășite. Abia acum își 

dau seama că anumite atitudini pe care le-au avut față de cei cu care s-au întreținut, pe care au 

încercat să-i modeleze sau să-i coordoneze după propria voință nu au fost corecte și din cauza lor 

ceilalți le răspund necuviincios sau nu le răspund așa cum se așteaptă. Soarele se află pe 5 ianuarie 

într-o relație proastă cu Luna neagră de pe casa comunicării și leii au impresia că nu sunt ascultați, 

mesajul lor nu ajunge unde trebuie, se simt încolțiți de o anume agresivitate care plutește în jur și se 

revoltă foarte ușor împotriva a ceea ce consideră în momentul acesta că reprezintă o nedreptate. 

Pentru că Soarele se află în 6 ianuarie în conjuncție cu Pluton, forma aceasta de nedreptate s-ar 

putea să le afecteze, nu doar starea de confort, ci și starea de sănătate, motivele de armonie sau de 

echilibru. Vor considera că poate ar trebui să se gândească mai mult la ceea ce li se sugerează sau 

poate că anumite derapaje verbale sau anumite decizii proaste pe care le-am luat în ultima perioadă 

și care ar fi trebuit să reprezinte o dovadă de autoritate nu sunt altceva decât o dovadă de consum. 

Dacă s-au tulburat foarte mult pe finalul anului anterior, a sosit momentul ca acum să-și ceară 

iertare față de ei înșiși, față de cei pe care i-au jignit sau față de colaboratori. În 7 ianuarie Soarele 

se va afla într-o relație proastă cu Uranus care le traversează casa gândirii superioare și acesta este 

un prilej prin care li constată că în ultima perioadă au exagerat, au abuzat de anumite resurse pe care 

le-au supraevaluat sau de anumite fonduri care nu au fost nici pe departe atât de generoase precum 

au crezut ei. Motivele de război pentru lei sunt construite prin intermediul muncii sau prin 

intermediul ideilor revoluționare pe care vor dori, cu generozitate, să le implementeze asupra 

mediului de apartenență. Valorile personale cu care lucrează acum pot deveni foarte ușor un 

obstacol și pentru că în 8 ianuarie Jupiter își va iniția mersul retrograd pentru câteva luni, planetă 

care le trece acum pe casa banilor munciți, pe casa hrănirii, forma aceasta de nedreptate le reduce 

rația de energie, îi face să se distanțeze de oamenii buni, de cei care au față de ei cele mai stabile 

sentimente și cele mai frumoase. Iată cât de ușor se pot împotrivi leii unui factor armonios, unor 

energii pozitive sau unor grupuri care ar putea să-i avantajeze.  
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Pentru că multe din mesajele astrale vin din emisfera vestică, leii au impresia că se află în 

fața unor evenimente pe care nu le pot controla. Când un leu nu controlează ceva intră în panică și 

în momentul de față vor apela la elementele astrale care se vor situa în emisfera estică. În momentul 

acesta, în prima decadă a lunii ianuarie, în emisfera estică, nu găsim decât trei elemente: Jupiter, 

Capul Dragonului și Luna neagră. Dintre acestea, Jupiter de pe casa hrănirii este singurul care ar 

putea să le ofere posibilitatea de a se lega de situații, persoane sau conjuncturi menite să le ofere 

controlul pe care îl caută. Celelalte sunt expresii ale unor forțe asupra cărora leii, în general, nu pot 

avea control. Luna neagră de pe casa comunicării arată că sunt foarte ușor de provocat, că spun mult 

prea ușor lucruri grave, că pot să-și unească foarte ușor sentimentele celorlalți doar pentru că la un 

moment dat aceștia au încălcat anumite reguli și leul nu permite lucrul acesta. Apoi, Axa 

Dragonului face trimitere la evenimente care se consumă pe perioade mari de timp sau la demersuri 

care cer o mobilizare puternică. Pentru că Jupiter de pe casa hrănirii este acum vitregit și îi expune 

pe lei la evenimente care îi îndeamnă la reținere, la dietă, la abstinență sau la post, tot ce ține de 

destin este privit acum ca o formă de pedeapsă. Luna nouă care se împlinește în 10 ianuarie ar putea 

să le confere, cel puțin pentru o lună de zile, această optică îngustă, această viziune marcată de frica 

de a trăi sau teama de sărăcie ori de boală pe care leii o trăiesc cu intensitate în prima decadă a lunii 

ianuarie. 

În 11 ianuarie, când Pluton se află într-o relație negativă cu Luna neagră, leii sunt 

vulnerabili în fața unui accident. Reiau un tip de activitate care înseamnă comunicare deficitară sau 

conflicte deschise pe ideea unor secrete care acum nu mai sunt dezvăluite, ci trăite într-un mod 

abisal, complicate sau epuizant pentru ei. Luna neagră pe casa educației primare arată că aceștia pot 

fi refractari la un factor ce-ar putea să-i transforme. În egală măsură, pentru că acum nu reușesc să 

controleze ceea ce se întâmplă în exteriorul lor, se tem și că din jur le vin impresii neplăcute, cum 

că cineva încearcă să le impună un program, să-i facă să se comporte altfel, adică așa cum nu le 

place sau cum nu vor acum. Această situație ar trebui să le atrag atenția că nu sunt corecți, că au un 

comportament nepotrivit și că interacționează cu ceilalți doar pentru a fi ei mulțumiți, nu și pentru 

a-i ajuta pe aceștia să se centreze, nu și pentru a le insufla din puterea lor. Libertatea de expresie pe 

care în mijlocul lunii ianuarie o dovedesc, poate însemna și adâncirea într-o formă de durere care să 

se intensifice tocmai pentru că nu au cui să le-o împărtășească. Știm că, de multe ori, lucrul acesta a 

constituit pentru cei născuți în zodia Leu un factor de trezire. Acum, ceea ce se întâmplă pe mijlocul 

lunii ianuarie, poate însemna pentru foarte mulți lei un factor de emancipare pe care să-l vadă ca pe 

un factor de trezire. Este adevărat, totul depinde de un adversar. Dacă au un adversar pe măsură 

atunci și leii se mobilizează, se simt îndreptățiți să dezvolte atitudini pe măsura acestui personaj 

care le opune rezistență și rezultatul acestor confruntări să fie unul spectaculos. Totuși, nu trebuie să 

trăim cu impresia că lucrurile acestea produc de la sine schimbări spectaculoase în viața unui leu 

pentru că ceea ce este puternic nu trebuie să fie și profund.  

În 13 ianuarie Mercur se află într-o relație bună cu Axa Dragonului și leii au clar senzația că 

pot să decidă pentru destinul lor. În realitate, au mai multe ambiții decât puteri și pentru că Soarele 

se află într-o relație de trigon cu Jupiter, iar Venus într-o relație negativă cu Chiron, leii lansează în 

14 ianuarie pretenții pe care nu le pot susține cu energia proprie. Dacă au puțină experiență la activ 

atunci vor povesti lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în prezent, dar pe ei nu-i 

interesează. Vorbind despre lucrul acesta arată că sunt cunoscători, că știu, că au o experiență și 

toată lumea ar trebui să țină cont de ea. Practic, ceea ce se consumă în mijlocul lunii ianuarie 

înseamnă pentru lei un complex de inferioritate ce trebuie ascuns. Este adevărat, contextul astral nu 

îi îndeamnă să ascundă acest complex de inferioritate. Faptul că nu au anumite calități, că nu știu să 

facă anumite lucruri nu înseamnă că sunt inferiori, doar ei așa cred. Dacă reușesc să depășească 

acest impas atunci relația minunată ce se construiește între Soarele de pe casa muncii și Jupiter de 

pe casa hrănirii îi transformă pe lei în oameni buni la orice. Este adevărat, în general leul nu preferă 

să muncească. El se crede superior prin naștere și trebuie să găsească pe cineva care să îi 

îndeplinească dorințele. Atunci când este pus la muncă leul are impresia că este pedepsit pentru că 

este sub demnitatea sa să se implice în evenimente de rutină sau în ceea ce îi chinuie prin efort sau 

sârguință. Sunt rari leii care vor să muncească și mai ales sunt și mai rari cei care fac lucrul acesta 

din pasiune pentru muncă sau din respect pentru cei aflați în suferință fără a aștepta ceva în schimb, 
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iar aceste mesaje dureroase nu li se adresează. Relația aceasta interesantă ce se construiește între 

Soarele de pe casa muncii și Jupiter de pe casa beneficiilor obținute prin muncă directă îi 

avantajează cu prioritate pe acești lei care iubesc munca și o abordează cu demnitate. 

În 15 ianuarie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Jupiter, lei vor avea impresia că 

pot să facă orice. Acesta este un alt vis pe care vor să și-l îndeplinească pentru că sunt în posesia 

unor energii speciale. Pentru a fi în echilibru va trebui să nu uite dramele pe care le-au parcurs în 

prima decadă a lunii ianuarie și speră ca, pe baza acestora, să-și poată stabili obiective pe termen 

lung care să fie realiste. Pot vedea însă că aceste obiective pe termen lung nu depășesc mijlocul 

lunii februarie. Vor avea o lipsă de energie pentru a visa, pentru a gândi foarte departe deși au toate 

prerogativele pentru a face lucrul acesta. 

Când Venus se va afla într-o relație negativă cu Jupiter, Venus aflat pe casa iubirii dăruite, 

iar Jupiter pe casa hrănirii, apare o contradicție între dorință și necesitate și este un moment potrivit 

să li se spună leilor ce ar trebui să facă. Chiar dacă sunt confuzi sau într-o mare eroare și tratamentul 

pe care îl folosesc este cel mai bun, ei nu vad, chiar dacă ideile pe care le-au nu sunt dintre cele mai 

bune, chiar dacă pun în practică un obicei prost sau au o viziune eronată asupra vieții, nu trebuie să 

le spună nimeni că greșesc. Tot în 18 ianuarie, când beneficii se află într-o relație negativă, Marte și 

Neptun construiesc un trigon, semn că lucrurile pot fi remediate doar dacă există liniște, doar dacă 

leii nu sunt înșelați prin vorbe sau prin fapte fățarnice. Semnul acesta poate fi unul de mare progres 

sau de acces la cunoaștere dacă avem de-a face cu nativi născuți în zodia leu care nu s-au educat 

prin minciună și care nu și-au întunecat emoțiile pentru a părea altfel față de ceilalți, ci au fost tot 

timpul firii deschise și optimiste. 

Forma aceasta de nemulțumire, revolta aceasta pe care leii o orientează împotriva unor 

lucruri care cred că nu le sunt specifice sau care îi obosesc se poate răsfrânge foarte ușor pe finalul 

celei de-a doua decade asupra întregului destin. Au impresia că destinul îi încearcă și că trebuie ba 

să se răzgândească, ba să fie mai hotărâți pe ce traseu merg, ba să se asocieze cu oamenii care ar 

trebui să le rezolve anumite probleme, ba să se detașeze complet de cei care profită prea ușor de ei. 

În 20 ianuarie, când Soarele va intra pe casa parteneriatelor, leii sunt atât de dezamăgiți de 

ceea ce au în jur încât sunt pe punctul de a face o mare greșeală față de un personaj care în anul 

anterior i-a pus în pericol. Este posibil ca acest pericol să fie și el inventat ori să nu fie atât de intens 

precum cred lei în momentul acesta. Faptul că Mercur în 20 ianuarie se află într-o relație negativă 

cu Uranus arată că lucrurile acestea pot fi ușor exagerate. Dacă sunt atenți și dacă au măsură atunci 

simțul pericolului se atenuează și aceste greșeli, ce ar putea să-i ducă la derapaje comportamentale, 

sunt eliminate dintr-o schemă de acțiune, iar leii ies învingători. 

Ultima decadă a lunii ianuarie înseamnă pentru lei invitația la a participa la anumite 

evenimente care îi pun în dificultate. Unii dintre ei vor considera că dacă revizuiesc o greșeală pe 

care au făcut-o, dacă își cer iertare, dacă au grijă la ton, la vorbe, la mesaje, dacă sunt mai liniștiți 

sau dacă iartă mult mai ușor o greșeală pe care cei din jur o fac la adresa lor, se vor împăca mult 

mai ușor cu destinul și vor depăși acest moment dificil. Alții vor considera că trebuie să se ascundă 

mult mai bine și să fie mult mai îndrăzneți la vorbă, la atitudine, să fie mai curajoși și să ia viața în 

piept pentru că nimeni nu-i va mulțumi pe măsura pretențiilor pe care le au. Cea de-a treia decadă a 

lunii ianuarie reprezintă pentru lei o mare confuzie și tentația de a face o mare greșeală prin ceea ce 

nu este corect, prin ceea ce se numește generic “deviație”. 

În 23 ianuarie, când Venus se va afla deja pe zodia Capricorn, gândurile lor se vor îndrepta 

către o formă de disciplină la care toată lumea trebuie să adere. Cu trecerea lui Venus prin zodia 

Capricorn se accentuează casa muncii, acolo având și planeta Mercur care, foarte curând, își va 

reveni din mersul retrograd și leii își vor face autocritica și vor încerca să rezolve doar conflictele 

acute, doar pe cele care țipă mai tare, doar tensiunile care le-ar afecta imaginea sau statutul. 

Luna plină care se împlinește cu Soarele pe casa parteneriatelor și cu Luna pe semnul lor 

arată dificultăți de adaptare, neputința de a integra visul într-un proiect comun sau dificultăți de 

exprimare într-o zonă în care anturajul nu este obișnuit cu limbajul specific leului. Pentru a face față 

acestor situații dificile leul va scoate asul din mânecă sau își va folosi tot arsenalul de care dispune. 

Aici vom ajunge într-un punct în care intensitate exprimării unui leu s-ar putea să fie mult prea 

periculoasă. Luna plină din 24 ianuarie poate deveni pentru lei la fel de periculoasă precum va fi 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

88 22 33   

Luna plină din vară, cea care se împlinește cu Soarele pe semnul lor și cu Luna în zodia Vărsător. În 

momentul acesta însă un motiv personal îi va împinge să anuleze o măsură, să nu țină cont de 

pretențiile celorlalți și să se impună prea mult. La vară li se va părea că argumentul pe care-l au este 

mult mai important decât fapta. În contextul în care se manifestă, ambele Luni pline, cele care se 

consuma pe axa Leu-Vărsător, arată că barca lor se scufundă. Nu mai contează cine este vinovat, nu 

mai contează dacă leul este cel care a făcut o gaură în barcă sau dacă altcineva pe care a dorit să-l 

ajute și l-a invitat alături de el în ambarcațiune poartă întreaga vină. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct, cel care, prin această deplasare, a ajuns înapoi pe casa 

muncii, arată că lei trebuie să pornească într-o luptă cu propriile limitări, cu lipsurile pe care le 

constat în momentul acesta sau cu vorbele care le-au spus greșit celorlalți. S-ar putea ca lipsa 

prietenilor să îi zdruncine foarte puternic și să-i ducă în zona care-i sperie cel mai mult. Leii nu pot 

muncii de unii singuri pentru că au nevoie de slugi, nu fac lucrul acesta decât dacă li se garantează 

gloria. În 25 ianuarie, când Mercur își va reveni la mersul direct, Uranus își definitivează opoziția 

cu Luna neagră, aspect care se consumă pe axa comunicării. Leilor nu le va face plăcere să audă 

ceea ce anturajul are să le spună. Acesta va fi practic unul dintre cele mai ciudate și mai încărcate de 

pericole momente de peste an. Luna neagră pe casa comunicării le reduce acestora capacitatea de a 

se face înțeleși și nu-i ajută să câștige un capital de încredere atunci când totul se susține pe 

argument. Pentru că Uranus se află acum pe casa gândirii superioare lucruri acestea simple, banale, 

legate de bună cuviință, de salutul zilnic sau de un zâmbet pe care, mai nou, ar trebui să-l facă de 

complezență, îi pun în dificultate și le zdruncina convingerile majore sau îi întoarce din drum. 

Pentru că în viața personală anumite elemente banale nu se consumă așa cum trebuie pentru un leu, 

acesta ar putea să ia acum o decizie foarte proastă, să se considere că forța sa de creație, puterea sa 

spirituală, argumentul sau personalitatea nu constituie semnul unei ființe cu adevărat remarcabile, ci 

semnul unei persoane care nu se poate controla. Pentru că în aceeași zi delicata Marte va fi în 

conjuncție cu Junon, leii vor fi tentați să facă alianțe de proastă factură, să se umilească în fața celor 

care sunt acum puternici într-un mod fals, pentru ca au mințit și nimeni nu știe, pentru că au furat și 

nimeni nu i-a văzut, pentru că sunt fățarnici și nimeni nu-și dă seamă. 

Finalul lunii ianuarie înseamnă întâlnirea cu o nouă formă de speranță pentru că Venus și 

Neptun se vor afla într-o relație pozitivă și ceea ce leii nu au împărtășit, ceea ce au pus deoparte față 

de ceilalți, acele conflicte pe care nu le-au detaliat, acele minciuni pe care au refuzat să le creadă, 

adică acea tărie de caracter care nu au sacrificat-o pentru a da tribut unor lucruri lipsite de 

importanță se transformă într-un mare succes. Deși nu le este specific, ies acum în evidență prin 

modestie sau prin rezervă. Iată un fapt cu adevărat spectaculos pentru ei în 2016. 

 

FEBRUARIE 
Complicitate. Sentimentele sunt confuze. Lucrurile trebuie respectat precum este respectat 

omul care îl realizează. Progres prin seriozitate. Apar beneficii dintr-un efort depus în anul 

anterior. Se traversează o perioadă dificilă. Parteneriatele sunt încercate. O suferință emoțională 

este tragică. Se depășește un obstacol. Apar preocupări față de un domeniu nou. Ființele puternice 

au replici pregătite. Preocupări față de latura ascunsă a vieții. Mister. Viața este zdruncinată de 

lucruri greu de digerat. Gândirea este foarte importantă. Greșelile celorlalți sunt tolerate altfel. 

Lucrurile ascunse depind foarte mult de experiența de viață 

 

Opoziția Lunii negre cu Uranus, cea care le va complica un mesaj transmis sau îi va face 

vulnerabili față de părerile celorlalți, se va menține și-n luna februarie. Ceea ce pentru alții 

înseamnă incidente cu un puternic impact interior, pentru un leu înseamnă eșec în văzul tuturor. Nu 

se știe dacă pentru toată lumea eșecul leului va avea aceeași greutate, nu se știe dacă toți îi vor 

acuza că nu se descurcă sau că nu au un limbaj nepotrivit. Se știe însă că impresiile pe care le vor 

realiza nu vor fi tocmai corecte, asta și pentru că au planeta Saturn care le trece pe casa iubirii 

dăruite. Leii nu vor fi atât de generoși la capitolul sentimente și acolo unde ar trebui să iubească sau 

să se dăruiască mai mult, simulează ori pun pe primul loc un interes deși nu ar trebui să facă lucrul 

acesta.  
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În prima zi a lunii februarie se va împlini careul Mercur-Uranus. Asta va accentua o 

problemă de profesie, de flux sau proces tehnologic. Uită informații importante, nu mai țin minte 

ceea ce ar fi trebuit să nu uite niciodată, nu-și mai respectă cuvântul dat sau se preocupă de pasiuni 

mai vechi sau specifice unui alt tronson de vârstă. Lucrurile acestea răsturnate au asupra anturajului 

leului un impact negativ. În primul rând, leii nu mai au încredere în forțele lor, am nevoie de cineva 

care să-i laude, care să le spună cuvinte frumoase ori care să le aprecieze munca. Acolo unde 

rezultatele muncii nu permit anturajului să găsească cele mai potrivite cuvinte pe care să le adreseze 

unui leu acesta bate în retragere, se va lăsa în voia aceste-i neîncrederi și va aborda un alt tip de 

comportament. Puterea pe care acest semn o deține va fi folosită altfel, adică leul să-și utilizeze 

relațiile, cunoștințele, puterea pentru a face o schimbare de care să beneficieze altcineva. Asta 

înseamnă modificarea conduitei sau a se lăsa în voia sorții pe baza unor sisteme străine. Este 

adevărat, pentru că Mercur de pe casa muncii se află acum într-o relație bună cu Chiron de pe casa 

ocultismului, persoanele acestea care ar trebui să beneficieze de pe urma muncii unui leu îl pot 

învăța pe acesta lucruri speciale, să fie altruist, iertător și dezinteresat de avantajele imediate. Asta 

înseamnă că, dacă renunța la orgoliul puterii, leul poate fi acum educat. Nu este un lucru obișnuit ca 

un leu să se lase modelat de altcineva. Acest semn este renumit pentru genul acesta de inflexibilitate 

și de multe ori de-a lungul vieții leii au chiar accese de revoltă împotriva celor care încearcă să le 

impună un program de lucru. Pentru că opoziția lui Uranus cu Luna neagră se realizează acum pe o 

axă a educației, aceștia nu-și pot însușii lucruri noi, dar pot învăța ceva dacă sunt constrânși ori dacă 

sunt loviți de soartă. 

Dacă nu reușesc să lase în urmă resentimentele pe care le-au parcurs în mijlocul lunii 

ianuarie atunci schema aceasta care se va concretiza cu precădere în 6 februarie, prin conjuncția lui 

Venus cu Pluton, arată un compromis ce vine dintr-o zonă a vieții spirituale, cea care trebuie acum 

abordată cu mai multă seriozitate. Cu toate că Mercur se află într-un raport negativ cu Uranus, 

octava sa superioară, cu toate că ideile personale nu-l pot duce pe leu către independență, către 

universalizare, atitudinea pe care o are față de un factor de transformare îl poate salva dintr-o mare 

încurcătură. Aceasta atitudine face trimitere la o experiență, cea care s-a conturat cu precădere în 

anul anterior și care a făcut obiectul unei medieri, a unui proces sau, prin prezența leului, s-a făcut 

dreptate într-un mediu. Lucrurile acestea vor fi explorate cu mare atenție de un leu atent și interesat 

în permanență de imaginea sa. În 7 februarie, când Venus va împlini o relație negativă cu Uranus, 

aceștia s-ar putea să fie acuzați, marginalizați sau învinuiți de lucruri pe care nu le-au făcut. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că Venus nu poate avea o relație negativă cu Uranus fără să trimită 

același tip de unghi și spre Luna neagră. Cineva din anturajul își aduce aminte de derapajele leului 

din anul anterior, de neputința sa de a se adapta într-un mediu incomod sau de minciunile pe care le-

au spus pentru a ieși dintr-o încurcătură. Dacă un leu superior își amintește acum de lucruri 

valoroase pe care le-a construit în anul anterior și le va invoca pentru a se lăuda cu ele, va fi acuzat 

acum de minciuni sau de intenții incomode. Va fi, așadar, destul de greu pentru el să suporte această 

răstălmăcire a intențiilor sale, dar se va descurca foarte bine, la fel cum s-a descurcat și în alte 

situații conflictuale.  

Indiferent de calitatea acțiunilor, indiferent de ce 

anume își aduce aminte, leul se va simți mândru că este în 

continuare în centrul atenției și indiferent că se vorbește 

bine sau se vorbește rău despre el, se bucură că este băgat 

în seamă. Relația bună a lui Mercur cu Axa Dragonului 

prin care se mediază tendința Nodurilor, arată că, în 8 

februarie, când se împlinește și Luna nouă, leul are puterea 

să interzică ceva care se poate construi împotriva sa. Dacă 

dispun de legăturile sociale potrivite, dacă au și luciditatea 

necesară și mai și vor să lucreze în direcția aceasta atunci 

devin creatori de valori, pot să se vindece de o afecțiune 

care le-a dat bătăi de cap pe finalul anului anterior, pot să-și 

rezolve o problemă a sufletului, să nu mai viseze la o viață 
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care nu poate fi împlinită, pot să iasă dintr-un mare conflict și să se simtă foarte bine făcând lucrul 

acesta. 

Forma aceasta de explorare a puterii poate deveni în cazul său un instrument de tortură pe 

care să-l folosească împotriva celorlalți. Din 10 februarie, când Venus se va afla într-o relație bună 

cu Jupiter, leul va avea bucurii ciudate, se va implica în tot felul de evenimente sociale sau de 

combinații din care anturajul să înțeleagă faptul că pasiunile pe care nu și le controlează se 

transformă acum în preocupări esențiale. Apare, astfel, o inversare a valorilor, adică furtună 

emoțională pe care o traversează de ceva vreme se transpune acum prin decizii adoptate împotriva 

lor. Nimeni nu va reuși să îi întoarcă din drum, nimeni nu-i va putea opri pe aceștia să facă ceea ce 

își propun, iar asta pentru că Venus și Jupiter sunt acum prieteni au și instrumentele necesare, iar 

anturajul nu i se poate opune așa cum ar trebui pentru a fi oprit. 

În 14 februarie, când Mercur le-a intrat din nou pe casa parteneriatului, leii fac apel la idei 

foarte bune pe care le-au avut la începutul anului. De această dată s-ar putea ca acestea să găsească 

un mediu mai fertil decât s-a întâmplat anterior, însă se va lovi de lipsa de experiență a 

colaboratorilor sau poate de anumite carențe pe care ei înșiși le au. Pentru că în 14 februarie se 

împlinește și o relație bună dintre Marte și Jupiter, această lipsă de experiență poate fi ascunsă prin 

evitarea unui dialog, prin refuzul unei confruntări sau prin transferul conflictului într-o zonă asupra 

căreia leul are un mai bun control. Acest unghi dintre Marte și Jupiter poate fi și o dovadă că leul 

dacă se detașează de suferința emoțională, de dramele pe care le traversează în momentul acesta, 

pot vedea foarte departe, pot înțelege foarte multe și își pot stabili obiective sănătoase pe termen 

lung. Dacă mai sunt și serioși prin promisiunile pe care le fac, prin profunzimea pe care pot să o 

dovedească atunci se vor îndrepta și mai mult într-o zonă socială ce ar putea să le aducă un salt 

spectaculos. Mijlocul lunii februarie poate însemna pentru ei încălzirea sufletului cu valori pe care 

le iubesc foarte mult. 

Cu toate că lucrurile acestea sunt favorabile pentru lei, nu ar trebui să uite că această zonă 

vulnerabilă care este comunicarea le poate transforma acest avantaj într-un mare dezavantaj. Sunt 

lucruri pe care leii nu trebuie să le spună tuturor sau nu trebuie să le împărtășească celor care sunt 

acum, în această perioadă, curioși să le afle. Curiozitatea acestui anturaj față de secretele leilor arată 

că dacă acestea sunt împărtășite vor ajunge pe mâna cui nu trebuie. 

Totuși, în această perioadă, dar cu precădere după 17 februarie, când Venus va intra pe zodia 

Vărsător, leii sunt avantajați de ușurința cu care reușesc sa atragă de partea lor persoane serioase, 

cele care până acum au dovedit că-și pot înfrânge anumite impulsuri negative sau care refuză să 

transforme sentimentul de securitate într-o penitență pentru ceilalți. Pentru un leu, Venus pe 

Vărsător arată ușurința de a se exprima, dar și libertatea de a simți așa cum este mai bine și cum le 

face plăcere. Se vor gândi acum că au nevoi speciale, că anumite bunuri trebuie să fie însușite, că 

pot învăța foarte ușor o limbă străină, că pot să învețe un domeniu nou, că se pot apropia acum de 

cunoștințele celorlalți, iar asta și pentru că dispun de o susținere din partea acestui context astral și 

că  deschiderea de acum îi ajută să asimileze un volum mare de informații într-un timp foarte scurt 

ori să-și dezvolte abilități practice foarte repede. 

În 19 februarie, când Soarele va intra în zodia Pești, adică pe casa ocultismului, leii vor 

deveni egoiști. Pentru lei, zodia pești este unul dintre cele mai delicate elemente ale horoscopului. 

Ar fi fost de așteptat ca Scorpionul sau racul, cele care ocupă celelalte două case de finalitate, să-i 

pună în dificultate. Peștii activează însă în cazul leilor dintr-o zonă pe care aceștia nu o cunosc, nu o 

controlează și despre care nu au habar. Din această zonă și timp de patru săptămâni începând cu 19 

februarie vor fi emise provocări atât de neobișnuite și atât de ciudate încât leii vor părea că trăiesc 

ca de pe altă planetă. Ajung să-și construiască această imagine de ființe zăpăcite sau care nu pot fi 

încadrate în nicio regulă pentru că, începând cu 19 februarie, lucrează cu sine, pun la îndoială un 

ajutor pe care îl primesc și fără să-și dorească lucrul acesta se apropie de zonele vulnerabile pe care 

nu a știut niciodată să le exploreze, iar acestea să-i rănească orgoliul de ființe atât de puternice. În 

momentul acesta contactul cu instrumentele subtile, cu energia, cu elementele nepământene vor 

părea în ochii celorlalți obiceiuri nefirești. Leul nu va putea acum să își convingă anturajul că, de 

fapt, o mică parte din comportamentul său este nefirească și cea mai mare parte este neobișnuit într-

un mod frumos. Este însă puțin probabil să reușească să încline balanța în favoarea sa chiar și dacă 
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dispune de o putere pozitivă pentru că axa comunicării le este destul vulnerabilă. Nu contează ce 

anume se discută pe seama leului, ca are probleme emoționale, că nu au bani, că s-au bătut cu cine 

nu trebuie, că au o latură vulgară, că fură sau că mint, nu contează dacă acestea sunt doar aspecte 

minore dintr-un comportament bun. Pentru că se cred puternici, pentru că-și văd firea sau 

comportamentul la o altă scară, cu mult superioară celor din jurul lor, primesc acum, ca răsplată, și 

supradimensionarea defectelor, chiar dacă acestea nu sunt mai mari. Dacă se cred prea buni și prea 

mari și defectele vor crește pe măsura acestor impresii. 

Decada a treia a lunii februarie înseamnă pentru lei replici dure care ar trebui să îi facă să fie 

mult mai profunzi în ceea ce fac. În 22 februarie se împlinește Luna plină și disconfortul cauzat de 

agresiuni care vin dintr-o zonă a dialogului deficitar sau a unei educații incomplete pun asupra vieții 

unui leu o altă presiune. Imediat ce se consumă Luna plină se va împlini opoziția perfectă dintre 

Jupiter și Chiron și vor vedea că toate aceste opinii ale celorlalți, toate aceste curiozități ies din sfera 

dialogului și se transformă în evenimente. S-ar putea ca în a treia decada lunii februarie să fie 

pedepsiți, să simtă durerile celorlalți, să simtă cum i-au dezamăgit și dacă i-au jignit să li se întoarcă 

această jignire. Pentru că în această perioadă Chiron le trece pe casa ocultismului, se vor simți atrași 

de metafizică, ceea ce se întâmplă în lumea de dincolo și să dorească să obțină rezultate concrete în 

sensul acesta. Trebuie să mai treacă ceva timp până când și casa lucrurilor ascunse să fie ocupată de 

planete, însă lucrul acesta se va întâmpla mai târziu. Abia atunci ceea ce-și doresc în momentul 

acesta se va împlinii, abia în vară vor vedea dacă dispun de o înțelegere profundă sau dacă toate 

aceste uneltiri făcute împotriva lor dau rezultate. 

Cert este că în a treia decada lunii februarie leii își vor diminua puterea de influență pentru 

că se tem ca nu cumva revolta pe care o simt să nu se întoarcă împotriva lor. Dacă oamenii îi fac 

surzi, acceptă, preferă să lase impresia de neștiință, preferă să fie văzuți că nu înțeleg prea multe sau 

că sunt superficiali pentru că pe această problemă de comunicare, dacă vor dori să clarifice anumite 

lucruri, raporturile sociale și așa delicate se vor clătina și mai mult.  

Așa după cum se poate constata, februarie este o lună foarte încărcată pentru lei și, în plus, 

este și una care le va slăbi acea putere despre care cred că este reprezentativă pentru ei. Dacă nu uită 

că elementul principal al acestei perioade este generozitatea, dacă se implică în activități 

filantropice, dacă dăruiesc foarte mult, atunci vor vedea cât de important este să pună în pământ 

această sămânță a binelui pentru a se proteja cu rezultatele acestor fapte. Această diminuare ar 

trebui să le șoptească la ureche faptul că sunt muritori, așa cum se întâmpla în Roma antică, să 

iubească simplitatea și să nu aibă aspirații prea îndrăznețe. După contextul astral de acum le este 

permisă reeditarea unor realizări pe care le-au comportat în anul anterior cu nivelul ambiției de 

atunci. Acolo unde se dorește mai mult sunt atrase mai multe probleme. În momentul de față, prin 

această zonă vulnerabilă a comunicării leul va resimți ca pe o veritabilă trădare din partea 

anturajului dacă își va permite să aibă aspirații îndrăznețe și nu va găsi înțelegere pentru a și le 

realiza. 

Se înțelege, astfel, că multe din evenimentele astrale care vor veni spre lei pe finalul lunii 

februarie trebuie să le satisfacă dorința de confort, de stabilitate, ar trebui să îi îndemne să se bucure 

mai mult atunci când sunt respectați prin ceea ce au făcut, când sunt îndrăgiți pentru ceea ce 

transmit în momentul de față, fără să-și dorească mai mult. Disciplina, cunoașterea și respectul sunt 

elementele esențiale ce trebuie așezate de un leu la baza relațiilor sale. Desigur, în 27 februarie, vor 

vedea că lucrul acesta nu este prea greu de îndeplinit, că relația bună dintre Mercur și Uranus arată 

că schimbările care se produc în vedere apartenenței la un grup stabil, consolidat, sunt în avantajul 

său, pentru favorizarea sa și dacă au crezut că mediul în care au ales să trăiască este agresiv s-au 

înșelat. Pornind de la această impresie greșită, începând cu 27 februarie, leii se gândesc la o 

schimbare, că poate le-ar fi mai bine să se integreze într-un alt mediu, să vorbească altfel cu cei din 

jur, să dezvolte cu aceștia un nou tip de colaborare, unul mult mai bun și mai stabil, unul din care să 

nu lipsească respectul și modestia. Totuși, o relație cu Uranus implică neapărat și una cu Luna 

neagră. În 28 februarie, când Mercur se va afla într-un trigon cu Luna neagră, îi vom vedea 

comportându-se puțin cam brutal sau cu aroganță, lăudându-se prea mult sau lansând prea multe 

pretenții. Cu cât știu să facă puține lucruri cu atât se laudă mai mult și, ca o consecință, cu atât li se 

va vedea mai tare chipul mediocru.  
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Tot în 28 februarie, când Soarele se va afla în conjuncție cu Neptun, leii superiori vor face o 

impresie foarte bună. Vor deveni carismatici, vor putea să ofere exemple de bune practici, să arate 

că sunt inspirați și că pot să respecte cu maximă eficiență un îndemn astral aferent acestei decade, 

cel care îi îndeamnă să dăruiască pentru a beneficia de rezultate pozitive la vară. Desigur, în ambele 

situații, atât în cazul leilor superiori, cât și în cazul celorlalți, semnul relațiilor vulnerabile se 

menține. Ceea ce-și amintesc din anul anterior înseamnă o rana care nu s-a închis încă și cu cât sunt 

mai educați, mai profunzi și mai răbdători, cu atât mai ușor vor putea să tolereze greșelile celorlalți 

pentru a nu-și vulnerabiliza și mai mult relațiile încercând să-i schimbe pe ceilalți acum după cum 

cred ei că este bine. S-ar putea ca momentul acesta de final al lunii februarie să însemne pentru ei și 

tendința de a judeca greșit o situație, de a pierde din vedere că această călătorie în interior înseamnă 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă în această perioadă. De altfel, pentru că nu au 

accentuată zodia rac, adică au accentuată casa lucrurilor ascunse, este un mare noroc pentru cei care 

obișnuiesc să se plângă mai mult, să-și dramatizeze propria condiție. Dacă respectă îndemnul astral 

de a dărui, la vară când casa lucrurilor ascunse va fi încărcată vor putea să transforme toată această 

dramă în experiență de viață și să depășească aceste obstacole mult mai ușor. 

 

MARTIE 
Întâlnirea cu o ciudățenie. Propuneri ciudate. Vulnerabilitate. Apare un moment delicat 

într-un demers foarte important. Pierderi la capitolul atenție. O confruntare neobișnuită. Abuzurile 

sunt stranii. Viața este judecată doar prin avantajele materiale. Se ascunde ceea ce este 

importantă. Beneficiul spiritual. Iubirea dăruită este apreciată. Se pune la cale un plan de bătaie. 

Succesul vine acolo unde lucrurile dure sunt înfruntate. Apare un personaj ce devine important prin 

obrăznicie. Se fac anumite compromisuri. Propunerile sunt tendențioase. Adâncimile sufletului 

trebuie să rămână liniștite. Se participa la evenimente importante. Replicile sunt dure. Se pierd 

prieteni. Episodul tragic vorbește despre o victorie viitoare. 

 

Luna martie este destul de ciudată pentru că îi invită pe lei să-și folosească puterile deși, 

după cum am văzut că s-au așezat planetele pe cerul luni februarie, acestea nu prea sunt orientate 

corect pentru lei sau dacă, pe alocuri, sunt orientate corect, atunci acestea sunt cazuri izolate și fără 

să aibă garanția succesului. Chiar de la începutul lunii, când Venus se va afla într-o relație bună cu 

Saturn, partenerii leilor le fac acestora propuneri ciudate. Dacă nu sunt atenți la ton, la dialog, dacă 

nu sunt serioși cu ceea ce spun și fac, atunci planurile de viitor vor fi suficient de compromise încât 

în vară, când leii ar trebui să beneficieze de anumite realizări, să nu se aleagă cu nimic. În 2 martie, 

când Junon va intra în mers retrograd pe casa familiei, leii primesc confirmări negative. Se vor 

simții singuri, marginalizați sau dreptatea care va fi făcută la adresa lor va fi atât de ciudată și de 

abuzivă încât valorile în care cred se vor răsturna. Prima decadă a lunii martie s-ar putea să-i facă pe 

lei să se simtă marginalizați, pierduți, rătăciți sau prea vulnerabil în fața unei puteri care s-a conturat 

deja. Pentru că au în luna martie o casă a ocultismului suficient de accentuată, pentru că acolo de 

câțiva ani planeta Neptun le reformulează părerile pe care le au despre viață, despre oameni sau 

despre ceea ce ar trebui spus, față de ceea ce ar trebui ținut secret, momentul acesta de început a 

lunii martie se traduce prin frământări interne, prin stabilirea unor obiective doar pe baza plăcerii, 

fără să existe niciun interes în a sacrifica ceva. În mod cu totul paradoxal, îndemnul care vine din 

zodia Pești îi îndeamnă pe lei să sacrifice o mare parte din ceea ce au, poate chiar din timpul sau 

poate chiar cercul de prieteni de dragul unor realizări mari ce vor veni spre ei în a doua parte a 

anului. Dacă sunt atenți la evenimente, dacă nu se iau după schimbările de moment atunci viața 

însăși poate fi pentru ei un profesor bun. Vor spune că bucuriile sau necazurile, realizările sau 

eșecurile, achizițiile sau pierderile sunt în mod individual considerate cauze ale creșterii sau 

decăderii sale. Le vor privi pe acesta ca fiind locuri secrete într-un mare edificiu, părți componente 

ale unui mecanism și abia acesta merită toată atenția sa. Aceasta este o dovadă de înțelepciune la 

care se ajunge prin metodă, prin regulă sau oprindu-și anumite ambiții. Desigur, nu este rău să-și 

oprească această înclinație către a-și îndeplini propriile dorințe în defavoarea celorlalți, însă trebuie 

să devină conștienți că foarte ușor ajung în punctul acesta din cauza frustrării. Pluton de pe casa 
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muncii, din 2008 încoace, le complică existența și îi face disperați față de greutățile profesionale, 

medicale pe care nu le pot rezolva ușor sau pe care nu le poate rezolva decât cu ajutorul celorlalți. 

Această poziție a lui Pluton îi face fie să ridice tonul când trebuie, fie să se impună față de cine nu 

trebuie, fie să amenințe și leul să fie singurul care pierde în genul acesta de confruntare. Se întâmplă 

lucrul acesta, cu precădere din 2011 încoace, pentru că Uranus și Pluton le oferă acestora motive de 

război. Dacă există tensiuni la locul de muncă, dacă lucrul acesta nu devine brusc dramatic atunci 

leii sunt deja pe o cale bună și administrarea a ceea ce vine acum de pe casa ocultismului se 

încadrează în preocupările lor obișnuite.  

Cu cât sunt mai serioși în ceea ce au de înfăptuit, cu atât mai liber se vor simți să folosească 

după bunul plac rezultatele pe care le obțin. Este adevărat în această perioadă în care Mercur se află 

într-o relație negativă cu Marte vor resimți despărțirile ca și cum persoanele respective se desprind 

din ființa lor, ca și cum totul se rupe, totul se distruge și nu îndrăznesc să mai ia o decizie atât de 

categorică pentru că, în mod inevitabil, aceasta va duce din nou la o despărțire. În 5 martie, când 

Mercur le va intra în casa ocultismului, apoi, în 6 martie, când Marte va intra pe zodia Săgetător, 

dorința de competiție se mută într-un alt plan. Aceste două case sunt pentru leu case de putere și, în 

primul rând, le va încuraja investigarea abuzurilor care au fost făcute la adresa lor. Este adevărat, 

fac lucrul acesta printr-o dezordine mentală sau printr-un resentiment, printr-o mânie sau chiar prin 

ciudă. Nu împărtășesc nimic din lucrurile acestea, ba, în plus, se prezintă celorlalți ca fiind persoane 

calme, liniștite, seduse de parfumul unei vieți ușoare, atrase de dialog, de dragoste, de libertate sau 

de gânduri frumoase. În adâncul sufletului lor lucrurile sunt foarte dureroase și în această perioadă 

nu trebuie subestimat un leu care amenință doar pentru că zâmbește. 

În ziua în care Marte intră pe casa iubirii dăruite și le încălzește sentimentele sau le aduce 

dorința de competiție foarte aproape de acțiunile concrete, Soarele se află într-o relație negativă cu 

Saturn. Toată această construcție astrală se transformă pentru lei în planuri, în proiecte. Dacă n-ar fi 

existat reținerea ce vine din careul Soare-Saturn, atunci am fi văzut lei care ar fi acționat la scenă 

deschisă, care ar fi cerut în mod insistent să primească drepturi pe care ei consideră că trebuie să le 

primească. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 7 martie se împlinește și sextilul Soare-Pluton, 

ceea ce ar putea să le reînvie leilor dorința de a obține un avantaj material, de a trage sfori, de a 

amenința sau de a face o greșeală insistând pe obținerea unui drept și considerând că acesta i se 

cuvine. Apare astfel o diminuarea puterii de influență sau a neputinței de a găsi un argument concret 

folosit pentru a obține un avantaj într-un grup. Leii nu trebuie să uite că în această perioadă Jupiter, 

chiar dacă le trece pe casa doua și ar putea însemna o șansă sau noroc, unul aparte, din cauza 

retrogradării le pune în dificultate puterea de concentrare. Au noroc, abia așteaptă să-l folosească, 

dar nu sunt ajutați acolo unde nu se descurcă singuri. 

Luna nouă care se împlinește în 9 martie arată că lei își pot stabili obiective care să-i ducă în 

zone abisale, care să le mobilizeze foarte mult acele structuri interne și să le fie avantajoasă această 

poziție doar celor care lucrează cu energia sau care au obținut până acum rezultate din practica 

spirituală. Aceștia vor reuși să transforme o nedreptate exterioară într-un beneficiu spiritual, să-și 

împuținează pericolele la care ar trebui să fie expuși în a doua parte a anului. 

Conjuncția lui Mercur cu Neptun din 11 martie ar putea să fie o dovadă foarte clară în 

direcția aceasta în care ar trebui să lucreze tot anul 2016. Intuiția aceasta îi tulbură foarte mult, le 

răscolește adâncimile gândirii și le aduce la suprafață ceea ce au ascuns de-a lungul anilor. Dacă 

locurile care sunt ascunse au fost construite prin fapte bune, printr-o verticalitate morală sau prin 

generozitate atunci conjuncția lui Mercur cu Neptun, ce se va consuma în 11 martie, îi ajută pe 

acești nativi să se exprime pozitiv și să devină foarte puternici. De asemenea, în 12 martie când 

Venus va intra pe casa ocultismului aceștia vor avea noroc prin ceea ce vor să scoată din interior, 

prin puterea pe care spun că trebuie să o folosească la adresa celorlalți, prin dragostea pe care vor să 

o arate celorlalți fără să fie nevoie o plată. Având în vedere că această casă a ocultismului se ocupă 

și de administrare, este puțin probabil ca altruismul să facă parte din preocupările leilor în a doua 

decadă a lunii martie. Dacă văd că se poate obține un rezultat bun vor lansa și pretenții materiale, 

vor dori să fie recompensați prin ceva. Iubirea dăruită poate cere acum un preț și evenimentele în 

care se implică leii să îi ajute să devină mai bogați sau măcar să le ofere senzația că investesc și în a 

doua parte a anului vor primi recompensele căutate. 
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De asemenea, Venus pe casa a VIII-a le aduce leilor și o dorință de putere ascunsă în forme 

de adresare, în fapte care ar trebui să aibă o altă calitate sau o moralitatea pentru că Venus se simte 

foarte bine în Pești, leul își poate atribui această perioadă o calitate pe care nu o va mai avea de-a 

lungul acestui an: poate fi protector pentru persoane care suferă, care sunt bolnave sau care au fost 

părăsite. Nu este un lucru obișnuit ca un leu să facă lucrul acesta, el dacă se exprimă o face la adresa 

tuturor și nu dorește să-și personalizeze mesajul, nu dorește să se ocupe în mod special de o singură 

persoană pentru că urmărește ca rezultatele să îi vină de pe un tronson foarte mare în momentul de 

față pentru că simte că acest tronson foarte mare îl înșală, că se diminuează ori trece prin 

transformări importante pentru a se menține în formă, pentru a nu uita cum este să facă lucruri de 

genul acesta. Este un moment prost pentru a face lucrul acesta deoarece o persoană aflată într-un 

moment dificil al vieții îi poate spune leului lucruri dure, îi poate refuza la un moment dat un ajutor 

sau îi poate opune rezistență fără să-și dorească în special lucrul acesta. Dacă în această perioadă 

când Mercur se află într-o relație proastă cu Saturn, iar Venus într-o relație proastă cu Marte leilor li 

se opune rezistență, își pierd răbdarea și vor să se ocupe de altceva. De aici înțelegem că ființele 

profunde, superioare născute în zodia leu vor putea să obțină rezultate remarcabile doar dacă s-au 

preocupat de lucrul acesta și în anii anteriori, doar dacă de-a lungul vieții au mai personalizat aceste 

mesaje. Ceilalți, indiferent ce vor face, vor avea impresia că li se răspunde obraznic și se vor 

enerva. 

Desigur, leii 

sunt acum într-o 

perioadă în care nu 

contează dacă suferă 

sau dacă sunt nervoși, 

nu contează dacă obțin 

rezultatele pe care le 

caută sau dacă li se 

promite ceva, se simt 

bine cu ei înșiși și au 

impresia că dacă fac 

un compromis atunci 

se întâmplă pentru că 

au o calitate morală 

foarte bună, sunt 

persoane flexibile sau 

puternice. Este 

adevărat perioada 

aceasta în care se 

accentuează energia 

casei a VIII-a înseamnă pentru lei și explorarea puterii în alt mod, într-un mediu nou sau prin alte 

mijloace. Relația bună a lui Jupiter retrograd cu Pluton de pe casa muncii arată că au și suficient de 

multe motive sau argumente profesionale menite să acționeze în modul acesta și să dovedească 

puterea de influență sau succesul. Nu este însă puțin lucru să treacă printr-o opoziție a lui Mercur cu 

Jupiter, adică nu este deloc puțin lucru să le fie întârziate intenționat proiectele pe care le au și să 

simtă că nu pot face nimic pentru a remedia această problemă. Asta înseamnă că toată această 

putere cu care se laudă se poate duce pe apa sâmbetei sau se poate transforma într-o problemă 

asemănătoare celor pe care le-au parcurs în anii anteriori. De această dată însă pe casa ocultismului 

se află și Chiron și, chiar dacă în fiecare an Mercur trece pe aici, îndemnându-i pe lei să-și pună în 

aplicare inspirația, să fie intuitivi sau să spere că pot să lucreze din ce în ce mai bine la un nivel mai 

înalt, în momentul acesta al anului 2016 va trebui să facă lucrul acesta împotriva curentului, 

împotriva unei forțe de grup care este construită acum în așa fel încât să nu-i permită să mai viseze 

frumos sau să nu-i permită să-și folosească elementele specifice pentru a obține succesul, ci doar să-

l tragă spre o zonă periculoasă ori în care nu se simte confortabil. De aici pot veni o multitudine de 

probleme pe care leul nu va știi să le rezolve și care se amplifică din cauza naivității lui sau pentru 
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că este mult prea accesibil propunerilor tendențioase. Dacă este înțelept și dacă până acum s-a 

remarcat prin muncă și seriozitate atunci succesul care este promis va veni și acesta va fi așezat la 

baza demersurilor viitoare pe care deocamdată nu le poate anticipa. Vor vedea în decada a treia a 

lunii martie că lucrurile acestea nu pot fi controlate pe baza schemelor pe care le-au folosit în anii 

din urmă.  

Anul 2016 este pentru leii nou din acest punct de vedere și cineva refuza să se implice așa 

cum îi este cerut, cineva refuza modelul acesta de succes doar pentru că este absolut convins că 

vechiul model pare mai bun, nu va avea un an prosper, deși va fi dinamic. Acest lucru poate fi 

constatată imediat ce Soarele va trece pe zodia Berbec, pe casa drumurilor lungi și le aduce acestora 

posibilitatea de a se exprima pe un nivel superior. Desigur, asta înseamnă și instabilitate pentru că 

Venus se va afla într-o conjuncție cu Neptun și nu numai că le revine energia, dar au și confortul 

afectiv necesar pentru activități dinamice, adică nu se mai tem de zonele abisale, de adâncimile 

conștientului, de ceea ce nu au rezolvat și-au depus în adâncul sufletului în ideea că vreodată își vor 

apleca atenția asupra lor, nu se mai tem de amenințări. Este adevărat, puterea aceasta este în creștere 

și cei care sunt în preajma leilor, dar care nu sunt din această zodie, sunt avertizați să nu provoace 

acest individ în această perioadă doar pentru că au putut să facă lucrul acesta până acum. Imediat ce 

obțin puterea o va folosi și va avea grijă să-i ajungă pentru toți adversarii săi. 

Cea de-a treia decadă a lunii martie înseamnă pentru lei explorarea puterilor la un nou nivel. 

Nu-și pot explica de ce au parte de atât de multe surprize, de ce toată lumea îi șochează sau de ce îi 

suprasolicită și, în plus, nu înțeleg de ce nu se pot adapta acestor condiții noi. Față de ei înșiși au 

impresia că se află într-o perioadă dificilă a vieții lor dominată de dezordine mentală sau tulburări 

comportamentale. Au impresia că toate valorile asupra cărora au lucrat se răstoarnă și trebuie să 

facă o mare figură într-un alt domeniu sau procedând altfel. Din 22 martie, când Mercur le va intra 

în zodia Berbec, vor avea puterea să se comporte altfel, vor vedea că și schemele de gândire dar și 

instrument pe care le folosesc pot fi așezate după cum li se cere.  

Evenimentele la care participă au însă o doză de instabilitate. Se aprind foarte repede, dar se 

și sting foarte ușor, lăsând impresia celor din jur, ba că sunt duplicitari, ba că se adaptează foarte 

repede, acesta fiind de altfel motivul pentru care își diminuează impulsurile agresive atât de ușor. 

Cu toate că pe casa familiei au doar asteroidul Junon, faptul că acesta se implica acum într-o relație 

pozitivă cu Neptun le dă leilor speranța că au pentru ce să lucreze, au pentru ce să îndure atât de 

multe probleme și se bucură. Bucuria lor pare să fie știrbită însă de probleme noi, de această dată cu 

o autoritate. Nu sunt ajutați acum de persoane cu funcții de conducere, de oameni importanți sau nu 

sunt ajutați de cei pe care i-au iubit cândva. Semnul trădării este unul destul de vizibil pe horoscopul 

lor și pentru că nu reușesc să aibă control asupra acestor situații, pentru că trăiesc cu senzația că se 

află pe un drum greșit și în permanență trebuie să verifice, să se adapteze sau să tolereze, există 

riscul să se lase îndrumați de o persoana nepotrivită sau să accepte ajutor din partea unei persoane 

care va cere în timp și o răsplată. Nu este nicio problemă, leii știu să se achite de datorii, fac lucrul 

acesta în văzul tuturor și au grijă să nu țină secretă răsplata. De această dată, situația pare altfel, 

adică este mult prea confuză și orice formă de superficialitate, orice greșeală pe care ar putea să o 

facă față de un apropiat, orice durere pe care nu și-au rezolvat-o în timp se întoarce împotriva lor 

într-un mod concentrat și puternic. În 23 martie, când se va împlini și Luna plină pe axa 

comunicării, cea care este deja zdruncinată de opoziția Lunii negre cu Uranus, leii sunt 

dezavantajați de o persoană în care au avut încredere. În fața unei asemenea nedreptăți vor să se 

revolte însă sfatul cel mai bun care ar putea să îl primească în această perioadă este să-și vadă de 

treabă. Dacă cineva lovește în ei și se pot comporta ca și cum nu au simțit nimic atunci așa trebuie 

să procedeze pentru că orice revoltă amplifică și mai mult tensiunea cu autoritatea care nu-l ajută și-

l compromite, orice nemulțumire exprimată în public îi adâncește și mai mult în dramă. Rezultatul 

pe această revoltă va fi că leul și acum, dar și în a doua parte a anului, se va simți din ce în ce mai 

singur. 

De acest lucru vor fi foarte conștienți începând cu 25 martie, când Saturn va intra în mers 

retrograd pe casa autorității și gândul acesta de revoltă le va compromite orice metodă de impunere, 

orice autoritate. Dacă luăm în calcul și faptul că în 25 martie și Venus se va afla într-o opoziție cu 
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Jupiter atunci nu degeaba leii își aduc aminte de eșecul de la începutul anului, pentru că doar prin 

intermediul acestor experiențe reușesc să-și explice posibilele cauze ale acestor surprize. 

Retrogradarea lui Saturn pe casa iubirii dăruite le spune leilor că a sosit momentul să se 

ocupe de sentimentele lor într-un mod foarte serios și disciplinat. Ceea ce simt clar trebuie să și 

exprime clar, ceea ce gândesc limpede, trebuie să exprime exact așa cum gândesc pentru ca valorile 

trecutului să nu devină o sursă de suferință și de nemulțumire. Imediat ce Saturn intră în mers 

retrograd el va împlini un careu cu Venus și acesta este un avertisment că nu cei din jur sunt o 

problema pentru leu, ci modul cum acesta îi critică, îi abordează sau îi judecă. Dacă pornesc într-un 

demers cu ideea că judecata lor este cea mai bună atunci pierd prieteni, obiecte, bani, devin dintr-

odată singuri sau însingurați, săracii sau sărăciți de oamenii și pentru a supraviețui vor minți. Există 

toate premisele ca aceste minciuni să fie crezute de un anturaj care s-a obișnuit să observe la leu 

întâi atitudinea și pe urmă ceea ce spune. Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului ar putea să le 

trezească din nou leilor dorințe de îmbogățire și, pentru că lucrul acum merge pe o pantă 

descendentă, ambiția aceasta de a acumula mai mult sau de a ține aproape de el diverse lucruri care 

nu au importanță, emoții care nu fac decât să vorbească despre niște episoade pe care nu le pot 

reedita, îi transformă în niște oameni ciudați. Una spun si alta fac, într-un fel gândesc și în altfel 

consideră că trebuie să se comporte. Finalul lunii martie este pentru lei o dovadă că puterile le cresc. 

Au nevoie ca până în momentul acesta să se țină departe de indolență, de minciună sau de a-și 

adjudeca rezultate într-un mod foarte ușor. Dacă țin cont de acest avertisment astral, dacă nu încalcă 

anumite reguli de moralitate, dacă nu sunt nesimțiți sau prea vicleni atunci conjuncția lui Mercur cu 

Uranus din ultima zi a lunii martie le aduce semnul unei mari victorii, așa cum își doresc de la 

începutul anului și până acum. S-ar putea ca această victorie să vină deocamdată sub forma unei 

promisiuni însă forța pe care o conține, demersurile pe care le declanșează în cascadă fac parte din 

această victorie. 

 

APRILIE 
Stabilizare. Simțurile sunt amestecate. Se depășește o încercare importantă. Oamenii sincer 

sunt apreciați. Imaginea bună este vândută la colț de stradă. Consum. Programul vechi este 

apreciat mai mult. Se trece printr-o marginalizare. Suferința afectivă nu este aceeași cu suferința 

fizică. Invitație la prietenie de durată. Se rezolvă o problemă amplă. Se primesc răspunsuri 

negative. Evenimentul principal este dominat de o negație și nu va fi uitat niciodată. Cedează în 

fața unei trădări. Disconfort. Stabilitate plătită scump. Nu doresc să împartă victoria cu nimeni. 

Temerile sunt confirmate. Oboseală. Revolta împotriva unui parteneriat păgubos. Intensitatea 

merge spre compromis. 

 

În luna aprilie multe din probleme pe care le-au parcurs în primele trei luni ale anului se vor 

stabiliza, în special în prima decadă, când elementele pozitive cu care vor lucra se întorc spre luna 

februarie. Atunci simțurile le erau amestecate, au încercat să facă sinteze în avantajul lor și s-ar 

putea ca multe dintre ele să nu-și fi atins ținta pe care și-au impus-o. În momentul acesta vor trăi o 

mare dezamăgire pentru că pun accentul pe un lucru care nu are valoare. Asta se întâmplă pentru că 

Mercur va împlini în 3 aprilie o opoziție cu Luna neagră și îi va îndemna să lanseze mesaje 

negative, cineva să profite de încrederea lor ori pur și simplu să încerce să-și construiască un traseu 

personal crezând că dacă se vor descurca de unii singuri le va fi mai ușor. Complexul acesta de 

evenimente pe care îl parcurg la începutul lunii aprilie arată că schemele de lucru pe care vor să le 

aplice nu sunt corecte. Chiar au nevoie să discute, au nevoie de oameni sinceri, am nevoie de ei să 

fie sincer cu ceilalți, să nu-i mai pună în dificultate și să nu-și mai folosească maturitatea drept 

monedă de schimb. 

Dacă în lunile anterioare li s-a recomandat cu insistență să dea dovadă de maturitate sau să-i 

ajute pe ceilalți într-un moment dificil, nu este oportun ca acum să se pună de-a curmezișul, să 

invoce minciunile care au fost spuse de el pentru a-și adjudeca sau menține o imagine bună. Nu le 

este permis să înlocuiască o minciună cu alta și nici să acopere erorile mai vechi prin duritate 

verbală, prin atitudini categorice sau prin rupturi. Este adevărat, unghiul acesta poate însemna 
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pentru lei și obsesia sincerității, însă nu le este permis acestora să o transforme într-un avantaj 

personal, ci să o folosească doar pentru binele celorlalți. În egală măsură, ceea ce se consumă pentru 

lei în prima decada lunii aprilie ar trebui să-i ducă spre limpezime, să îi încurajeze să demonstreze 

celorlalți ce pot să facă, însă să nu orienteze tot acest demers doar în avantaj propriu, adică să se 

mai gândească și la binele celorlalți. Au nevoie ca prin aceste evenimente să privească înainte, să 

vadă foarte departe, dar să nu-și bazeze viitorul pe agresivitatea de acum. Schimbarea nu înseamnă 

ruptura, ci înseamnă creștere. 

 
În 5 aprilie, când Venus se ajunge pe casa gândirii superioare leii vor simți că pot depăși 

orice obstacol și că din necunoscut, dintr-o zonă situată într-un alt domeniu, de la mare depărtare 

sau care a fost uitat, primesc un semn, un ajutor aceasta pentru a depăși un obstacol. Acesta este un 

alt moment favorabil, pe lângă cel din februarie, în care pot să-și îmbogățească patrimoniul și pot să 

facă o impresie foarte bună lucrând cu ceea ce poate deveni durabil. În 6 aprilie Mercur le va intra 

pe casa imaginii sociale și pot să se descurce mai ușor în situații delicate, să obțină promisiunea de a 

participa la un demers social, să câștige bani, capital social, imagine, să descopere că toată această 

putere poate fi așezată într-un context nou fără să piardă nimic din relațiile vechi pe care se bazează 

în momentul acesta. Tot în 6 aprilie și Soarele se va afla într-o relație negativă cu Pluton și asta 

arată un conflict între aspirațiile de acum și vechiul program de lucru. S-ar putea ca în momentul 

acesta să se simtă mult prea obosiți, epuizați, să acuze dureri stranii, sa aibă senzația că sunt vânați, 

hrăniți necorespunzător sau marginalizați, că sunt privați de ceea ce ar merita de drept și se tem. 

Dacă în 7 aprilie evenimentele sociale vor fi trăite cu teamă, înseamnă că își vor proiecta grija 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

88 33 33   

aceasta nejustificată asupra următoarelor patru săptămâni. Dacă nu-și controlează atitudinea, 

gândurile sau impulsurile pe Luna nouă din 7 aprilie, toată luna aprilie se transformă dintr-un prilej 

de relaxare într-un complex de factori care îl duc spre marginalizare, care îl vor pune în fața unor 

evenimente marcate de agitație și nemulțumire. Luna nouă din 7 aprilie îi îndeamnă să facă fapte 

bune pentru a deveni liniștiți. Pot dovedi acum un curaj teribil și acesta poate anula multe din 

consecințele problemelor de comunicare pe care le-au traversat în primele trei luni ale anului. 

Resimt din nou procesul acesta minunat prin care puterile lor cresc și au susținere în a duce mai 

departe un mesaj. S-ar putea ca acest mesaj să conțină și o invitație față de niște persoane pe care nu 

le-au apreciat în primele trei luni ale anului, dar cu care doresc să se implice într-un parteneriat 

eficient. Dacă acest parteneriat se concretizează, mesajul va conține și informații referitoare la 

natura internă a relației sau la viața intima a partenerului. Din nou, nu este indicat să intervină brutal 

asupra emoțiilor celorlalți, nici măcar să se laude cu această formă de interacțiune pentru că forța nu 

înseamnă a zdrobi sentimentele celuilalt, a te ridica deasupra lor cu orice preț, ci, în primul rând, a 

oferi susținere. 

Este foarte dificil pentru un leu să ofere susținere atunci când ea este respinsă. Asta vor 

constata în preajma zilei de 12 aprilie, când Mercur se va afla într-o opoziție cu Junon și într-un 

sextil cu Neptun. Cu toate că, în ceea ce îi privește pe ei înșiși, se simt confortabil cu ceea ce trăiesc 

și cu ceea ce au în preajmă, au mari semne de întrebare față de acești partenerii noi, față de acei 

colaboratori sau față de tipul de activitate pe care mai nou trebuie să-l realizeze cu oameni vechi. 

Pentru că de pe zodia Taur, Mercur trimite unghiuri pozitive către planetele de pe celelalte 

două zodii de pământ, dar și o invitație la prietenie de durată către Neptun de pe zodia Pești, 

impulsurile acestea pentru reușită socială, nevoia de a rezolva o problema materială și, împreună cu 

aceasta, de a rezolva o problemă de imagine, înseamnă pentru lei o provocare teribilă pe care nu au 

cum să o rezolve singuri. Asocierile pe care le critică acum, cele de care nu sunt mulțumiți sau care-

i tulbură sunt cele mai importante și cele mai bune din ceea ce ar putea să obțină în această 

perioadă. Cu alte cuvinte, n-au motive de nemulțumire, ci, dimpotrivă, ar trebui să le mulțumească 

acestora că vor să participe la succesul său. Totuși, momentele acestea de îndoială există și dacă se 

adâncesc și mai mult în genul acesta de explorare, ajung să primească răspunsuri negative pentru că 

le cer, le pretind și pe care nu le vor uita niciodată. Lucrurile nu ar trebui să se orienteze în sensul 

acesta, adică toate tensiunile ar trebui să le vorbească leilor despre întâlnirea cu un obstacol pe care-

l pot depăși, nu despre decădere. Decăderea le inspiră teamă și cei slabi ar putea să iasă acum din 

zona prudenței și să trăiască frica de singurătate într-un mod foarte intens. Se întâmpla lucrul acesta 

pentru că până în mijlocul lunii aprilie leii au intuiții spectaculoase, au impresia că primesc multe 

informații și că dispun de o cheie, au un mod propriu de a elabora concluziile sau de a analiza aceste 

informații cu care intră în contact. Pe baza acestora cred că se află în fața unui mare eveniment. Cei 

slabi cred că se află în fața unei mari trădări, iar cei puternici în fața unei provocări care le arată că 

se pot ridica deasupra celorlalți fără să-i jignească și fără să-și facă dușmani. 

În 15 aprilie se împlinește opoziția Soarelui cu Luna neagră și acesta este punctul când leii 

se tem ca nu cu cumva slăbiciunile lor să fie discutate la scenă deschisă, să nu le fie invadată 

intimitatea ori să nu le fie compromis statutul social. Pentru că se consumă pe axa comunicării, nu 

statutul social este ținta acestor calomnii, ci cunoștințele lor, priceperea, abilitățile profesionale sau 

posibilitatea de a se extinde pe un nivel superior. S-ar putea ca planurile de vacanță să fie date peste 

cap, anumite călătorii să se amâne sau să se întâmple un eveniment tragic într-o deplasare și de aici 

să survină mai multe evenimente foarte proaste care să vină în cascadă. Apoi, în 17 aprilie se va 

împlini trigonului Mercur cu Pluton, iar Marte va intra în mers retrograd. Leii care nu au ieșit până 

acum învingători sau care nu au primit nici măcar promisiuni clare că vor reuși să-și rezolve 

anumite probleme formulate în primele luni ale anului vor porni la război. Retrogradarea lui Marte 

pe casa iubirii dăruite înseamnă efervescență, atitudine necuviincioasă față de un protector, revoltă 

împotriva celor care îi iubesc, cruciadă sau agresivitate gratuită. Leii vor avea impresia, începând cu 

17 aprilie, că sunt în conflict cu toată lumea sau trebuie să se ia la întrecere cu toată lumea. În 

realitate, acesta este un război cu sine și un leu superior va prefera să se implice în activități simple 

care să nu ducă la competiție sau care să nu genereze revendicări absurde. Nu văd nicio problemă 

dacă este ușor neglijent, nepăsător sau dezordonat, dacă invocă tulburări legate de confortul psihic, 
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dacă va fi văzut de celălalt ca fiind depresiv sau prea îngrijorat dacă zona materială, avantajul 

material îi este afectat. În 18 aprilie și Pluton va intra în mers retrograd și zona muncii devine 

prioritară. S-ar putea ca inspirația să nu-i mai ajute să-și rezolve probleme simple și nici măcar 

apelul la un for superior să nu mai reprezinte o zona de confort. Au acum nevoie de stabilitate și în 

mod paradoxal vor găsi această stabilitate pe zona publică. Dacă au o imagine bună vor face tot 

ceea ce le stă în putință să și-o păstreze. Vor dori să pară persoane demne, mândre, nobile și de 

dragul acesteia va dori să sacrifice totul. Nimeni nu va știi decât dacă ei vor dori și vor împărtăși 

lucrul acesta, decât dacă vor spune implicit ce simt, cât de îngrijorați sunt față de integritatea acestei 

imagini. Vor privi senin peste mulțime și va trece cu noblețe pe lângă toți dorind să le arate că în 

viața sa nu se schimba nimic. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că lucrurile nu stau chiar așa. 

Cu cât doresc să convingă pe cei din jur că nu au probleme, cu atât mai preocupați sunt de faptul că 

armonia aceasta superficială se va distruge într-o zi. 

Ultima decadă a lunii aprilie ar trebui să reprezinte și pentru cei născuți în zodia leu, la fel 

cum se întâmplă și în cazul celorlalte zodii un interval de relaxare. În cazul leului nu poate fi vorba 

de relaxare. În general, leul este o persoană destul de sinceră pentru că iubește prea mult onoarea ca 

să mai fie loc de minciună. Totuși, primele trei luni ale anului au fost marcate de intrigi ciudate și 

nu-și pot permite acum să se relaxeze. În 22 aprilie, când se împlinește Luna plină, cu Soarele pe 

casa imaginii sociale și Luna pe casa familiei leii nu vor ști cum să se împartă. Apar, astfel, 

conflicte de interese și cu cât vor încerca mai mult să le rezolve cu atât vor avea un disconfort mai 

accentuat pentru că nu au timp și nu mai au nici atât de multă energie pentru a o consuma în văzul 

tuturor, pentru a le rezolva celorlalți problemele sau pentru a salva. Luna plină din Taur de pe 22 

aprilie le provoacă mari tensiuni și asta pentru că le amplifică teama de a nu pierde un statut sau de 

a nu se trezi la un moment dat cu imaginea șubrezită. Nu se știe de ce le este insultată imaginea 

socială. Nu se știe de ce sunt atât de speriați de faptul că toată armonia vieților se poate distruge sau 

că trebuie să salveze aparențele pentru că altfel lucrurile în cazul lor ar putea să fie mai grave. 

Horoscopul lor arată că zonele de putere sunt în continuare vizibile, că sunt oameni capabili, de 

valoare, că respectă principiile adevărului și că întotdeauna se achită de datorii. Temerile lor sunt 

însă un mare mister pe care o persoană care nu este născută în această zodie nu le poate înțelege. 

Desigur, leii au acum, pe Luna plină din 22 aprilie suficient de mulți oameni în jur care vor 

considera că sunt de fapt niște îngrijorați prin definiție sau niște răsfățați ai sorții. Dacă empatiza azi 

cu aceștia, dacă încercă să se pună locul lor nu pot constata decât cel mult că se îngrijorează de 

consecințele unor decizii proaste. Se întâmplă lucrul acesta pentru că o persoană din exterior nu va 

trece dincolo de retrogradările maleficilor Marte și Saturn de pe casa iubirii dăruite. Ajung în 

punctul în care văd că leul nu mai poate dărui acum sau nu mai este atât de expansiv și nici atât de 

cald. Cine reușește să treacă dincolo de acest obstacol va vedea că în spatele acestei neputințe nu 

este altceva decât un mare gol. Acest gol îi îngrijorează pe lei pentru că nu-și pot explica nicicum de 

ce s-a format, cum au ajuns în situația în care să nu aibă suficient de multă rezervă materială, umană 

sau spirituală, dar să nu se poată folosi de ea. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că acest gol 

teribil este creată de tranzitul lung și obositor a lui Pluton pe casa muncii. Au ajuns să aibă acest gol 

pentru că au crezut că se pot descurca și fără muncă. 

Leul care a crezut că se poate descurca și fără muncă este acum îngrijorat pentru integritatea 

sa socială, este nemulțumit de ceea ce primește acum pentru că, așa cum lesne este de observat, 

primește doar ceea ce nu rezonează cu golul respectiv, iar asta pentru că nimeni nu știe ce să le 

ofere pentru a-i trezi. Iată cât de important este acum pentru lei să-și facă autocritica, să se 

liniștească, să nu mai fie îngrijorați și să nu mai caute un umăr pe care să plângă. Dacă vor fi lucizi 

vor vedea că sunt oameni care vor să le ofere un sprijin. Dacă sunt nemulțumiți ori cred ca la 

statutul lor merită alte ajutoare, atunci își merită soarta. 

Opoziția Soarelui cu Junon ce se împlinește pe 27 aprilie arată că trec prin sentimente 

confuze. Acestea sunt elementele pe care o persoană din anturajul leului ar putea să le vadă foarte 

ușor. Ca recomandare, din partea acestor lei ar putea primi sugestii care nu sunt deloc folositoare. 

Sunt încurajați să fie mai liberi, să fie mai deschiși să-și petreacă timpul în prezența oamenilor 

pozitivi, optimiști sau liniștiți. Până la un punct, adică până în seara zilei de 28 aprilie, s-ar putea să-

i creadă. Din seara zilei de 28 aprilie, Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei 
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săptămâni și vor vedea că nu au cum sa facă lucrul acesta. Retrogradarea lui Mercur pe casa 

imaginii sociale arată că se întâlnesc din nou cu un semn vulnerabil. S-ar putea ca duritatea pe care 

au arătat-o celorlalți să li se întoarcă acum sub formă de minciună sau șantaj, sub forma de ironii 

gratuite sau chiar de calomnie. În cazul leilor vicioși, opoziția lui Venus cu Luna neagră ce se 

împlinește tot în 28 aprilie poate însemna un succes obținut prin căi mai puțin corecte. Este de la 

sine înțeles că acesta nu durează și orice formă de compromis care vine dintr-o zona a confortului 

sau care trebuie să se orienteze către sectorul acesta nu simplifică lucrurile ci le complică și mai 

mult. 

În ultima zi a lunii aprilie Venus va intra pe zodia Taur și îi va ajuta pe leii să descopere noi 

resurse. Dacă imaginea publică este afectată prin cuvinte, ton, mesaje tendențioase sau pierderi 

materiale, în furtuna cea mai puternică leii reușesc să găsească un moment de liniște, adică să 

descopere în jur oameni sincer pe care se poate baza și care nu doresc să-i compromită. Din toată 

această furtună transpare faptul că acum trăiesc totul foarte intens. Dacă citesc din timp aceste 

previziuni astrale atunci se recomandă să intre în luna aprilie cu suficient de multe rezerve încât să 

facă față la toate aceste episoade epuizante. Altfel, ar putea să cedeze și ar putea să li se întâmple 

ceea ce le inspiră cea mai multă teamă: să li se afle un secret. 

 

MAI 
Ansamblul problemelor pare să fie complicat. Elementul superior se ridică de la sine. 

Probleme de conduită. Fug de realitate. Frecvența problemelor este aceeași. Se pierde un bun. În 

viața intimă trece prin dificultăți. Beneficiul principal cere o exprimare mincinoasă. Cunoștințele 

sunt utile, dar nu le vede nimeni. Principalul beneficiar își oferă sprijinul într-o problemă delicată. 

O faptă personală rupe gura târgului. Mobilizare. Se depășește o barieră. Sinteze. Lucrul este 

evaluată după discurs. Prea multă aroganță. Planurile de viitor sunt iluzorii. Sunt favorizați cei 

mulți. Se scrie un capitol important în viața proprie. Adevărul este dat la o parte. 

 

Pentru lei luna mai înseamnă repararea unor erori făcute de la începutul anului și până acum 

ori repararea unor greșeli care existau deja în viața lor de mult timp. S-ar putea ca intenția lor de 

acum de a le repara să fie puțin cam tardivă. Pentru un leu superior, profund și înzestrat cu un simț 

social aparte lucrurile acestea nu au importanță. Nu contează că este târziu, nu contează că nu mai 

sunt de actualitate, important este că un rău s-a oprit, s-a încheiat, de aceea se pot ocupa de lucruri 

importante adică să identifice care sunt inamici invizibili și să-i distrugă pentru ca, pe mai târziu, 

atunci când va fi constrâns să se ocupe din nou de lucruri foarte importante, acești adversari să nu 

mai prindă viață, să nu mai poată acționa asupra lor sau să fie deja ocupați cu altceva. 

Prima zi a lunii mai înseamnă un sextil între Soare și Neptun, deci contactul cu o formă de 

seducție pe care o cunosc foarte bine. De această dată seducția trebuie să rezolve o problemă de 

conduită. Nu este vorba despre o conduită al lor, ci o conduită a celor din jurul lor. Nu-i vizează, nu 

sunt afectați de modul cum se comportă ceilalți, însă se simt impresionați de dramele pe care le 

trezesc ceilalți și vor să-i ajute. S-ar putea ca în aceste demersuri să ezite, să nu se simtă suficient de 

puternici și să creadă că dacă fac apel la marile biografii, dacă intervin asupra acestui moment 

printr-o schemă ce a fost aplicată și în cazul altora atunci lucrurile se pot remedia de la sine. Este 

posibil ca această schemă preluate de la alții să dea rezultate, însă contextul de acum este deja altul 

și evenimentul în sine se va comporta ca și cum este răstălmăcit, ca și cum leii au prins din nou 

viață și nu au de ales decât între două variante: ori fug de problemă, ori se sacrifică. Prețul pe care-l 

plătesc în prima decada lunii mai pentru dreptate s-ar putea să fie puțin cam mare și de acest lucru 

vor fi conștienți chiar din 4 mai, când Venus se va afla într-o relație foarte proastă cu Junon. Acesta 

este momentul în care iau contact cu o duritate și când simt că pierd un noroc, când simt că șansa nu 

mai este de partea lor și că anumite emoții, poate chiar unele nefirești, îi invadează. Leii care nu au 

metode foarte clare acum, care se comportă intuitiv, leii care în mod frecvent încurcă drumurile sau 

lansează celorlalți revendicări fanteziste pentru ca, apoi, prin această formă de disimulare, să-și ia 

nestingheriți ceea ce cred că li se cuvine, vor simți această opoziție dintre Venus și Junon ca și cum 

sunt distrași de la ceea ce au mai important și mai urgent de făcut, de o stare proastă care le 
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afectează procesul de lucru. Este posibil ca un personaj, poate chiar un prieten, un cunoscut sau o 

persoana care este la curent cu anumite secrete ale unui leu să aibă acum o reacție interesantă față 

de acesta și să-l facă să se rușineze de gândurile sau acțiunile sale. Pentru că este vorba de o 

opoziție și nu de careu s-ar putea ca această reacție să ducă la un conflict deschis și, de asemenea, la 

despărțire. Ceea ce rămâne în urmă îl zdruncina pe leu, cel puțin până la finalul acestui an. Vom 

vedea că și în a doua parte a anului leul va face trimitere la genul acesta de experiență, la acest 

adevăr ascuns care poate deveni, prin apropierea de oameni mai deschiși decât el, un punct 

vulnerabil. 

Luna nouă din 6 mai, cea care se consumă pe casa demnității înseamnă pentru lei interes 

pentru afaceri, pentru viața publică, dar, în egală măsură, s-ar putea să-i ducă și la acțiuni 

necugetate, la fapte nechibzuite sau intenția de a răscoli viața intima a cuiva pentru că au văzut, că 

dacă alții fac cu el lucrul ăsta, se ajunge la un rezultat foarte rapid. Dacă nu sunt atenți pot să ajungă 

la dificultăți de comunicare, pot să-și afecteze imaginea, pot să transforme entuziasmul și prudența 

în elemente negative de comportament și cei din jur pentru a scăpa de zgomotul ce vine din partea 

unui leu, să-i recomande să se relaxeze mai mult. Această formă de relaxare prin Luna nouă ce se 

consumă de 6 mai, în aplicația trigonului dintre Soare și Pluton, poate fi, pentru leii puternici, 

începutul unei noi ere. De dragul imaginii sociale, pentru faimă sau pentru glorie, leii sunt în stare 

în 2016 să facă multe. Pentru că începuturile vin acum dintr-o zonă care le atrage atenția foarte 

mult, gesturile lor pot fi foarte îndrăznețe, se pot dovedi foarte inventivi, pot să-i convingă pe cei 

din jur că au o gândire constructivă și sunt buni pentru progres. În realitate, leii sunt buni acum doar 

pentru succesul personal și cine se lasă păcălit de mesajul acesta contorsionat ce vine din partea lor, 

va trebui să-i poarte leului traista cu tot cu greutăți. 

Tot în prima decadă a lunii mai se întâmplă un fapt foarte interesant care înseamnă de fapt 

redresarea unor probleme cu care leul s-a confruntat de la începutul anului și până acum. Pe 9 mai 

Jupiter va reveni la mersul direct și leii se vor simți atât de puternici, de îndrăzneț si de curajoși 

încât să aibă impresia că-și pot rezolva toate problemele singuri. Fac lucru acest gândind că poate ar 

trebui să fie mult mai calculați cu veniturile, să fie mult mai chibzuiți pe ce își risipesc rezervele și, 

pentru că Jupiter va avea de acum încolo o deplasare directă, s-ar putea să fie vorba și despre niște 

câștiguri, însă mai mici, de care leul să se bucure foarte mult. Deocamdată schema aceasta, care are 

în centru revenirea lui Jupiter la mersul direct, înseamnă pentru lei și concentrarea pe un alt proiect. 

Dintr-odată li se usucă lacrimile, dintr-odată au tot ce le trebuie, dintr-o dată nu mai am mustrări de 

conștiință dacă își încalcă o regulă sau dacă sunt jigniți. Pot să vadă foarte departe și simt că au și 

susținerea necesară. În 10 mai, când Venus se află într-o relație bună cu Jupiter, iar Mercur 

retrograd va fi într-o relație bună cu Axa Dragonului, și, prin retrogradare, va putea să medieze 

tendința Nodurilor, primesc solicitări, sunt dintr-o dată atractivi iar cunoștințele lor foarte utile. 

Imediat ce se încheie prima decadă a lunii mai leii vor fi din nou pe val. 

A doua decadă a lunii mai înseamnă pentru lei o formă de relaxare. S-ar putea ca această 

relaxare să fie doar la exterior pentru că adâncimile sufletului unui leu sunt acum zdruncinate de 

lucruri pe care nu au reușit să le obțină sau pe care le-a obținut cu un preț mult prea mare. Acum 

când Jupiter și-a revenit deja la mersul direct și când anumite evenimente sociale numai 

compromise atât de mult și nici nu mai trebuie să dea socoteală pentru fiecare lucru mărunt pe care-

l cheltuie sau pe care le cer, leii se simt eliberați de o mare presiune și cred că așa va fi până la 

finalul anului. S-ar putea ca în cazul celor profunzi care se ocupă de dezvoltare personală lucrurile 

așa să fie sau cel puțin acesta să fie elementul sub care nu vor coborî. Asta nu înseamnă că 

răspunderea nu va fi suficient de mare încât să fie nevoie din nou de dovezi de curaj. Din nefericire, 

pentru că își propun ca în această a doua decadă să se liniștească, să se detașeze complet de aceste 

probleme care nu le-au aparținut în totalitate, s-ar putea să-i vedem pe lei făcând gesturi nesăbuite. 

Vor începe prin a-i judeca prea aspru pe ceilalți, prin a lansa aspirații care nu au nicio legătură cu 

realitatea sau din a considera că a sosit momentul să se gândească la un proiect important, unul de 

amploare cu care să rupă gura târgului. Dacă au lucrat la acest demers de la începutul anului și până 

acum s-ar putea ca ambiția aceasta să fie picătura care umple paharul și apoi toate celelalte 

evenimente să vină în cascadă, iar leul să fie doar un simplu beneficiar al unor rezultate care vin de 

la sine. În cazul leilor care până acum au consumat cam tot ceea ce au produs, schimbarea înseamnă 
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și revendicare și, neapărat, rezultatul trebuie să-l împartă cu ceilalți. Iată că scapă de o problemă și 

dau de alta. 

Invitația cea mai interesantă pe care contextul astral al celei de-a doua decade a lunii mai o 

lansează leilor este aceea spre transformare. Pentru că adâncul sufletului este tulburat, leii au în 

această a doua decadă probleme cu instinctul, fug de ei înșiși, fug de oamenii care seamănă cu ei și 

se agită foarte mult atrăgând atenția celor din jur că, de fapt, lucrează, muncesc, se preocupăm de 

lucruri foarte importante și trebuie să-i lase în pace. Singurele elemente cu adevărat valoroase 

pentru lei ale căror rezultate sunt de netăgăduit, vin de pe calea rafinamentului moral. Prin sextilul 

pe care Soarele și Chiron îl împlinesc leii descoperă că sunt deținătorii unor puteri, că sunt capabil 

să se ocupe de ei într-un mod cum nu au făcut-o până acum fără să-și consume atenția și energia 

pentru imaginea publică, fără să lanseze pretenții către cei care ar trebui să redefinească anumite 

dorințe, fiind profunzi și atenți, însă nu 

fac revoluție cu ceilalți, ci fac revoluție 

cu ei înșiși.  

Doar în privința asta au noroc și 

doar prin susținerea acestor intenții 

reușesc să se mobilizeze pentru grupul 

de apartenență și nu împotriva sa. Sunt 

avertizați leii că au în această perioadă 

un spirit războinic mult prea ciudat, că se 

implică în evenimente dramatice și s-ar 

putea ca faptele pe care le fac să se 

întoarcă împotriva lor în a doua parte a 

anului cu o critica mult prea dură, adică 

cu mult peste ceea ce pot ei suporta. 

Venus, cea care le trece acum pe casa 

imaginii sociale, devine prietenă cu Axa 

Dragonului și lucrurile acestea simple, 

care par până la un punct ușor învechite, 

sunt cele care îi mulțumesc și care dau 

un sens aparte vieții lor. S-ar putea ca 

mintea să le fie puțin cam rătăcită și căutând popularitate să ajungă din nou în punctul în care erau 

cu câteva luni în urma, adică în acea zonă a dramatismului și a tristeții. Dacă sunt implicați în 

evenimente sociale de mare amploare, dacă au funcții de conducere atunci sunt avertizați că trebuie 

să asculte de ceilalți, trebuie să adopte decizii din grup, trebuie să se ocupe de depășirea unor 

bariere însă nu împotriva celorlalți și nu prin folosirea lor ca instrument de lucru, ci prin invitații 

lansate celor din jur în a lua parte la elaborarea deciziilor. Dacă leul va proceda așa devine un lider 

admirat, îndrăgit și preferat de cei din jur. Puțini lei sunt atât de capabili încât să împartă puterea cu 

cei din jur. Dintre aceștia care au demonstrat până acum că pot să împartă puterea, în 2016 și mai 

puțini o vor face. 

Trecerea Soarelui în zodia Gemeni poate fi dramatică pentru lei pentru că le schimbă optica, 

le întârzie afacerile, îi face respingători față de partenerii de dialog, față de colaboratori sau față de 

protectori. În loc să-și lase pretențiile pe zona publică, în loc să uite de ele că poate nici nu mai sunt 

de actualitate, leii se duc în audiență la cel care-i ajută cu tot cu aceste revendicări, reușind să-și 

construiască imaginea unor persoane egoiste care iubesc doar interesul personal. 

Dacă Saturn de pe zodia Săgetător nu ar fi pus o mare greutate pe zodia Gemeni, trecerea 

Soarelui pe acest semn ar fi produs efectul invers, adică i-ar fi făcut agreabili și ar fi avut succes. 

Așa, creșterea și dezvoltarea lor depinde foarte mult de cât de modești sunt, de cât de ușor pot 

renunța la anumite pretenții, de cât de repede se desprind de aspirațiile sociale pentru a trăi în 

umbră. Nu prea știu să facă lucrul acesta pentru că nu le place și cred că nu este de nasul lor să se 

ocupe de așa ceva. Tocmai de aceea trecerea Soarelui în Gemeni din 20 mai poate fi fatal pentru leii 

care nu au măsură. 
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În 21 mai Luna neagră va trece pe Scorpion. Deja suntem în a treia decadă a lunii mai și 

perioada aceea de relaxare pe care leii și-au propus-o s-a încheiat. Intrarea Lunii pe casa familiei, în 

partea cea mai întunecată a horoscopului lor, arată că devin vulnerabili în fața unor calomnii, că nu 

trebuie să își deschidă sufletul față de oricine și mai ales cei care nu sunt născuți în zodia leu dar au 

în preajma lor astfel de persoane sunt avertizați că s-ar putea să-i vadă pe aceștia urlând cam tare și 

cam des. Luna neagră pe Scorpion pentru lei este semn de agresivitate și dacă nu găsesc în jur un 

adversar cu care să-și consume nervii, se autoagresează, își creează singuri probleme, le inventează, 

le transfera acestora din puterea lor pentru că această energie negativă a Lunii negre de pe Scorpion 

trebuie să se consume într-un fel. În 22 mai se va împlini și Luna plină care va accentua această 

notă dramatică și care va pune un stop pe intenția de a străluci, de a profita de un individ sau de a-și 

revendica rezultatele muncii cu scopul de a le prezenta ca fiind ale sale. Leul greșește aici, 

îndrăznește prea mult la resursele altora și s-ar putea să-și atragă anatema. Pe 22 mai Mercur își va 

reveni la mersul direct pe casa imaginii publice și lucrurile încep să se redreseze cel puțin în 

privința limbajului sau a ceea ce leul poate repara prin cuvânt, atitudine sau mesaj. Deja anumite 

lucruri rele s-au consumat, deja Luna neagră se află acum pe o altă casă și ceea ce poate însemna 

pentru leu avantaj prin termeni, informație sau cuvânt s-ar putea să nu mai fie de actualitate. 

În momentul în care Venus va trece pe casa prietenilor, în 24 mai, leii vor avea clar senzația 

că se luptă cu morile de vânt. Au nevoie să-și ajusteze comportamentul după nevoile de acum, să nu 

se mai lupte cu adversari invizibili sau dacă i-a identificat pe cei care lucrează din umbră se lase în 

pace, să se mulțumească cu faptul că știe, că are informația corecta, că deține adevărul. În caz 

contrar, trecerea lui Venus pe casa prietenilor arată deposedarea de prietenii importanți pentru a 

face loc celor care să le îndeplinească dorințele superficiale ce ar putea acum să li se pară mult prea 

atractive. Pe mai târziu s-ar putea să fie atât de supărați pe ei înșiși încât să nu-și ierte până la finalul 

anului această imprudență. Apoi, Venus pe Gemeni înseamnă pentru lei spirit practic, gust la 

oamenii și se vor bucura și de un avantaj ce vine din relații neobișnuite. Când alții sunt foarte 

egoiști, lei s-ar putea să pară modestia întruchipată. Este greu de crezut, dar prin caracterul 

neobișnuit al unghiurilor astrale de acum până și pentru lei acest lucru poate fi posibil. 

Dar probleme pentru lei nu s-au terminat. Opoziția lui Venus cu Marte apoi relația proastă 

care se definitivează între Jupiter și Saturn arată că nemulțumirile de până acum, care păreau simple 

glume sau reacții firești, pe care le aveau asemenea celor din preajma lor, se transformă în 

eveniment. Este posibil ca anumite evenimente să fie favorabile pentru ceilalți, pe lei însă îi 

dezavantajează și, din 27 mai, când Marte le va intra în Scorpion prin retrogradare, pe casa familiei, 

lucrurile devin intense, mult prea intense, epuizante, iar leii au neapărată nevoie de ajutor. Pe finalul 

lunii mai, situațiile li se vor părea leilor atât de dificile încât ar putea să ceară ajutor și să facă lucrul 

acesta chiar cu umilință. Trebuie trecut undeva într-un catastif, trebuie scris într-un loc sau făcută o 

poză pentru că lucrurile acesta sunt destul de rare. 

Cei care vor să-i ajute pe leii trebui să ia în considerare faptul că au pe finalul lunii mai 

tendință de a se asocia cu oameni situați sub nivelul lor. Retrogradarea lui Junon de pe Scorpion, de 

pe casa familiei, pune o mare greutate pe acest element astral în momentul în care se realizează 

conjuncția cu Luna neagră. Pentru că pot să fie cuprinși de teamă, pentru că nu mai pot vedea foarte 

departe în viitor și mai ales se și tem ca nu cumva să aibă parte de consecințele nefaste ale faptelor 

lor, să nu îi urmărească toată viața, se asociază cu oameni care și-au construit deja un univers 

inferior în ideea că poate dacă sunt acceptați acolo, toate greșelile lor se vor risipi. Nici că se putea 

o gândire mai răsturnată, mai ciudată sau mai agresiv orientată împotriva propriei persoane. Dacă 

cineva din exterior le arată lumina, dacă se lasă seduși de faptele bune și nu caută neapărat să-și 

ascundă urmele pentru că le consideră greșite, atunci vor depăși acest impas cu fruntea sus altfel 

devin personaje demne de toată mila care vor persevera în greșeli, care dau din prostie în prostie, 

din greșeală în greșeală și sfârșesc prin a-și pierde prietenii adevărați cei de care vor avea mare 

nevoie în lunile următoare. Ar trebui să fie foarte conștienți de faptul că această forță astrală îi 

îndeamnă să devină neobișnuiți și dacă nu sunt pregătiți pentru lucrul acesta vor devenim 

neobișnuiți în rău, nu neapărat în bine. Este adevărat spectacolul devine la fel de atractiv pentru cei 

din jur, însă nu și pentru cel născut în zodia Leu. Nu degeaba una din ideile forță care se aplică celei 

de-a treia decade a lunii mai face trimitere la zicala: "Fiecare pasăre pe limba ei piere!". 
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IUNIE 
Apare o schimbare. Deplasare rapidă către o soluție. Viețile celorlalți sunt dominate de 

compromis. Impresiile sunt false. Se ascunde un adevăr. Se depășește o problemă personală prin 

soluții la afecțiuni medicale. Anturajul sfidează. Se aude prea mult. Revolta împotriva unui element 

slab. Norocul nu folosește nimănui. Prea multă discuție pentru lucruri lipsite de importanță. Nu 

contează rezultatul, ci contează calitatea relației care va merge mai departe. Iluzia că se află într-o 

etapă finală. Participă la un eveniment dur. Comandă fără rost. Atenția este atrasă pe detalii 

lipsită de importanță. Dramatice. Valorile personale sunt risipite pe doi lei. Convingerile eronate 

devin celebre. 

 

Luna iunie va contura seria schimbărilor pe care leul trebuie să le parcurgă pentru a se 

adapta la noi condiții de trai sau pentru a face față unor reacții dure pe care cineva din anturaj le are 

sau poate anturajul în ansamblu, la adresa sa. Chiar din prima zi a lunii iunie, când Mercur se va 

afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, prin deplasare directă, deci fără a mai media tendința 

Nodurilor, se va pune problema seriozității. Mercur se află în continuare pe casa imaginii publice și 

preocuparea principală pe care o va avea în prima decadă a lunii iunie este aceea de a repara o 

greșeală. S-ar putea ca greșeala pe care a făcut-o să vină din prima decadă a lunii martie, însă, date 

fiind evenimentele ciudate pe care le-a parcurs în ultimele săptămâni, s-ar putea să nu-și aducă 

aminte precis. Cert este că momentul de echilibru, la care ar trebui să facă apel pentru a repara ceea 

ce consideră greșit acum, vine dintr-o experiență personală pe care a avut-o în mijlocul lui 

februarie. Trebuie să ia în considerare acest avertisment astral dacă dorește să nu-și amplifice și mai 

mult dramele. În 2 iunie, când Soarele se află într-o relație negativă cu Neptun și, apoi, în 3 iulie, 

când Venus va împlini același tip de unghi cu Neptun, iar Soarele i se va opune lui Saturn, leii ar 

putea să devină din nou populari prin anumite evenimente negative ce s-au consumat în viețile lor. 

Pentru asta, vor să se arate optimiști și încrezători în ziua de mâine, însă cu cât sunt mai superficiali, 

cu cât au mai puține rezerve, cu cât vorbesc mai mult sau sunt mai neatenți la cum se prezintă, la 

vestimentație, la gesturi sau la igiena personală, cu atât mai dureroase sunt dramele pe care le 

trăiesc în momentul acesta. Opoziția Soarelui cu Saturn arată că anumite proiecte sociale trec printr-

o preschimbare neobișnuită. Fie sunt întârziate, fie sunt preluate de altcineva și modalitatea aceasta 

de a interacționa, conștientizarea aceasta îi nemulțumește foarte mult. Unii vor avea impresia că au 

pierdut definitiv un drept, că nu se mai pot întoarce la privilegiile pe care le-au avut în anul anterior 

sau poate mai demult, că au beneficiat de un ghinion și pentru că nu au știut cum să se comporte s-

au ales cu mai puțini prieteni, cu mai puțini bani sau cu sănătatea șubrezită. Pentru că și Venus va 

trebui să treacă prin opoziția cu Saturn, iar Soarele prin careul cu Jupiter, schemele acestea care se 

succed cu mare viteză le vorbesc leilor despre o frustrare pe care nu mai pot să și-o ascundă. Dacă 

au picat la un examen, dacă nu au reușit să depășească o problemă personală legată de starea de 

sănătate, legată de o audiență pe care au tot cerut-o de la începutul anului sau un avantaj care să-l 

primească din partea unui for superior, acesta este momentul când anturajul îi va arăta leului că 

savurează eșecul acestuia. Normal, nu ar trebui băgat în seamă un anturaj care are astfel de 

obiceiuri, însă leul nu poate trece cu vederea, nu poate accepta că se discută despre orgoliul rănit. 

Luna nouă din 5 iunie are pentru ei un rol tămăduitor. Cu puțin timp înainte să se 

împlinească această fază a Lunii, adică pe ultimele minute din ciclul anterior, se consumă careul 

dintre Venus și Jupiter, semn de ghinion sau de lipsă de susținere. Astfel, în momentul acesta leii se 

comportă ca și cum nu mai au nimic, ca și cum au fost privați de un lucru cel mai de preț își pot 

permite să spere. Poate alte semne zodiacale nu privesc ziua de mâine cu atât de mult optimism însă 

leul se pare că nu mai are de ales și trebuie să se adapteze la noile condiții, trebuie să arate că este o 

fire puternică și poate oricând să o ia de la capăt. Este adevărat, frica i s-a cuibărit prea mult în 

suflet și nu poate ascunde așa ceva. Pe 7 iunie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Venus, s-

ar putea să se lovească de o duritate a anturajului, dar nu în modul clasic, ci prin propuneri menite 

să îl scoată dintr-o stare proastă, să i se ofere un ajutor, să se facă o chetă pentru el, să i se 

recomande ședințe de consiliere. Reacțiile anturajului îi spune leului lucru pe care nu vrea să-l audă, 
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pe care nu-l acceptă și din această zăpăceală nu poate ieși nimic bun. Poate ar trebui să ignore 

aceste gesturi ciudate, poate ar trebui să le încadreze corect sau să ia de acolo doar ceea ce este bun, 

ceea ce este folositor fără să se mai simtă atât de umilit că se discută despre eșecul său. Toți oamenii 

trec de-a lungul vieții prin succes sau eșec, cu toții gustă din glorie sau din dezamăgire. Nu este un 

capăt de țară faptul că nu au ceea ce au cerut, nu vor mai avea șansa să treacă din nou prin aceleași 

provocări ce ar putea, prin soluționare, să-i ducă la succes. Nu contează, vor mai veni altele, chiar 

dacă nu asemenea acestora, 

care să-i ridice acolo unde vor 

să ajungă.  

În 8 iunie Junon se 

întoarce pe casa comunicării 

prin retrogradare și leii au 

senzația că dacă se întorc la 

iubirile mai vechi, dacă prind 

curaj și își cer iertare față de 

aceste personaje atunci au 

rezolvat o problemă de 

comunicare, o problemă de 

conduită sau și-au anulat un 

ghinion. În realitate, prin 

retrogradare, Junon intră din 

nou în sfera de influență a 

planetei Uranus cu care încet 

formează o opoziție. Se strâng 

rândurile, schimbarea devine 

din ce în ce mai incomodă, 

credința este zdruncinată și nu 

vor reuși să treacă de acest 

impas decât cei care au nivel de conștiința foarte înalt și care privesc lucrurile acestea cu 

indiferență. Așa trebuie privite și alte semne zodiacale ce au față de raportul acesta astral o anume 

indiferență, însă leii sunt mult prea atenți la imaginea pe care o dețin, la duritatea lor și la impactul 

pe care-l au asupra celorlalți. Dacă nu-și corectează nici de această dată comportamentul opoziția 

lui Mercur cu Marte ce se realizează pe axa Taur-Scorpion, destul de șubrezite din cauza prezenței 

Lunii negre acolo, îi duce la confruntări de proporții. De această dată obstacolul nu mai este o 

situație, ci o persoană. 

A doua decadă a lunii iunie le poate oferi leilor adevărate motive de vindecare, de redresarea 

sau îi invită să înfrunte din nou o provocare prin soluționarea căreia să aibă acces la puteri noi. Simt 

că pot din nou să viseze, simt că se pot desprinde de nemulțumirile pe care le au la adresa celorlalți, 

la adresa colaboratorilor sau la adresa celor care vin din sfera profesională și se rezolvă un 

disconfort. În 12 iunie, când Marte se află într-un trigon cu Chiron, puterile acestea le rezolvă o 

neliniște, le anulează brutalitatea cu care un adversar îi tratează. Au noroc, sunt agreați în grup, 

atrag atenția persoanelor care reușesc fără prea mare efort să-i distreze, să le schimbe starea psihică, 

starea sufletească, să le umple din nou sufletul cu optimism și speranță. 

În 13 iunie, când Mercur le intră pe casa prietenilor, devin vorbăreți, sunt preocupați de 

schimburi de experiență, au energie și vor să-și consume timpul împreună cu ceilalți. S-ar putea ca 

nu toți cei din anturaj să lege cu leii relații de lungă durată sau nu reușesc să se ridice la nivelul 

așteptărilor lor. Nu contează pentru că oricum rezultatul pe care-l obțin este mult mai bun sau net 

superior față de ceea ce ar fi putut să obțină în intimitate. Drept dovada astrală avem cuadratura 

dintre Venus și Chiron, cea care le aduce mustrări de conștiință și le închide viziunea față de 

soluțiile cele mai bune. În preajma zilei de 14 iunie se întâmplă un lucru neobișnuit pentru lei. 

Primesc o propunere, s-ar putea să nu o vadă și fac lucrul acesta alegând să se ocupe de activități 

superficiale, considerând că satisfacția de moment este mult mai importantă decât promisiunile 

despre care nu știu dacă vor putea fi îndeplinite vreodată. Acesta este momentul în care un leu își 
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poate testa rafinamentul subtil, finețea intuiției sau inteligența. Sextilul dintre Soare și Uranus îi 

încearcă pe leii de această dată fără pericol. Dacă răspund acestor solicitări, dacă sunt suficient de 

înțelepți încât să le vadă, să vadă potențialul unui mare succes atunci sunt cu adevărat oameni 

remarcabili așa cum se consideră. Lucrul acesta îl vor înțelege relativ repede, până la finalul acestei 

luni, când vor constata că propunerea de acum se concretizează prin ceva. Dacă decizia a înclinat 

spre această propunere atunci vor beneficia, spre finalul lunii, de primele rezultate. Dacă nu, se vor 

uita gură cască și nu le va plăcea. 

Ulterior acestui moment, leii se vor întoarce precum criminalul la locul faptei, încercând să 

înțeleagă care a fost natura surprizelor ce s-au ținut lanț în lunile anterioare, în ce constă puterea 

unui individ și cum anume trebuie să procedeze pentru a se apăra de atacuri viitoare. Problemele 

sociale cu care se confrunta acum nu sunt chiar atât de accesibile, poate chiar greu de suportat, dacă 

fac parte dintr-o schemă pe care o cunosc foarte bine. Relația bună dintre Pluton și Axa Dragonului 

poate însemna și o remediere ce ar putea apărea pe zona profesională, nu neapărat ca eveniment, cât 

ca stare de confort, ca înțelegere sau ca acceptare. Atunci când se împlinește trigonul dintre Pluton 

și Capul Dragonului se va împlini și trigonul dintre Venus și Junon, semn de asociere, de înțelegere 

sau de acceptare. Este adevărat, această acceptare nu ține mult pentru că în seara zilei de 17 iunie 

Venus le va intra pe casa lucrurilor ascunse. Deja lucrurile au început să capete o notă dramatică 

pentru lei și imediat ce Mercur va intra și el pe această zodie, leii se vor confrunta cu probleme pe 

care nu au putut să le anticipeze de la începutul anului și care ar fi trebuit să le atragă atenția că dacă 

până acum, din multiplele oportunități de transformare, nu au avut rezultate concrete, nu s-au 

vindecat, nu li s-au remediat anumite afecțiuni, nu au obținut o poziție importantă, nu au fost 

acceptați de grup sau nu sunt mulțumiți cu ceea ce au realizat, accentuarea acestei casei de 

finalitate, accentuarea zodiei Rac, pentru ei, înseamnă final, fie el că este bun sau rău. Sunt sau nu 

pregătiți, nu va conta, finalul oricum va veni. 

Tot în a doua decadă a lunii iunie, când ar fi trebuit să folosească aduceri aminte pentru a 

deveni mai puternici sau mai siguri pe poziția pe care o au, Saturn și Neptun se întâlnesc într-un 

careu și nu le va face bine leilor pentru că le solicită din nou autoritatea pe care o au față de 

cunoscuți. Este adevărat, deocamdată nu pierd o autoritate prin această poziție profesională. 

Autoritatea scăzută nu este rezultatul unei boli sau a unei disfuncții, ci produsul unei alegeri proaste 

pe care leii o fac sau consecințele unor probleme de atitudine. S-ar putea ca principalul argument să 

fie dat de oboseală sau de faptul că li se vorbește într-o limbă pe care nu au cunoscut-o niciodată ori 

că nu se pot compara cu cei care au de toate pentru că lor le lipsesc multe sau nu au reușit să le 

obțină între timp pentru a se descurca acum. Semnul că se folosesc de idei greșite, înguste sau de o 

dogmă care nu li se potrivește arată că sunt încă pe resentimente și că multe din conflictele pe care 

le-au parcurs în prima jumătate a anului nu s-au rezolvat. 

Luna plină care se împlinește în 20 iunie pare să fie ultimul eveniment la care participă 

Soarele de pe casa prietenilor. Este punctul cel mai intens și momentul de maximă vulnerabilitate 

pentru un leu care crede că dacă vorbește tare, ca pe vremuri, dacă se exprimă la scena deschisă sau 

dacă le atrage atenția celorlalți asupra puterii pe care o aveau cândva reușesc să obțină și poziția pe 

care cred că o merită. Așadar, leul nu va rata nicio ocazie să revină obsesiv la ideea de putere, așa 

va face tot 2016, iar această componentă a vieții sale va fi explorată mai mult decât alte semne 

zodiacale. Ca o consecință, pe Luna plină din 20 iunie leul se va păcăli pe sine că deține deja 

puterea și că prin intermediul acesteia se poate impune. Ideal ar fi ca această Lună plină să treacă 

neobservată, să nu fie necesar să-și încordeze mușchii, să ridice tonul, să se impună. Ideal ar fi ca și 

viața socială să se situeze la cotele minime pentru că nici limbajul nu-i este potrivit și se pare că 

lucrează și puțin defazat. Dau acum răspunsuri la întrebări foarte vechi sau își aduc aminte că nu au 

participat la finalizarea unor demersuri și vor să reia întregul procedeu. Situațiile sunt cât se poate 

de neobișnuite și, din această cauză, ar trebui să își vadă de treabă, să se liniștească, să-și folosesc 

disponibilitatea sau nevoia de mișcare prin altceva, nu prin a atrage atenția asupra a ceea ce erau ei 

cândva. Trecerea Soarelui pe casa lucrurilor ascunse le aduce regretul că nu lucrează cu oameni mai 

buni, mai isteț sau mai puternici, dar în egală măsură și neputința de a deveni ei pentru alții așa cum 

se așteaptă să fie colaboratorii lor. Până la urmă, trecerea Soarelui pe casa lucrurilor ascunse poate 

aduce în cazul leilor o diminuare, dar și o accentuare a unor afecțiuni pe care le-au crezut uitate. Pot 
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apărea crize de stomac, de nervi sau probleme neurologice, pot să se acutizeze afecțiuni care nu au 

o cauză organică foarte clară și să se activeze printr-o comandă mentală. 22 iunie este o zi 

importantă pentru că Junon își revine la mersul direct și se vor simțit confortabil cu ceea ce au în 

jurul lor. Deocamdată nu reușesc să atragă atenția asupra a ceea ce este important, asupra celor cu 

care au comunicat cândva pe un anumit nivel superior pentru că nu mai au planete pe casa 

prietenilor, iar Saturn de pe casa iubirii dăruite le diminuează plăcerea de a interacționa și-i face 

posacii. Dacă stau acasă le va face plăcere să urmărească de la fereastră ce se întâmplă pe stradă, să 

devoreze emisiunile preferate, să citească sau pur și simplu să doarmă. Problema somnului, cu 

Mercur în careu cu Axa Dragonului, va fi una destul de neobișnuită. Ea va veni ca urmare a fugi de 

realitate, a neputinței de a accepta o presiune pe zona socială pentru că leul o va intercepta în sens 

personal. A treia decadă a lunii iunie le aduce leilor multă confuzie pentru că ceea ce la începutul 

lunii era echilibru sau pildă, acum devine element greu de suportat sau dificil de încadrat într-o 

regulă. De fapt, totul se bazează pe o percepție a lui, pe o constatare care este destul de subiectivă și 

în mare parte nici nu este adevărată. Dramatizează și exagerează în direcția aceasta. 

Totuși această dramă poate fi temperată. Pentru că au acum o casa a XI-a degajată, leii vor 

reuși să vadă mult mai ușor invitațiile la seriozitate, cele lansate de Saturn de pe casa iubirii dăruite 

(casa a V-a, complementară casei a XI-a). În mod normal, acum, până când Saturn intra în mers 

direct, lei nu ar trebui să observe valențele pozitive ce ar putea să vină din partea unui lider. Pentru 

că domeniul prietenilor și protectorilor este degajat, au puterea să pătrundă cu mintea acolo unde nu 

au ajuns până acum. Fac acest lucru ca urmare a unei mari presiuni pentru că, în această perioadă, 

este foarte activ careul dintre Neptun de pe casa ocultismului și Saturn de pe casa iubirii dăruite. 

Așadar, semnul acesta care ar trebui să-i zdruncine foarte tare poate deveni o motivație în a-și folosi 

voința cu mai mare succes sau cu mai mare determinare. În plus, Jupiter de pe casa banilor, trimite 

acum raze pozitive către Pluton, iar Pluton poate media opoziția pe care Jupiter o împlinește cu 

Neptun. Toate aceste elemente sunt legate într-un mecanism complex care le cere leilor puțin mai 

multă atenție decât au dovedit până acum. Dacă nu se risipesc, dacă nu sunt împrăștiați, așa cum 

sunt planetele acum pe cerul lor, reușesc să se mobilizeze foarte repede și să obțină un succes 

important fără să-l programeze și într-un alt domeniu față de cel cu care au lucrat de la începutul 

anului și până acum. 

Spre finalul lunii, chiar în ultima zi, Mercur va intra în zodia Rac, pe casa lucrurilor ascunse, 

și leii sunt îndemnați să mediteze la valorile spirituale, să caute exemple de bună purtare, să vadă 

cum au reușit alții care au trecut prin probleme similare cu ale lor. Apoi și Marte de pe casa familiei 

își oprește mersul retrograd și, până și acolo, lucrurile par să revină la normalitate. Însă deja multe 

lucrurile rele s-au produs și cei din jur, care poate au luat parte la toate aceste evenimente nefericite 

pentru un leu, sunt încurajați acum de succesul pe care leii l-au obținut cu mare greutate să-și ceară 

iertare. Această iertare ar putea să fie tardivă însă, prin sextilul lui Venus cu Capul Dragonului prin 

care se mediază tendința Nodurilor, este absolut necesar pentru un leu să o acorde. Iertarea îl scoate 

din mustrări de conștiință, din frământări adânci, din convingeri eronate și îl poate îndrepta pe o 

cale corectă. 

 

IULIE 
O informație dificilă se ascunde. Lipsă de măsură. Greșeli făcute din prostie. Binele 

celorlalți nu este același cu binele personal. Contact cu o lume misterioasă. Încurajare. Imaginația 

ține loc de realitate. Se depășește un obstacol legat de starea de sănătate. Luciditate. O boală se 

agravează. Toleranța nu este admisă. Regretul nu mai este tolerat. Este nevoie de încredere în sine. 

Binele este prezentat doar cu titlu informativ. Cauza lucrurilor este ascunsă. Se ține cont de ton. 

Iubirea dăruită este apreciată. Se reîntoarce la respect. Se întâmplă lucruri ciudate. Urmăresc 

îmbogățirea, dar deocamdată nu o găsesc. 

 

Luna iulie ar trebui să simplifice lucrurile în așa fel încât ele să devină accesibile atât pentru 

leu cât și pentru partenerul său de lucru. Din nefericire, se menține acea componentă dramatică pe 
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casa familiei, dar și acele constrângeri care vin să le atragă atenția că abuzul de autoritate, lipsa de 

măsură sau dorința de câștig rapid constituie marile greșeli ale acestui interval. 

Relația proastă a lui Venus cu Pluton accentuează acum un conflict care poate duce la boală. 

Este adevărat, lucrurile se pot remedia prin intervenția unui factor care reglează, în special prin 

participarea la evenimente de grup care să nu semene cu ceea ce au traversat de la începutul anului 

și până acum. Din această cauză, unii dintre ei s-ar putea să se simtă favorizați de o persoană, dar, în 

mod surprinzător, persoana respectivă să nu dorească să-i avantajeze. Relația bună a lui Mercur cu 

Luna neagră din 2 iulie ar trebui să le vorbească și lor, așa cum se întâmplă în cazul celorlalte zodii, 

despre sacrificiu, deci să accepte că absența unui avantaj nu înseamnă pierdere. Încercare majoră se 

localizează acum în sfera intimă, în familie și s-ar putea să trebuiască să renunțe la ceva al lor 

pentru binele cuiva din preajma, pentru binele unei persoane dragi sau pentru stabilitatea familiei. 

Se va vorbi, așadar, în mediul în care se integrează un leu despre seriozitate și despre capacitatea de 

a învăța din greșelile proprii sau de a nu repeta la nesfârșit aceeași greșeală. Trigonul Soare-Neptun 

le poate aduce leilor deschidere către o lume misterioasă, interes față de ezoterism, față de a lucra 

cu energia sau o curiozitate față de forțele nevăzute care s-au implicat în evenimentele pe care un 

leu le-a parcurs în prima jumătate a anului pentru că se simt încurajați. În 4 iulie când se va împlini 

Luna nouă pe casa lucrurilor ascunse leii vor fi foarte curioși. Curiozitatea aceasta va fi foarte 

vizibil pentru ceilalți însă dacă avem de-a face cu persoane educate, culte, profunde atunci leul 

ajunge la cunoaștere. Personajele mai puțin instruite vor simți că au o imaginație foarte bună, își pot 

explica lor înșiși mult mai bine procesul de lucru, își înțeleg mai bine creativitatea și își pot permite 

să fie generoși pe cât de inspirați sunt. Este adevărat conjuncția aceasta a Lunii cu Soarele pe casa 

lucrurilor ascunse îi atrag pe lei către o lume misterioasă. Cei superficiali s-ar putea să nu înțeleagă 

nimic din ceea ce trăiesc în această perioadă, să nu mai tolereze aceste evadări dintr-un plan al 

imaginarului pentru că de fiecare dată când au făcut lucrul acesta în prima jumătate a anului s-au 

ales cu imaginea terfelită. Un leu matur face lucrul acesta pentru că accesul la cunoaștere favorizată 

de Luna nouă care se împlinește pe casa lucrurilor ascunse le spune că atracția către energii fine și 

rafinate nu constituie cauza problemelor pe care le-au traversat. 

În prima decadă a lunii iulie se poate întâmpla un lucru absolut special cu leii. Trec printr-o 

mare încurcătură fără să facă nimic, prin simpla prezență sau pentru că aleg să spună cum au văzut 

ei anumite întâmplări, cum le înțeleg sau care este viziunea lor despre ceea ce se întâmplă în jur. S-

ar putea ca unii dintre lei să fie puțin cam emoționali, să dramatizeze puțin mai mult rolul pe care l-

au avut în evenimentele despre care aleg să vorbească, unii chiar să cadă în patima 

autocompătimirii, să renunțe la modestie și să vorbească foarte mult despre sine deși nu ar trebui. 

Cu toate acestea, schema pe care o folosesc este absolut minunată pentru că atrage atenția asupra 

unor probleme pe care toată lumea trebuie să le gândească și să le interpreteze după un model impus 

de leu. Există însă o mare durere pe care leul nu va putea să o împărtășească și aceasta va fi vizibilă 

pentru el cu precădere în preajma zilei de 7 iulie, când Mercur se va afla într-o opoziție perfectă cu 

Pluton. Această durere nu trebuie neapărat să fie doar sufletească, poate fi și fizică, iar dacă vine din 

această zonă a afecțiunilor fizice atunci cu siguranță este mai veche. Pluton le trece pe casa muncii 

din 2008 și, tot atunci, sănătatea lor slăbește, efortul pe care-l fac pentru îndeplinirea unor sarcini, 

pentru a menține un anumit nivel de competență profesională sau pentru a-și îndeplini îndatoririle 

ce le revin prin postul pe care-l ocupă îi epuizează și, pe unii, îi vor duce chiar spre boală. 

Momentul acesta devine mai important pentru ei deoarece se suprapune și cu careul Venus-Uranus. 

Totuși simt clar această durere, dar își amintesc de neclaritățile pe care le-au avut față de aceasta 

până când au aflat care este cauza. Cu alte cuvinte, în preajma zilei de 7 iulie leii retrăiesc 

evenimente neplăcute care s-au consumat în anii din urmă, dar fac lucrul acesta în crescendo, 

respectând întru totul etapele pe care le-au parcurs până când au aflat într-un mod clar și lucid ce se 

întâmplă. 

Leii vor suporta destul de greu opoziția Soarelui cu Pluton. Sunt avertizați că aceste 

schimbări bruște care apar în zona profesională devin epuizante, apăsătoare, bolnăvicioase. Pentru 

că nu au sănătatea la cotele cele mai bune, ar putea să nu se implice în forță în evenimente sociale 

deoarece își vor crea singuri o tensiune nervoasă, una atât de mare încât să le agraveze o boală. La 

polul celălalt, ar putea să renunțe la demersuri importante, să dezerteze, să cedeze prea ușor în fața 
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unei presiuni crezând că rezolvă pe moment această problemă, dar să se încarce în timp cu mari 

regrete. Există suficient de multă determinare pe cerul astral al momentului încât să nu fie nevoie de 

renunțare. Chiar dacă Soarele primește o opoziție din partea lui Pluton și sănătatea este încercată, 

Mercur din aceeași casă a lucrurilor ascunse primește o susținere din partea lui Jupiter de pe casa 

hrănirii. Pentru a depăși acest impas nu trebuie decât să-și respecte odihna, să se alimenteze corect, 

să nu-și neglijeze alimentele pe care corpul le tolerează cel mai bine, să nu uite să bea suficientă 

apă, să stea la soare atât cât să nu-i facă rău, să râdă în fiecare zi și să se culce înainte de miezul 

nopții. Dacă respectă aceste reguli presiunea opoziției Soare-Pluton nu-l poate zdruncina, ci, cel 

mult, îi oferă posibilitatea de a retrăi tensiuni pe care le cunoaște foarte bine. 

Respectând aceste recomandări astrale, în a doua decadă a lunii iulie leii se vor simți 

eliberați de o mare presiune. Lucrurile acestea se rezolvă aplicând procedee foarte simple ori 

apelând la anumite deschideri sau chiar puteri. Depășesc, astfel, anumite dificultăți de exprimare, de 

atitudine, nu se mai situează pe poziția celui care este împotriva tuturor pentru a supraviețui și 

înțeleg mult mai bine care sunt problemele de comunicare cele mai dificile pe care au crezut că nu 

le pot rezolva singuri. În 11 iulie Mercur din Rac va împlini un careu cu Uranus din Berbec și se 

tem de drumuri lungi, sunt îngrijorați că persoane dragi situate la mari depărtări, poate chiar cei care 

i-au părăsit în prima jumătate a anului, alungați de ei sau ca urmare a comportamentului indecent pe 

care l-au întreținut, nu le dau niciun semn. Asta înseamnă că deja regretă că au greșit și vor să lege 

din nou o prietenie frumoasă cu aceste persoane. Cu alte cuvinte, în mijlocul lunii iulie lei vor 

lucruri care nu pot fi realizate, care nu pot fi atinse așa cum gândesc pentru că nu se îndeplinește o 

condiție morală, nu se depășește riscul uman pe care l-au iubit atât de mult în prima jumătate a 

anului.  

 
În 12 iulie, când Venus va intra pe casa personalității și va avea de împlinit un careu cu 

Junon de pe casa familiei, leii se simt solicitați să facă o impresie, să rezolve problemele celorlalți 

sau consideră că a sosit momentul să ia pe umerii lor o responsabilitate de familie. Acest lucru va fi 

suplimentat și de intrarea lui Mercur pe casa personalității în 14 iulie însă această poziție este mai 

puțin avantajoasă decât cea a lui Venus pe zodia Leu. În consecință, relația negativă a lui Mercur cu 

Junon nu le vorbește leilor despre responsabilitate, ci despre a-i păcăli pe alții cu o responsabilitate 

încercând să-și ia pe umeri o sarcină mult mai ușoară, dar să îndeplinească aceeași calitate de 

salvator. Este mai puțin important dacă rolul de salvator este așa cum și-l atribuie, cât de important 

este că în momentul acesta leii conștienți visează că pot să facă mai mult. Cu toate că sentimentele 

lor sunt în continuare răvășite pentru că Luna neagră se află în plin tranzit prin casa familiei, faptul 

că pot să facă lucruri de genul acesta îi îndeamnă să ceară o prelungire a unui termen, să dorească să 

revizuiască un acord, o înțelegere sau anumite proiecte pe care le-au abordat superficial în prima 

jumătate a anului. Este adevărat, nu au suficient de multă putere încât să le și rezolve, dar faptul că 

le revizuiesc le dăm satisfacție, îi fac să se simtă importanți față de ei înșiși și, în consecință, 

situațiile acestea au asupra lor un efect tonic. Au nevoie de această încredere în sine, au nevoie de 

aceste confirmări și oricât de ciudate par celor din jur trebuie lăsați să și le îndeplinească 
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Nu este indicat ca rezultatele acestor demersuri să le amplifice nesiguranța sau încrederea în 

sine. S-ar putea ca o parte dintre ei, fiind foarte ambițioși, să creadă că dacă se ocupă de lucrul 

acesta obligatoriu trebuie să le și rezolve. Au nevoie să fie puțin mai permisivi și mai indulgenți cu 

ei înșiși pentru că nu dispun de energia necesară pentru a rezolva lucrurile acestea, ci doar să le 

revizuiască. În 17 iulie, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Chiron și cu Marte, leii se simt 

atrași de lucruri neobișnuite. Se pot ocupa de probleme legate de mister, localizare, fuziune, vor să 

înțeleagă lucrurile care nu le-au fost până acum accesibile și unii dintre ei vor fi atât de implicați în 

aceste demersuri încât vor dori să obțină și rezultate imediate. Ca și în celelalte proiecte, au nevoie 

să le privească pe acestea întâi cu titlu informativ pentru că dacă vor fi prea lacomi vor ajunge 

foarte ușor la conflict. De această dată, pentru că este și Chiron implicat în această construcție 

astrală conflictul duce la epuizare rapidă. Foarte curând Soarele va ieși de pe casa lucrurilor ascunse 

și nu vor mai avea suficient de multe motive pentru a înțelege o afecțiune atunci când ea apare. 

Situația aceasta susținută de Pluton, fără impactul planetelor de pe casa lucrurilor ascunse, arată 

dificultăți de încadrare, neputința de a descoperi care este cauza lucrurilor sau chiar refuzul unui 

tratament în situația în care se face rapid o încadrare corectă. 

Dar multe din lucrurile acestea sunt suficient de puternice încât să fie transformate în 

provocări. Este adevărat, va trebui să muncească și, la fel cum s-a constatat de la începutul anului și 

până acum, leii încearcă să câștige fără muncă. Cei care au desconsiderat din 2008 încoace 

îndemnul acesta spre forță, spre seriozitate și curaj, au parte de complicații sociale care se vor 

amplifica pe Luna plină din 20 iulie. Sunt reînviate probleme de coordonare, de înțelegere sau 

probleme legate de o necesitate. Pentru că o parte dintre acestea au fost încadrate corect, leii au 

impresia că le-au și rezolvat, dar se înșală pentru că ele revin acum într-un context nou și prin 

intermediul altor persoane. Leii superiori vor reușit să facă apel la un for personal, la anumite 

rezerve și vor reuși să le rezolve. Ceilalți vor apela la persoane care s-au lăudat până acum că au 

principii solide de viață, că nu deviază de la regulile morale și oricât de greu le este își ating ținta. 

Oamenii aceștia de succes atrag acum leii inferiori care sunt dispuși să folosească un anumit ton, să 

fie suficient de fățarnici pentru a-și atinge ținta. 

În 22 iulie, Soarele le va intra pe semnul lor și atunci leii vor ieși din umbră. Dacă sunt 

pregătiți să facă o impresie buna, să fie puternici și curajoși, dacă nu se simt marginalizați, dacă au 

ceva bun de împărtășit atunci ieșirea din anonimat îi ajută foarte mult să le transfere celorlalți din 

calitățile lor. În caz contrar, vor fi în centru atenției însă nu prin farmec, prin emoții pozitive sau 

prin tandrețe, ci prin indolență, minciună sau fățărnicie. De această dată, nu se poate stabili din start 

dacă trecerea Soarelui pe semnul lor îi ajută foarte mult. Nu se poate stabili nici măcar așa cum se 

stabilește în cazul celorlalte zodii atunci când Soarele intră pe semnul lor. Se poate spune însă că 

devin interesați de remarcile pe care le fac, de observațiile pe care le aplică mediului dacă acesta 

trece prin transformări. Saturn, încă se află mers retrograd pe casa iubirii dăruite și leii nu sunt încă 

obiectivi atunci când se implică în soluționarea unei probleme. Este posibil ca anumite acțiuni să fie 

fulgerătoare, gândirea lor să fie practică și să atragă atenția oamenilor puternici. Totuși, s-ar putea 

ca rezultatul să nu-i mulțumească pentru că retrogradarea lui Saturn nu le permite să se desfășoare 

liber, ci, dimpotrivă, le poate crea problemă de autoritate sau de integrare. În 24 iulie, când Soarele 

va împlini careul cu Junon, leii își vor pierde răbdarea, vor crede că problemele din familie îi 

privează de anumite libertăți sociale sau poate chiar de bucurii. Se așteaptă ca de-acolo recompensa 

să fie suficient de mare încât să uite de această insatisfacție. Nu se știe dacă pot avea în această 

perioadă câștiguri materiale, însă în mod sigur faptele pe care le fac pot fi calculate și din punct de 

vedere material, pot fi evaluate și după o schemă de recompense, chiar dacă nu primesc încă nimic. 

Cu alte cuvinte, ceea ce fac ei nu este lipsit de importanță, iar prețul pe care îl cer nu este de 

neglijat. Dacă vor să nu-și piardă capul în demersuri de genul acesta atunci au nevoie de disciplină. 

Mai este puțin până când Saturn își va reveni la mersul direct însă suficient de mult încât dacă nu 

sunt atenți să facă greșeli majore, spre exemplu așa cum s-a întâmplat în mijlocul lunii iunie. 

Evenimentele pe care le parcurg acum au caracter compromițător și le pot depăși foarte ușor dacă au 

simțul umorului și dacă nu participă la conflicte sociale, la tensiuni doar pentru a le arăta 

adversarilor că îi desconsideră sau îi cred inferiori, ci pentru soluționarea neînțelegerii. 
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Finalul lunii iulie înseamnă pentru lei întâlnirea cu instrumentele pe care trebuie să le 

folosească pentru a-și debloca o mentalitate greșită, pentru a se apropia de echilibrul interior și 

pentru a nu mai fi oportuniști. Cei care arată lipsă de respect, care nu țin cont de ceilalți, care sunt 

pisălogi sau cei care au prea multă ambiție și prea puțină determinare, vor considera că cele mai 

importante evenimente de care trebuie să țină cont sunt cele legate de bani sau de ceea ce poate fi 

convertit în bani. Cei care sunt profunzi, cei care trăiesc și din alte motive nu doar pentru plăcere 

sau satisfacție, vor fi încurajați în preajma zilei de 27 iulie să pornească într-o călătorie imaginară, 

una care îi va înnobila și va apropia de cunoaștere. Se vor uita la toți cei din jur care își 

dramatizează condiția și se vor purta ca și cum au uitat complet că același lucru s-a întâmplat și cu 

ei în prima jumătate a anului. Vor considera că totul este doar o furtună într-un pahar cu apă și nu 

merită suficientă atenție. Dacă refuză problemele acestea pentru a se preocupă de viața spirituală, de 

căutare, de elevare atunci le este permis. 

Totuși, sunt avertizați că în preajma zilei de 29 iulie când Mercur se va afla într-un careu 

perfect cu Marte s-ar putea să nu mai țină cont de prețul pe care cineva dorește să-l ofere, nici măcar 

de echivalent. Totul va fi judecat după o stare de nervi, o ambiguitate sau o precipitare pentru că 

toate se aduna în capul lor și au impresia că au pierdut timp, că s-au înconjurat numai cu oameni de 

proastă factură și acum sunt într-un impas din această cauză. În realitate, ceea ce se consuma pe 29 

iulie este amplificat și de iminenta intrarea lui Uranus în mers retrograd ce se va consuma în 

noaptea de 29 spre 30 iulie. Apoi imediat ce Soarele își va definitiva careul cu Luna neagră și 

Mercur a intra pe casa banilor leii vor fi liniștiți că dacă vor munci și vor avea câștiguri, ce-i drept 

mici, pentru că Fecioara nu a îmbogățit pe nimeni, cu tensiune, cu nervi, cu griji și cu insomnii. 

Important este să nu-și compromită relațiile în 29 iulie pentru ca să intre în luna august cu fruntea 

sus. 

 

AUGUST 
Probleme intime. Nu au încredere-n prietene. Reorientare neobișnuită. Problemele 

celorlalți devin foarte interesante. Sunt atrași din nou de mister. Pierd un bun important. 

Optimismul este pierdut la jocurile de noroc. Miză pe o problemă importantă. Forță distructivă. Nu 

iau în considerare binele celorlalți. Călătorie sprâncenata. Voința și autoritatea nu sunt același 

lucru. Contrast. Prea multe calcule pentru lucruri lipsite de valoare. Impulsurile nu mai sunt 

apreciate ca pe vremuri. Instinctul nu mai ajutî. Consum inutil. Tensiunile sunt încadrate greșit. 

Exaltare. Se iau prea în serios. 

 

Luna august le aduce leilor o redresare într-un sector intim. Dacă pentru toată lumea această 

lună înseamnă simpatie față de slăbiciunile și nevoile celorlalți, pentru leu arată simpatie față de 

nevoile și slăbiciunile sale. Chiar de la începutul lunii, când Venus se va afla într-o relație bună cu 

Uranus, iar Mercur într-o relație bună cu Junon se gândesc să pornească pe un nou traseu. Este 

adevărat, lucrurile acestea cer maturitatea și curajul pe care leii nu le au acum, dar pentru că în 

această lună, în a doua decadă, Saturn își va reveni la mersul direct, speră ca, la un moment dat, 

lucrurile acestea care le lipsesc acum să vine și spre ei. Pentru a compensa, se arată vigilenți, doresc 

să-i bulverseze pe cei din jur, implicându-i în conflicte, în bârfe, în incidente ciudate pentru că 

preocuparea lor arată stabilitatea lui. Relația bună dintre Soare și Saturn poate arăta că un conflict 

care se consumă în exteriorul său îi garantează că agresivitatea nu va mai fi orientată împotriva sa. 

Este o tactică, este o strategie pe care o folosește foarte ușor pentru a distrage atenția de la o 

slăbiciune a sa sau de la o carență. 

Din 2 august, de când Marte le va intra din nou pe casa iubirii dăruite, leii își vor vedea 

mândria crescând, vor considera că multe din evenimente le consumă resurse dedicate și vor lua în 

nume personal tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. În 1 august împlinește și luna nouă, iar acest 

eveniment pare să le aducă atât de multă bucurie și încântare încât să aibă impresia că sunt din nou 

pe val. Conjuncturile de acum îi ajută să-și ascundă problemele și le încurajează exprimarea pe un 

nivel superior sau pe același nivel, cu aceleași instrumente, dar în alt mod, cu mai multă cinste sau 

cu mai multă toleranță. Alte semne zodiacale, dacă ar fi avut problemele pe care leul le parcurge 
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acum, de mult timp ar fi cedat. Din această cauză realitatea nu-i lasă să se vadă din exterior decât ca 

pe niște persoane care pot trece, ce-l mult, printr-o criză morală, dar și pe aceasta o parcurge cu 

sensibilitate și, dacă este cazul, chiar cu autoritate. Condițiile sociale sunt în continuare favorabilă 

celor născuți în zodia leu și evenimentele pe care decid să le controleze îi încarcă o mare  

însemnătate sau chiar de onoare. Cu toate că în jurul lor este furtună leii își amintesc în prima 

decadă a lunii august despre onoare. Fac lucrul acesta atrăgându-i și pe ceilalți în genul acesta de 

experiență. 

Trecerea lui Venus pe zodia Fecioară, adică pe casa banilor arată că își pot folosi pentru 

bani, pentru avantaje sau pentru a atrage atenția asupra persoanelor, calitățile, creativitatea sau chiar 

dragostea. Cu Saturn pe casa iubirii dăruite și cu Venus în Fecioară pe casa banilor, leii sunt în stare 

acum să vândă și sentimentele, să le pun acestora un preț și cine dorește să le primească, cine 

dorește să se bucure de putere optimism, înțelegere și căldură, le poate primi pe toate la același 

pachet, va trebui să accepte și impulsul lor de a domina fără măsură, de a cocheta cu vulgaritatea 

sau de a se lăuda prea mult. 

 
În încercarea lor de a atrage atenția asupra elementelor pozitive de caracter sperând că în 

felul acesta uită de probleme și vor trăi mai bine, leii dau de alte complicații. Planetele din Fecioară 

va trebui în mod obligatoriu să treacă un test, cel dat de opozițiile succesive cu planeta Neptun de 

pe casa ocultismului. Tot ceea ce se întâmplă în această perioadă are o însemnătate, are o greutate și 

acolo unde nu există curaj și moralitate, toate celelalte calități se sting, toate sunt trecute în umbră 

sau sunt apreciate de anturaj așa cum nu se așteaptă leul. Pentru a înțelege lucrurile acestea 

complexe, leul are nevoie să fie realist, să gândească pentru binele grupului și dacă este cazul chiar 

să dăruiască din câștigurile sale pentru binele grupului. Dacă este generos și face lucrul acesta fără 

să ceară un preț, fără să se aștepte să primească altceva la schimb atunci este un leu superior care 

reușește să-și coordoneze destinul prin acest hățiș întunecat al problemelor și durerilor. Mulți dintre 

cei născuți în această zodie vor considera că, ajunși în fața acestor probleme, nu trebuie să înțeleagă 

că sunt năpăstuiți, că sunt pedepsiți de destin. Poate nu au fost suficient de cinstiți sau nu au fost 

corecți la adresa unui om slab și acum au întâlnit oameni și mai puternici sau cei slabi și-a unit 

forțele pentru a lupta împotriva sa. Asta nu arată o pedeapsă, ci doar o reglare. Atitudinea aceasta de 

doborâre nu este corectă și ea îi poate duce foarte ușor către mania persecuției sau către a lua în 

nume personal tot ceea ce se consumă pe zona publică și nu le convine. Trebuie să înțeleagă că sunt 
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asemenea celorlalți, că trebuie să li se întâmple situații de genul acesta pentru a învăța să fie maturi, 

să nu fie egoiști, să împartă din ceea ce au fără a cere nimic în schimb doar pentru bucuria și binele 

celuilalt. Tensiunile care vin de pe axa Fecioară-Pești le pun la încercare asocierile și s-ar putea ca 

în prima decadă a lunii august leii să vadă că nu au atât de mulți prieteni precum cred și nici nu sunt 

atât de grozavi precum au avut impresia în ultima perioadă. 

Având la bază aceste decizii, intră în a doua decada lunii august cu mai mult curaj. S-ar 

putea ca acest curaj să se transpună în evenimente pe care să le pot controla sau care se enervează 

teribil. Dacă au respect față de oameni atunci această stare de nervozitate se va orienta către obiecte. 

Vor strica lucruri prin casă, vor scăpa din mână diverse obiecte și acestea vor înceta să mai 

funcționeze. Această energie a tensiunii și a distrugerii care le vine din retrogradarea lui Saturn pe o 

casă a puterii, pe casa a V-a, trebuie să se consume față de lucruri, față de persoane. În cazul leilor 

inferiori, dorința de a trăi bine îi motivează să îndrepte această forță distructivă către oamenii care le 

stau în calea fericirii. Acești oameni inferiori nu vor simți în 11 august că Mercur din Fecioară va 

trimite un trigon către Pluton de pe casa muncii, nu vor simți că lucrurile dau semne de redresare și 

că efortul pe care ar fi trebuit să-l facă pentru alții trece într-un alt plan. Acești oameni vor 

considera că dacă, în continuare, sunt asupriți atunci alții sunt vinovați și pentru această vină cineva 

trebuie să plătească. 

În 13 august Saturn își va reveni la mersul direct și aceasta atitudine refractară față de 

oameni sau lucruri se va opri. Este adevărat, deja răul este produs, deja această energie distructivă a 

oprit un proces, a produs multe stricăciuni încât sa mai poată fi văzuți ca oameni sensibili sau ca 

ființe care suferă foarte ușor pentru alții. Există o rațiune pentru care lucrul acesta se consumă în 

modul negativ. Există o explicație logică și aceasta vine din dorința de competiție. Marte pe 

Săgetător, pe casa iubirii dăruite, arată că leii vor să fie din nou în centrul atenției, vor să se ridice 

deasupra celorlalți și că vor să facă lucrul acesta pentru faimă. Cu cât își vor dori mai mult această 

glorie, cu cât vor să arate că sunt puternici, plin de resurse și dispun de o poziție privilegiată, cu atât 

mai multe probleme vor traversa pentru că excesul de autoritate ce ar putea să le vină de pe casa a 

V-a se compensează prin opoziția pe care Venus o primește din partea lui Neptun de pe casa 

ocultismului care slăbește o autoritate ori o compromite. Toate acestea fac parte dintr-o structură 

astrală numită vapor care are la bază autoritatea impusă de casa a V-a și de această opoziție dintre 

Venus și Neptun. Așadar, problemele sunt mai importante decât succesul iluzoriu pe care vor să-l 

obțină. Leul care înțelege repede lucrul acesta va reuși să se detașeze, să-și transforme agresivitatea 

în hotărâre, independență și putere de susținere, dar nu putere de distrugere. 

Pentru că înțeleg că lucrurile bune nu sunt orientate împotriva lor leii au neapărată nevoie să 

facă trimitere la evenimente sociale care s-au consumat la începutul lunii iunie. În mod normal, 

mintea lor se întoarce către finalul lunii aprilie, atunci când au crezut că au avut libertatea de a se 

comporta după bunul plac. Nu trebuie să facă lucrul acesta dacă vor să supraviețuiască sau dacă vor 

să nu strice mai mult ceea ce se află deja în jurul lor. Dacă se abțin de la a mai face lucrul acesta 

atunci pot obține privilegii importante, unele dintre ele pe care și le-au dorit și care pot fi legate de 

funcții de conducere, de consiliere, de protecție, de vindecare sau de autoritate. Există o problemă 

pe care însă nu vor reuși să o rezolve în a doua decadă a lunii august și pentru care revenirea lui 

Saturn la mersul direct nu are soluții. Această problemă este legată de copilăria sa, de adolescența 

sa, de un eveniment care s-a consumat cu mult timp în urmă și care l-a urmărit ca o umbră toată 

viața. Apar în această perioadă tensiuni sociale care vin din faptul că această problema nu este 

rezolvată și ar putea să încurajeze un leu să privească viața cu mai multă încrâncenare în timp ce el 

să creadă că o privește prin voință sau autoritate. Este vorba despre un obicei prost, unul care le-a 

provocat o stagnare în defecte de caracter, o simpatie față de viciu. Din această cauză raporturile cu 

ceilalți ar putea să aibă de suferit și Luna plină din 18 august să amplifice lucrurile acestea până la o 

limită periculoasă. De această dată Luna plină se consumă pe axa proprietăților și lucrurile acestea 

pe care leii le aveau în preajmă și le iubeau foarte mult sau pe care le-au pretins celorlalți ca o plată 

pentru ceea ce au făcut pentru ei, se distrug de la sine, se depărtează de el sau ajung în momentul 

acesta în care să înțeleagă că nu mai sunt necesare. Cert este că toate aceste situații sunt susținute 

astral de opoziția lui Mercur cu Chiron, ceea ce înseamnă durere, neputința de a încadra situațiile 

acestea conflictuale în mod corect, poate chiar constatarea că lipsește forța necesară, sângele rece, 
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discernământul necesar pentru a traversa aceste situații dificile sau de a le găsi acestora cea mai 

bună soluție. Unii dintre cei născuți în zodia Leu, care, în plus, mai sunt și foarte sensibili sau ușor 

de rănit, s-ar putea să creadă că momentul acesta sunt contemporani cu mari orori, că ajung să vadă 

lucruri rele care îi domină și mai mult, care le fură din energie sau îi obosește. Pentru a se 

desprinde, dau într-o altă obsesie, cea a corectitudinii. Au pretenția ca toți oamenii din jur să fie 

foarte corecți, să se încadreze în niște reguli pe care el le stabilește. Pentru a ieși din această situație 

leul are nevoie ca aceste reguli să fie de fapt universale. Oamenii nu trebuie să facă lucrul acesta 

doar pentru că le place lor, ci pentru că așa este corect, moral sau de bun-simț. Doar așa pot ieși din 

această situație încurcată. 

Trecerea Soarelui pe zodia Fecioară arată că anumite păreri despre sine ies la lumină în alt 

mod. S-ar putea ca abilitățile pe care le au și pe care nu au putut să le pună în aplicare în ultimele 

luni să-i ducă acum spre o reușită, numai că s-ar putea ca această reușită să fie puțin cam tardivă, 

adică să le ofere privilegii care nu le mai sunt necesare, lucruri cu care nu mai au ce să facă sau să le 

furnizeze informații care nu mai au valoare. Cu toate acestea, pentru că sunt într-o perioadă dificilă 

leii le primesc pe acestea și le depozitează în ideea că poate, pe viitor, vor fi și acestea necesare la 

ceva. Procedând în felul acesta, lasă impresia celor din jur că sunt calculați, că nu se mai frământă 

de lucruri lipsite de importanță și că au început să-și revină, să fie mai liniștiți, mai calzi, mai 

disciplinați adică să aibă suficient de mult sânge rece încât să treacă dincolo de aceste probleme și 

să nu-și mai folosească ambițiile împotriva celorlalți. Este adevărat, lucruri acestea sunt vizibile 

pentru ceilalți, însă ele nu au o bază reală. Multe dintre ele sunt simulate sau sunt reacții de moment 

de care leul se folosește pentru a crea impresii. Fac lucrul acesta pentru că nu se coordonează după 

dorință, după ambiție și vor să-și ascundă anumite complexe de inferioritate sau anumite impulsuri 

susținute de o energie negativă. 

În momentul în care se preocupă foarte mult de ceea ce îi interesează pe ei, leii ar putea să 

constate că deja în preajma lor s-a consumat un eveniment foarte important pentru comunitate, 

pentru grupul de apartenență. Acest eveniment are asupra lor un mare impact în sensul că îi va 

încuraja să fie puțin mai delicați, mai rafinați, să fie mai deschiși față de rafinamentul spiritual sau 

poate chiar față de bunul gust al celorlalți. Prin conjuncția lui Marte cu Saturn leii constată că nu au 

totdeauna dreptate și, dacă ajung în punctul acesta pentru că vor și nu pentru că sunt constrânși pe 

evenimentele exterioare să reacționeze așa, își conservă o mare parte din energie pentru a fi mai 

calzi, mai iubitori, mai deschiși sau pentru a deveni oameni de succes așa cum își doresc. Dacă 

lucrul acesta se realizează ca un duș rece, o pornesc pe un drum separat față de o altă persoană, se 

despart, se separă și această libertate să fie tonică pentru ei, să-i ajute să nu se mai consume în 

tensiuni inutile sau să-și ofere privilegiul de a iubi oameni care le răspund la fel. 

Finalul lunii august îi suprasolicita pe lei și nu le permite să se desfășoare atât de ușor pe cât 

și-ar dori. Au impresia că viața este mult prea schimbătoare, că forța lor creatoare nu se exprimă așa 

cum și-ar dori și nu mai pot rezolva atât de repede anumite probleme. Prin aceste impresii, victoriile 

par foarte departe, iar luptele pierdute deja. Au senzația însă că oamenii din jur care le vorbesc 

frumos sunt cei cu care ar trebui să se întrețină de acum încolo. În 26 august când Marte se va afla 

într-o relație negativă cu Neptun această planetă a iluziei realizează o relație pozitivă cu Luna 

neagră. Deși din punct de vedere rațional știu că oamenii de proastă factură sunt cei lingușitori și au 

suficient de multe persoane în jurul lor care se comportă în felul acesta, nu se pot abține să nu 

răspundă acestor prefăcătorii, nu au suficient de multă putere încât să se împotrivească acestora. 

Apare, astfel, un fel de exaltare a emoțiilor, una care este susținută pe neputința de a gândi serios, 

atent sau profund. Asta înseamnă că leii își pierd capul, nu mai pot să judece normal și se pare că nu 

au în jurul lor oameni care să-i ajute în sensul acesta. Doar ei singuri se pot extrage din această 

furtună și asta doar în preajma zilei de 28 august, când Venus va realiza o conjuncție cu Jupiter. De 

această dată conjuncția cu pricina nu este atât de favorabilă pe cât ar părea pentru că Venus din 

Fecioară nu se simte atât de bine și vrea ca acest noroc să fie construit după schemele pe care le 

gândește, le impune sau le solicită cu insistență. Pentru că în momentul acesta leii sunt încolțit, au 

gânduri mai puțin corecte sau chiar iau totul în nume personal, norocul care se va construi pentru ei 

din conjuncția lui Venus cu Jupiter este unul chinuit, lipsit de importanță sau de durabilitate. Cu alte 

cuvinte se vor întâlni cu norocul, dar nu sunt în stare să-l aprecieze după nevoile pe care le au. 
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Reușesc din această confruntare doar leii care sunt orientați spiritual și care nu confundă oamenii 

profitori cu oameni răi. Leii au această meteahnă, pot să greșească în felul acesta considerând că 

este totuna dacă ești profitor sau dacă  ești rău. În 30 august, când Marte va definitiva careul la Axa 

Dragonului, vor vedea că destinul lor, evenimentele pe care le parcurg sunt cel mai bun profesor. 

Apoi, tot în 30 august, Venus va intra pe zodia Balanța și încet se vor orienta către comportamente 

sănătoase. Vor lupta împotriva acestor obiceiuri proaste și nu se vor mai contrazice din nimic, nu 

vor mai dori să scoată în evidență imperfecțiunile comportamentale ale celorlalți sau derapajele lor 

verbale. Se ocupă de ascensiune și fac lucrul acesta pentru creșterea și dezvoltarea lor. Acestea vor 

fi gândurile pe care le vor avea începând cu 30 august timp de trei săptămâni pentru că Mercur va 

intra în mers retrograd. Pentru că se află pe Fecioară, pe casa a II-a, ar putea ca timp de trei 

săptămâni, începând cu 30 august, leii să aibă probleme de nutriție, probleme în a accepta părerile 

celorlalți, în a fi toleranți, în a înțelege ce li se spune și ce au de făcut. Această problemă a hrănirii 

fizice, afective sau mentale poate compromite imaginea unui leu care bate pasul pe loc și are 

impresia că aleargă la maraton. 

 

SEPTEMBRIE 
Rezolvă ușor problemele celorlalți. Nu țin cont de recomandări. Se pierd cu firea. 

Problemele grave sunt ascunse pentru o scurtă perioadă de timp. Minciuna are picioare scurte. In 

dispoziție. Îi părăsește norocul. Cred că s-a împiedicat de un sac de bani, dar acesta este gol. 

Revoltă împotriva patimilor celorlalți. Se tem de despărțire. Mare mobilitate. Accident ce nu poate 

fi anticipat. Lipsă de motivație pentru lucruri importante. Se traversează o problemă gravă. 

Vindecare. Viața personală este pusă pe tavă. Nu lipsește nimic, dar nici nu le ajunge nimic. 

Grupul de apartenența nu-i poate mulțumi. Lipsa de profunzime este confundată cu succesul. 

 

Luna septembrie aduce un eveniment astral important pentru anul 2016 care se va 

transforma pentru cel născut în zodia Leu într-o transformare de vibrație, de orientare și vor avea 

impresia că trec pe un nou nivel sau că își rezolvă o parte din problemele care le-au dat de furcă în 

ultima perioadă. Este vorba despre intrarea lui Jupiter în zodia Balanță, eveniment care se va 

consuma pe 9 septembrie. Până atunci au de traversat o Lună nouă care se împlinește chiar în prima 

zi a lunii septembrie, apoi Soarele se va implica în cinci unghiuri importante cu Junon, Saturn, 

Neptun, Luna neagră și Capul Dragonului, transformând începutul lunii septembrie într-unul de 

mare însemnătate pentru cel născut această zodie. În primul rând, leul va simți că evenimentele care 

vin spre el în această perioadă nu-l mai bulversează atât de mult, nu-l mai încurcă sau îi conferă cât 

de cât o situație stabilă. Vor să facă o impresie foarte bună, să vorbească din nou în fața celorlalți, să 

fie ascultați, să se remarce chiar și prin probleme, dacă nu reușesc prin lucruri bune. De fapt, ceea 

ce se întâmplă pentru lei la începutul lunii septembrie este un fel de avertisment. Ar trebui să țină 

cont de lucrurile acestea pentru că întârzierile care apar, schimbările de registru sau modificările în 

derularea unor proiecte sunt dictate de el și nu trebuie puse pe seama unor opoziții sociale. Există 

însă și o frumusețe aparte în toată această confruntare socială și aceasta vine din faptul că leul are 

impresia că dacă procedează așa reușește să obțină bogăția pe care o caută. În cazul celor profunzi, 

această bogăție este spirituală și de aici poate veni și frumusețea aspectelor de acum. Ceilalți, însă, 

vor dori să intre în contact cu frumusețile celorlalți, fără să le respecte. S-ar putea ca aceștia 

inferiori să fie mult mai abuzivi, să își folosească capacitatea pe care o au, flexibilitatea pe care o 

deține în momentul acesta pentru a interveni abuziv în viețile celorlalți. Vor să se bucure de lucruri 

frumoase, de ceea ce este bun sau profund însă nu sunt în stare să le producă. Pentru că în 4 

septembrie Soarele se va afla în conjuncție cu Capul Dragonului leii renunță la imaginație, se 

orientează către cei din comunitate pe baza spiritului practic și pot acum să transforme un demers 

banal într-o mare realizare pentru ei. Ceea ce rămâne în urmă nu mai contează pentru ei deși pentru 

a-și atinge scopul la începutul lunii septembrie sunt capabili de lucruri destul de grave. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că nu se pot controla, nu au niciun motiv realist pentru a face lucrul acesta. Noi, 

pentru că studiem astrologia, știm că ultima perioadă a fost destul de încărcată și poate chiar 

traumatizantă pentru leu și este posibil ca această experiență ciudată să aibă asupra lui un impact 
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atât de negativ și de periculos încât să facă fapte necugetate, să abuzeze de încredere a cuiva ori să 

intre cu ciubotele în viața sentimentală a unui om foarte drag. 

Nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter general până unde este dispus un leu 

să meargă pentru a-și atinge scopul. Acest lucru poate fi indicat de horoscopul personal pentru a se 

constata care este casa ocupată de Luna neagră și care sunt sectoarele afectate de opoziția Soarelui 

cu Neptun. Apoi tot în prima decadă a lunii septembrie elementele negative de caracter le vin din 

mijlocul lunii ianuarie. Este greu de crezut pentru anturaj că leul poate face un arc peste timp atât de 

îndrăzneț. Face lucrul acesta pentru că dorește să aibă toate datele la dispoziție, dorește să-și atingă 

ținta foarte rapid și, în plus, pentru că pe 7 septembrie se împlinește și trigonul dintre Soare și 

Pluton, dar și sextilul dintre Venus și Saturn, iar ei se simt cumva mânați de mustrări de conștiință și 

atunci folosesc acest arc peste timp pentru a găsi motive reale de care să se folosească pentru a 

explica demersurile pe care le fac acum. Riscurile la care se expun sunt puțin cam mari și s-ar putea 

să piardă la capitolul imagine socială sau educație. Educația lor acum nu poate fi modelată printre 

evenimentele care se consumă acum. Au atât de mult resentiment față de suferință și față de lipsuri, 

sunt atât de umiliți de faptul că nu au reușit să obțină ceea ce-și propun încât vor neglija complet 

acest aspect educațional. În plus, memoria le joacă feste și extrag din ceea ce trăiesc lucrurile care 

nu sunt corecte. Din această cauză progresul poate fi pus în cazul lor pe evenimente întâmplătoare 

sau pe anumite demersuri pe care le-au făcut la începutul anului sau în anul anterior și de care nici 

măcar nu-și mai aduc aminte corect. Acesta este fondul leului la trecerea lui Jupiter din Fecioară în 

Balanță. Aceasta este atitudinea lui și acesta este bagajul său în fața acestui mare eveniment al 

anului 2016. Este adevărat, pentru că Jupiter intră pe o casă de comunicare, într-un semn în care se 

simte mult mai bine decât în Fecioară, zodie pe care o părăsește, leul devine, începând cu 9 

septembrie, atent la lucrurile pe care nu le-a făcut corect sau care nu sunt corecte în jurul său și sunt 

făcute de alții. Pornind de la această bază negativă poate deveni foarte ingenios și poate renaște ca 

pasărea Phoenix din propria cenușă. După 9 septembrie leii ies în fața celorlalți și își construiesc 

discursuri despre suferința umană sau despre cum este să te ridici din tenebre. Asta nu înseamnă că 

ceea ce spune despre evenimentele acestea se potrivește tuturor. Este propria lui experiență și doar 

oamenii asemenea lui se pot folosi de informații de această factură. Cu toate că, în momentul acesta, 

un discurs motivațional, ce ar putea veni din partea unui leu, este complet inutil, acesta nu ratează 

ocazia de a se prezenta celorlalți așa cum le place cel mai mult, ca fiind persoane aparte, oameni 

care nu se încadrează în regulă sau cei mai puternici. 

Jupiter pe casa comunicării pentru leu înseamnă posibilitatea de a se relansa într-un 

domeniu, poate chiar în cel al educației care a fost în ultima perioadă destul de vitrege. Simt nevoia 

să facă din nou cursuri de pregătire, să învețe, să studieze, să scrie despre ceea ce au trăit sau să-și 

dorească să susțină un examen și să aibă toate șansele ca în urma acestei verificări să obțină 

rezultatul pe care îl urmăresc. Totuși, contextul acesta astral în care Jupiter intră pe zodia Balanța 

este potrivit pentru ei și până să ajungă la victorie va trebui să-și curețe efectele negative ale 

faptelor proaste pe care le-au făcut în ultimele luni. S-ar putea ca un leu să se trezească cu un 

proces, să fii amenințat, acuzat de lucruri pe care nu le-a făcut în modul acesta, dar le-a făcut în alt 

mod, să fie expus unor evenimente sociale care se soldează cu un accident și el să fie cel care trage 

ponoasele. Pentru el contextul acesta al celei de-a doua decade a lunii septembrie este destul de 

agresiv, compromițător și, în plus, va fi convins că poate supraviețui doar dacă se va implica în 

asocieri dubioase. Leul va avea senzația că se schimbă orânduirea, că problemele sale se pot 

accentua dacă nu fac anumite compromisuri și dacă nu-și vând sufletul pentru o nouă perioadă. Este 

de la sine înțeles că un leu superior și profund care are verticalitate morală, care ține la demnitatea 

sau la noblețea sa nu se va implica în acțiuni de genul acesta, ci va face lucrul acesta persoana care 

a suferit mai mult decât leul inferior, cea care caută să se strecoare, să fie lingușitoare, să facă toate 

compromisurile posibile pentru a nu suferi. Obsesia suferinței devine în mijlocul lunii septembrie 

una destul de importantă pentru lei și tot aceasta îi  va păcăli că le poate oferi toate răspunsurile. 

Dacă în această perioadă Mercur nu s-ar fi aflat în mers retrograd atunci leul nu ar fi judecat această 

situație după avantaje sau dezavantaje, după ceea ce câștigă sau pierde, după ceea ce consumă sau 

acumulează. Ar fi pus totul pe seama unui idealism interesant și le-ar fi plăcut și noua poziție pe 

care ar putea să o aibă în grupul de apartenență. În momentul acesta leul nu poate fi un visător, nu 
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poate fi un trubadur, chiar dacă îl are pe Marte pe casa iubirii dăruite în Săgetător și ar îndeplini 

toate condițiile pentru asta. Există o mare presiune psihică pe nevoi, acumulări sau pe lipsuri și 

acestea tind să acapareze întregul spectru al percepțiilor și leul în loc să devină puternic prin 

creștere poate deveni pentru o scurtă perioadă de timp puternic prin concentrare. 

 
Soarele încă se află pe casa hrănirii , încă se află în Fecioară și, în 15 septembrie, va avea de 

împlinit o opoziție cu Chiron. Leii au senzația că aceste constrângeri pun asupra lor o greutate atât 

de mare încât se pot îmbolnăvi sau pot să rămână fără lucruri foarte importante pe care le-au întregit 

sau despre care consideră că sunt absolut necesare pentru ceea ce au de făcut de acum încolo. 

Simplu refuz, neputința de a memora, de a învăța, de a studia, de a capta atenția celorlalți, de a se 

implica în activități sportive, care necesită mișcare, mobilitate, sensibilitate sunt pentru el semnul că 

ceva s-a produs și că acest semn, în momentul de față, ar trebui interpretat ca un indiciu de boală. În 

realitate, opoziția Soarelui cu Chiron retrograd arată un accident. Cu cât se gândesc mai mult că 

semnele acestea sunt negative cu atât atrag mai mult un episod care se va consuma brusc. Dacă în 

această perioadă Chiron nu ar fi fost retrograd atunci opoziția cu Soarele ar fi însemnat o problemă 

de sănătate ce ar evolua progresiv pentru că ar fi trebuit să sugereze o lecție de viață pe care Leul 

refuză să o înțeleagă. Pentru că acum Chiron este retrograd, leul este cel care-și cucerește problema 

și ea va deveni reală printr-un eveniment ce se consumă exploziv. 

De altfel, relația bună pe care Marte o împlinește cu Uranus arată că, de fapt, nu sunt atât de 

devitalizați și nici lipsiți de motivație. Nu au însă anturajul pe care și-l doresc, nu sunt antrenați de 

cei din jur așa cum s-au obișnuit. De aici înțelegem că a doua decadă a lunii septembrie înseamnă 

pentru lei traversarea unor sentimente contrare. Dacă au în jur oameni care să-i impulsioneze să facă 

efort atunci fac lucrul acesta de dragul lor, pentru ei și se așteaptă să împartă cu aceștia și 
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rezultatele. Dacă lipsește această motivație, își vor folosi energia respectivă pentru a-și construi 

propriul obstacol sau pentru a inventa un accident și prin traversarea acestuia să nu mai scadă în 

ochii celorlalți. Există pe cerul astral al leilor în această a doua decada lunii septembrie și puțină 

determinare, dar și puțină inventivitate în așa fel încât lucrurile acestea, așa cum le gândesc ei, să 

devină posibile. 

Unul dintre cele mai importante elemente pe care un leu ar trebui să-l ia în considerare este 

cel dat de impulsul de vindecare. Acesta vine ca urmare a unor experiențe nefericite, dar ele nu 

trebuie să rămână în forma aceasta, ci trebuie să se transforme în contact cu informații foarte 

valoroase, în cunoaștere, în curiozitate față de ceea ce ar trebui să-i transforme, să-i ducă într-o zonă 

unde să se poată transforma în liniște. Liniștea, pentru un leu, nu poate fi obținută în această 

perioadă pentru că se tem prea ușor de eșec sau cred că depind prea mult de ceilalți și din această 

cauză ajung să-și vadă doar dificultățile de integrare și nu și capacitățile de care s-ar putea folosi 

pentru a rezolva această problemă. 

În 22 septembrie, când Mercur va reveni la mersul direct, Soarele va trece și el pe casa 

comunicării și va intra în fereastra conjuncției cu Jupiter. Dacă și când trecea pe ultimele grade ale 

zodiei Fecioară, Soarele se afla în fereastra conjuncției, începând cu 22 septembrie, leii vor simți că 

prin căldura contactului, prin interacțiune, prin schimburi sau prin acceptarea părerii celorlalți 

situația lor se poate schimba, tensiunea se reduce, stresul se diminuează și se simt mult mai bine. 

Faptul că se simt bine este un indiciu că lucrurile se schimbă și-n favoarea lor, nu doar împotriva 

lor. De lucrul acesta vor fi mult mai conștienți începând cu 23 septembrie când Venus va intra pe 

zodia Scorpion, pe casa familiei și vor deveni mult mai conștienți de ceea ce se întâmpla acolo. Este 

adevărat, se vor desprinde în mare parte de problemele celorlalți, nu le vor mai băga în seamă atât 

de ușor, vor putea să se desprindă complet și de caracterul dramatic al poveștilor de iubire care vin 

spre ei sau cu care intră în contact. Cu Venus în Scorpion pe casa familiei leii arată că au un interes 

mare față de stabilitatea emoțională. S-ar putea ca această stabilitate să ceară un preț, însă leul este 

dispus să-l ofere pentru că în momentul acesta este suprasaturat de instabilitate și orice echilibru 

este o veritabilă gură de aer proaspăt. Are ocazia să se arate puternic în stabilitate și va profita de 

această șansă. Trecerea Soarelui pe casa comunicării înseamnă pentru lei posibilitatea de a fi mult 

mai flexibili, de a învăța mai ușor din greșelile proprii, de a se adapta mult mai bine la evenimentele 

pe care le parcurg adică de a se desprinde în mare parte de caracterul dramatic al vieții lor care le-a 

dat de furcă până acum. Multe promisiuni pe care le-au făcut celorlalți pot fi puse acum în aplicare 

și pot găsi timpul, energia și informațiile necesare pentru a se ține de cuvânt. 

Zona aceasta a redresării devine din ce în ce mai accesibilă leilor pentru că în 26 septembrie 

și Pluton își va reveni la mersul direct și aceste modificări de comportament devin mult mai clare. 

Mintea nu mai este atât de rătăcitoare, iar forța lor de exprimare este acum la un alt nivel. Chiar 

dacă Saturn își definitivează acum careul cu Axa Dragonului, nu se confruntă cu probleme noi. Leii 

sunt familiarizați deja cu tensiunea pe care trebuie să o rezolve și în cazul lor raportul acesta între 

Saturn și Axa Dragonului se limitează doar la investigare, la cunoaștere și la instrumentele ce 

trebuie folosite pentru soluționarea acestora. În plus, trecerea lui Marte pe zodia Capricorn, pe casa 

muncii, îi transformă pe aceștia în persoane agreabile la locul de muncă, doriți pentru energia pe 

care o au, pentru determinarea lor și pentru faptul că pot să ofere grupului de apartenență modele 

corecte, inclusiv modele de persoane familiste, de prieteni fideli, de oameni generoși sau de ființe 

care se sacrifica pentru idealul lor. Începând cu 27 septembrie leii intră într-o nouă etapă a vieții lor 

sau doar a acestui an pentru că vor reuși să-și pună în practică mult mai ușor idealurile la care au 

lucrat în prima jumătate a anului și care s-au dovedit a fi fără sorți de izbândă. Până și evenimentele 

vieții lor par mult mai ușor de încadrat, de înțeles, de folosit, li se umple un gol în viață și nu mai 

pot fi păcăliți atât de ușor de cei care vor să obțină tot felul de avantaje de pe urma lor. Pot să judece 

foarte ușor situațiile, să fie profunzi, calmi liniștiți și în plus să se ocupe de educație așa cum ne 

sugerează Jupiter și Soarele aflat acum într-o conjuncție. 

Dacă în cazul altor semne zodiacale aglomerarea aceasta de pe zodiile Fecioară și Balanța ar 

fi însemnat contactul cu evenimente pe care nu le mai pot schimba, în cazul leilor lucrurile acestea 

sunt orientate altfel. Ei devin făuritorii propriului destin, au acum posibilitatea să recupereze timpul 

și să învețe din ceea ce a fost greșit. Își propun să nu mai facă lucruri de genul acesta însă această 
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hotărâre s-ar putea să-i țină cel mult două luni, adică până când Marte se stabilizează pe casa 

parteneriatelor. Pe 9 noiembrie Marte va intra în zodia Vărsător însă va avea nevoie de ceva timp 

până când să tulbure apele atât de mult încât și anturajul să-și dea seama că, pentru un leu, perioada 

liniștită s-a încheiat. Acum însă această liniște este reală, profunzimea pe care o trăiesc este 

autentică și cei din jurul lor au ocazia să-i vadă în momente bune. 

 

OCTOMBRIE 
Deplasare către o zonă încărcată de progres. Se consumă prea mult. Armonie. Se 

programează un salt important. Relațiile de familie sunt delicate. Creativitate. Puterea este dificilă. 

Oamenii sunt bulversați. Se trece prin prea multe încercări. Să renunțe la simplitate. Deplasarea 

este complicată de o minciună. Energia este folosită greșit. Prea multe excese. Nevoie de 

autocontrol. Autocritică. Cunoștințele nu mai sunt utile. Viața de familie este supusă unui risc. 

Tendințe dogmatice. Serviciul abordat pentru ceilalți este de bun augur. 

 

Dacă pentru toată lumea luna octombrie se foarte importantă pentru că aduce o dezvoltare 

progresivă, înțelegerea defectelor de caracter cu scopul de a le rezolva într-un timp foarte scurt, leii 

vor să savureze victoria pe care au obținut-o sau vor să se stabilizeze pe această stare de confort 

adjudecat în ultima perioadă. Desigur, este o greșeală, nu una foarte mare, dacă fac lucrul acesta, 

însă ar putea să devină una colosală dacă vor face doar asta. Ceea ce se consumă în luna octombrie 

trebuie să ducă pe toată lumea spre progres, spre creștere spre dezvoltare și spre înțelegere. 

În prima zi a lunii octombrie se va consuma Luna nouă și în seara acestei zile se va 

definitiva și trigonul pe care Venus îl realizează cu Neptun. La ceasul acesta leii își vor propune 

lucruri ample, vor dori să iasă din această rezervă pe care au considerat-o până acum soluția tuturor 

problemelor și să se implice în evenimentele sociale menite să-i ducă spre armonizare cu grupul de 

apartenența sau spre o fuziune cu un factor de echilibru. Vor vorbi mai frumos, vor fi mult mai 

atenți la comportament, nu vor mai ridica tonul și vor fi o prezență agreabilă pentru cei din jur. 

Unii, pentru că în 2 octombrie Pluton se va afla într-o relație pozitivă cu Luna neagră, vor considera 

că își pot permite și distracții, petreceri bizare sau poate chiar să-și programeze o deplasare chiar 

dacă nu este momentul oportun, chiar dacă asta ar însemna să lipsească dintr-un loc, să 

dezamăgească pe cineva cu care ar fi trebuit să se întâlnească. Deși lasă impresia celorlalți că orice 

întâmplare importantă esențială trece pe lângă ei, se preocupă acum de relațiile de familie, de un 

mesaj care le este transmis din jur și din respectarea căruia pot să își redobândească puterea de 

influență sau chiar autoritate. Apoi, Saturn de pe casa iubirii dăruite, pentru că se implică în 

unghiuri suficient de dure, ar putea să le trezească leilor sensibili interesul pentru creativitate. Când 

lumea pare să se răstoarne, când lucrurile nu se repară de la sine, ci cu mari eforturi, acești lei 

sensibili, chiar dacă poate sunt la vârsta maturității, aleg să-și cultive un talent. Se pot apuca să 

învețe să cânte la un instrument, să învețe o limbă străină, să picteze, să danseze sau poate se vor 

apuca de sport. Toate acestea vor fi practicate cel puțin până la finalul primei decade a lunii 

noiembrie cu sârguință, cu seriozitate și cu respect. După aceea, după ce Marte va intra pe casa 

parteneriatelor s-ar putea ca rezultatele pe care le au obținut până atunci să îi ducă spre teorie, să 

filozofeze mai mult și să practice mai puțin. Cert este că impulsul acesta le poate oferi posibilitatea 

de a aduce la lumină un talent pe care nu l-au cultivat până acum. 

Vor fi bulversați în modul acesta sau încurajați să-și cultive această nouă preocupare până în 

preajma zilei de 7 octombrie când Mercur va intra în Balanță. După acest moment vor dori să se 

asocieze cu cei care fac același lucru, poate chiar să intre într-un club sau se vor documenta mai 

multe despre oameni care practică sportul respectiv, au învățat singuri un instrument, s-au apucat 

singuri de pictură, de sport sau de meditație. Trecerea lui Mercur în Balanță pentru lei arată 

posibilitatea de a se exprima mult mai frumos, să fie mult mai prezenți, să fie mai detașați față de 

mizeria umana sau față de vulgaritate și să fie mai interesați de comunicare și de armonie. În aceeași 

zi în care Mercur intră în Balanță, Soarele va definitiva careul cu Pluton și aceste noi directive, care 

arată de fapt nevoia leilor de a trăi mai simplu, mai ușor și mai armonios, s-ar putea să se lovească 

de problematica programului de lucru, angajamentelor pe care și le-au luat sau promisiunilor pe 
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care l-au făcut. Schimbarea pe care trebuie s-o implementeze complică lucrurile sau poate chiar 

provoacă suferință însă leul este dispus  ca pentru idealul său să lupte, să-și consume o mare parte 

din energie ori să se ia de gât cu toată lumea. Se vor simți dezarmați dacă lucrurile se mută într-un 

alt plan, dacă un adversar refuză contactul direct. În momentul acesta leul simte că are capacitatea 

de a pune în practică anumite informații, unele dintre ele poate chiar științifice, vrea să arate că 

poate munci și-n acest domeniu, că nu se lasă influențat de frustrările mai vechi sau de frustrările 

celor de acum, că poate coordona o muncă foarte grea cu condiția ca toate lucrurile să fie la vedere. 

Dacă este ascuns ceva deja se tem ca nu cumva motivul pentru care lucrurile acestea sunt ascunse să 

nu fie ceva ce nu va putea combate. Cel care dorește să zdruncine cunoștința unui lei nu trebuie să 

facă prea multe lucruri acum, ci doar să se ascundă cu ceva, să-i spună o minciuna, să-i creeze o 

mică suspiciune și acesta îi va declara război pentru mult timp de acum încolo. S-ar putea ca 

reacțiile leilor din această perioadă să li se pară celorlalți puțin cam deplasate. Judecând după 

intenția aprigă de a-și proteja viața de familie, de a avea tot timpul atenția îndreptată către ceea ce se 

întâmplă în acest sector, a lupta cu minciuna sau cu suspiciune din anturaj ar fi o greutate în plus. 

Aceasta este de fapt picătura care umple paharul nu conținutul paharului. Această poziție arată că 

necazurile și incidentele, că problemele mărunte văzute disproporționat reprezintă o constantă a 

acestei perioade pentru lei. 

În a doua decadă, leii se vor dovedi mult mai puternici chiar decât au fost în prima decadă. 

Momentul acesta este cu adevărat unul de cotitură pentru că planetele individuale se mobilizează 

acum și încearcă să-i construiască leului un mesaj clar, să îi definească o idee forță și către aceasta 

să și îndrepte toată energia lor. S-ar putea ca această idee forță să fie complet nouă ori să nu 

reprezintă altceva decât o recomandare cu care s-a mai întâlnit și în mijlocul lunii martie, dar pe 

care a ignorat-o pentru că atunci aveau alte priorități. Ideile acestea novatoare, spiritul acesta 

pătrunzător, ușurința de a se deplasa de la o idee la alta, poate chiar vigoarea pe care o dovedesc 

acum în urma schimbărilor pe care le-au făcut, arată că leii au un surplus de energie și nu trebuie 

decât să întâlnească persoana potrivită în slujba căreia să folosească această energie ori să-i fie dat 

un ideal. Va face tot ce le stă în putere pentru a atinge acest ideal, se va sacrifica dacă va fi nevoie și 

toată lumea va fi mulțumită. 

Ceea ce reprezintă pentru leu un semn de progres social în viața se transformă intimă într-o 

mare dezamăgire. Poate să facă lucrul acesta pentru că asta și-a dorit, adică realizări sociale sau o 

stabilitate pe zona publică, însă partea emoțională, cea pentru care a consumat multe din resursele 

sale pare să slujească un nou ideal. Acolo lucrurile nu pot fi controlate pentru că în viața intimă 

există Luna neagră, cea care trece prin casa familiei și există multe compromisuri pe care nu le mai 

pot face sau pe care nu mai vor să le facă, există un program de lucru pe care nu-l mai permit sau 

cheltuieli pe care nu le mai pot susține. Iată că a sosit momentul ca și-n această zonă să se facă o 

schimbare. Politica pașilor mărunți este foarte importantă pentru ei în această perioadă cu toate că 

zodia Fecioară nu mai este accentuată, pentru că leul de-acolo își extrage motivele pentru care să 

lucreze corect și sistematic. Are însă memoria a ceea ce s-a întâmplat în luna anterioară, pentru că 

în mijlocul lunii octombrie reperul cel mai important spre care ne îndreptăm cu toții este finalul 

lunii septembrie. Motivele care le vin de pe finalul lunii septembrie sunt cele legate de disciplină, de 

atenție, cele care i-au lăsat impresia la momentul acela că fac parte dintr-o zonă nouă, că 

încurajează revolta dacă aceasta îi ajută să-și asigure noi baze. 

Leii au impresia în a doua decadă a lunii octombrie că luptă pentru seriozitate. Asta se 

întâmplă pentru că opoziția Soarelui cu Uranus ce se realizează pe o axa comunicării și arată a 

oameni care nu sunt serioși, ci instabili și care au neapărat nevoie de autocontrol pentru a putea trăi 

înconjurat de ceilalți, pentru a fi mai puțin periculoși pentru anturaj. Învață din exemplul celorlalți și 

își vor propune să nu fie niciodată așa, să nu se prezinte niciodată în modul acesta pentru că această 

dezordine afectivă, această impulsivitate lipsită de control ar putea să-i ducă și la accidente 

financiare, și la autodistrugere, dar și la singurătate. Nu au ce face, trebuie să învețe din exemplul 

celorlalți pentru că ei nu sunt în stare să își facă acum autocritica. În 16 octombrie, când Mercur se 

va afla într-o relație negativă cu Pluton, lucrul acesta care ar trebui să vină spre ei prin autocritică 

sunt confuze, adică dominat de dezinteres sau orientat doar către zona aceasta. Unii care sunt mai 

sensibili din fire s-ar putea să cedeze nervos în fața unor opoziții sociale sau în fața unor fapte 
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făcute de ceilalți care se dovedesc acum de o moralitate îndoielnică. Pot apărea și derapaje verbale, 

iar transferul informațiilor 

este blocat sau dependent de 

un impuls. Dacă mai luăm în 

calcul și faptul că în această 

perioadă se consumă Luna 

plină în Balanță, acest flux al 

informațiilor, al înțelegerii și 

al educației pare să intre în 

vacanță. Leii au probleme cu 

cunoștințele pe care le dețin, 

cu informațiile pe care le-au 

acumulat și abia după ce 

Venus va intra pe zodia 

Săgetător adică îi va face pe 

aceștia mai plăcuți, mai 

cuceritori, mai atractivi, vor 

reuși să capteze atenția și 

asupra altor aspecte ale 

personalităților, nu doar asupra inteligenței. Chiar dacă sunt inteligenți, pentru că nivelul acesta nu 

se șterge, nu reușesc să se facă înțeleși, nu pot să se exprime după cum gândesc sau după cum 

înțeleg.  

Conjuncția lui Marte cu Pluton de pe casa muncii arată că acolo s-ar putea produce 

evenimente bruște care să îi zăpăcească. Dacă până acum au dovedit interes pentru excese, chiar și 

cele legate de muncă, dacă au fost lacomi sau au acționat mai puțin corect la adresa unui lider, 

hotărârile se iau împotriva leilor, în pofida structurilor pe care le-au creat și ceea ce le-au dorit 

celorlalți li se întâmplă lor. Cu precădere pe finalul celei de-a doua decade a lunii octombrie leii au 

nevoie să fie calzi pentru că altfel nu pot crea foarte ușor conflicte, se pot implica în evenimente 

agresive pe care să nu le poată controla. 

În a treia decadă a lunii octombrie leii reușesc să îmbine un traseu mare cu un traseu mic și 

să poată obține rezultate remarcabile. Fac lucrul acesta la adresa lor, la adresa vieții de familie și 

chiar dacă, la un moment dat, se vor mai distra pe seama celor slabi, chiar dacă vor mai face și 

glume nesărate sau nervoși fiind își vor bate joc de cei răi, în mare parte structura lor este pozitivă și 

după ce depășesc încercarea dată de conjuncția lui Marte cu Pluton de pe finalul decadei a doua, 

reușesc să se stabilizeze și să fie persoane agreabile pentru cei din jur. În 23 octombrie, când 

Soarele le va intra pe casa familiei, vor dori ca să rezolve o problema pe care a conștientizat-o în 

această zonă. Dacă luăm în calcul și faptul că în 24 octombrie Mercur va intra și el pe zodia 

Scorpion înțelegem că preocupările leilor se muta acum de pe informație, pe familie, de pe captarea 

atenției pe teatru social, pe stabilitate emoțională, armonie și confort. Este posibil ca prin această 

modificare de vibrații astrale, prin trecerea Soarelui și a lui Mercur pe zodia Scorpion leii să devină 

dogmatice, să creadă că dețin adevărul absolut, că dacă au obținut rezultate sociale neapărat sunt 

foarte eficienți în familie și toată lumea trebuie să tremure și să asculte de ei. Dacă ar ține cont de 

faptul că în această perioadă sentimentele ar trebui împărtășite cu o oarecare strictețe, că 

dezvoltarea implică și a respecta părerea celuilalt, a-i da timp, ai oferit răgazul necesar să gândească 

să se adapteze și apoi să reacționeze, atunci lucrurile ar deveni așa cum își doresc, armonioase, 

încărcate de semnificație de profunzime. Dacă nu-și temperează aceste tendințe dogmatice, dacă se 

așază pe ei în centrul acestui edificiu, atunci vor fi departe de compasiune și nu vor avea puterea să-

i înțeleagă pe cei care suferă, nu vor putea să găsească soluții la problemele care există în familie. 

Cei care reușesc, se vor diferenția foarte clar de cei care nu reușesc. În timp ce leul victorios va dori 

să-și petreacă foarte mult timp în familie, cel care a eșuat, își va căuta motive să-și treacă timpul în 

prezența altor oameni, vor invoca motive legate de programul la serviciu, carieră, activități sociale, 

filantropie sau anumite pasiuni care trebuie practicate într-o altă locație pentru a părăsi mediul 

agasant din familie. 
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NOIEMBRIE 
Adaptare în condiții dificile. Se accesează o informație aparte. Transformare. Hotărârile 

proaste devin dintr-o dată foarte bune. Încearcă o calea compromisului. Secretele celorlalți sunt 

vândute la colț de stradă. Se spun prea multe și fără rost. Întoarcere în timp. Mutarea importantă. 

Întâlniri ciudate cu oameni speciali. Se caută nod în papură. Revitalizare. Invitație la un eveniment 

important. Comunicare ușoară. Refuzul de a participa la o activitate de grup. Grupul de 

apartenența nu mai prezintă interes. Impresii eronate. Viața nu mai este simplă. Curajul de a sfida 

o persoană importantă. Se spun lucruri greșite. Evenimentele sunt răstălmăcite. Negația sperie. 

 

Luna noiembrie readuce leilor posibilitatea de a se adapta la condiții noi de lucru însă, după 

cum vom vedea de-a lungul acestui interval s-ar putea să refuze. Chiar de la începutul acestei 

perioade, când Soarele se află într-o relație foarte buna cu Neptun, se simt inspirați și vor să facă o 

impresie bună. Au această putere acum pentru că Soarele se află într-o relație bună cu Capul 

Dragonului și nu mai contează dacă se apropie cu pași repezi de conjuncția cu Luna neagră, 

important este că momentul acesta înseamnă un mare avantaj pentru cei născuți în zodia Leu pentru 

că schimbă ritmul, îi bulversează pe cei din jur, reușesc să acceseze informația într-un mod aparte, 

să compare evenimentele pe care le trăiesc acum cu evenimentele pe care le-au trăit la începutul 

anului sau în mijlocul anului pentru a obține un rezultat pozitiv. Evenimentele acestea vor fi privite 

ca pe niște greutăți aparte atât de leu, cât și de cei din anturajul său. Asta se întâmplă pentru că în 3 

noiembrie, când Neptun se va întâlni într-o conjuncție cu Coada Dragonului, multe din 

necunoscutele din prima parte a anului se transformă acum în convingeri. Pentru că Neptun se află 

pe casa ocultismului, sunt vizați cu precădere cei care lucrează cu energia, care se află într-un 

proces de cercetare spirituală și nu vor să schimbe absolut deloc ritmul de lucru și nici să renunțe la 

anumite obiceiuri. Este posibil ca din trecut să le vină acum reacții negative sau ei să se comporte 

foarte urât față de cei pe care i-au iubit în prima parte a anului pentru că așa a fost situația sau 

pentru că au avut o slăbiciune. Momentul acesta, adică în primele zile ale lunii noiembrie, când 

Venus se va afla într-o relație negativă cu Chiron, leii trec printr-o criză. Vor să fie liberi, 

independenți, vor să fie agreați de toată lumea, vor să ridice standardul de lucru însă nu știu cum să 

facă acest lucru. S-ar putea ca dintr-o eroare, dintr-o hotărâre proastă sau dintr-o lipsă de inspirație 

să se hotărască să-și unească destinul cu altcineva. Este de altfel un moment destul de prost pentru 

că relațiile lor se transformă în așa ceva. Toate devin baloane de săpun ori leii ajung la conflicte pe 

ideea de patrimoniu sau de putere de influență. Nu trebuie ignorată această relație complexă a lui 

Neptun cu Coada Dragonului pentru că mesajul acesta se pot transforma la un moment dat și în 

obsesii pe care un leu să le aibă față de grupul de apartenența sau față de rațiune. Dacă sunt prea 

agasați sau marginalizați hotărăsc să ia calea străinătății, să se mute în altă parte, să facă o 

schimbare drastică, să-i pedepsească pe ceilalți pentru ceea ce sunt obligați să facă pentru ei. Pentru 

că au această poziție pe o casă de finalitate, decizia aceasta trebuie să lase în urmă ceva. Mai 

important este ceea ce distrug decât ceea ce vor construi. Cu alte cuvinte, nu este important acum 

drumul, cel puțin nu în momentul acesta. Maniera cu pricina, pentru că ea se bazează pe o agitație 

mentală, pe un rău care i-a răscolit tot anul și care acum a început să prindă rădăcini, trebuie să 

dispară, să se transforme, nu trebuie să i se permită să prindă rădăcini pentru că lupta aceasta a 

leului cu grupul de apartenența, cu mediul îl poate distruge. Tocmai de aceea, pentru a avea garanția 

că înving trebuie să strămute teatrul războiului în alt domeniu, pe pământ străin, în altă parte. 

Cei din jur nu ar trebui să se lase păcăliți de limbajul colorat, de lucruri foarte îndrăznețe pe 

care vor să le spună și nici măcar de țintele foarte îndrăznețe pe care vor să le atingă. În realitate, ei 

sunt acum într-o criză morală și repercusiunile acesteia sunt atât de profunde încât ar putea să le 

afecteze inclusiv integritatea fizică. Se poate pune acum problema privării de libertate, afectării 

integrității fizice sau pierderea unei funcții, diminuarea unor procese în care leul folosește puterea în 

așa fel încât munca să-i fie afectată sau chiar capacitatea de judecată. 

Trecerea lui Junon pe casa iubirii dăruite îi face pe aceștia mult mai atractiv și prin faptul că 

obțin acest efect reușesc să schimbe mediul de apartenență, să încalce o promisiune, să facă un 
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compromis, să-i zăpăcească pe toți, să-i facă pe aceștia să uite perioada de retrogradare a lui Saturn 

din martie până în august, când ei au avut o criză de identitate și s-au declarat împotriva tuturor. 

Rezultatul acestui moment este unul foarte bun pentru lei pentru că reușesc să obțină ceea ce și-au 

dorit de la începutul anului, adică o consolidare a propriei poziții, accesul la informații secrete la 

care nu le era permis să ajungă sau înșelarea partenerului referitor la anumite înclinații, capacități 

sau posibilități urmând ca acesta, în viitorul 

apropiat, să facă o mutare în vederea unei și mai 

puternice susțineri a leului.  

În 9 noiembrie, momentul pe care l-am 

amintit cu o lună și jumătate în urmă, legăturile 

leilor devin stranii. Marte va trece pe zodia Vărsător 

și problemele cu ceilalți ies la lumina. Abia acesta 

este momentul când se va vedea chipul adevărat al 

unui leu care este avid după putere. Leii pozitivi 

percep trecerea lui Marte pe casa parteneriatelor ca 

pe o mare dezamăgire. Ei până acum s-au preocupat 

de exprimare la nivel interior, le-au plăcut să se 

ocupe de lucrurile acestea, au fost antrenați în tot 

felul de întâlniri, contacte, evenimente sociale care 

le-a întărit convingerea că viața interioară este cu 

mult superioară celei exterioare. Trecea lui Marte pe 

casa parteneriatelor îi transformă pe aceștia în firi 

conflictuale, ridică tonul, se impune în fața celorlalți, uzează de forță și îi amenință pe toți că îi dă în 

judecată sau că își vor cere dreptatea în fața unui for superior. Acesta nu este leul superior care și-a 

cultivat talentul, calitățile în ultima perioadă, ci unul care a mințit și a dorit să obțină avantaje cu 

orice preț. 

A doua decadă a lunii noiembrie înseamnă pentru lei trezirea la realitate. Este adevărat, 

pentru că această explozie de putere ce vine din partea lui Marte de pe casa parteneriatelor este 

puțin probabil să fie diminuată de la sine. Leii au nevoie să pună cineva biciul pe ei, se fie puși la 

punct, să le taie coada, coama, să ridice tonul sau pur și simplu să le ia mâncare din față. Dacă fac 

lucrul acesta acum, când Axa Dragonului le trece pe o axă a proprietății, se trezesc brusc la realitate 

și își modifică substanțial comportamentul, devenind mai buni pentru că simt durerea pe propria 

piele și nu vor mai fi indiferenți de durerea pe care o provoacă. Nu înseamnă că nu vor ține minte 

cine a făcut lucrul acesta. Deja nu mai este important pentru că oricum trec printr-o perioadă de 

confruntări, oricum ajung la un moment dat să pună sub semnul întrebării până și iubirea ce a fost 

declarată cu atât de mult patos și sinceritate din partea consoartei. În 11 noiembrie, când Soarele se 

va întâlni într-o conjuncție perfectă cu Luna neagră, leii devin o problemă pentru familie. Încep sa 

lanseze pretenții, cred că dacă fac lucrul acesta sunt ascultați, temuți, impun un control asupra 

celorlalți și mai ales le spun și cum anume să simtă față de cei din jur. Pentru că leii vor avea în a 

doua decadă a lunii noiembrie o viață paralelă, leii își oferă libertăți fantastice. Dacă în viața de 

familie sunt destul de duri, în societate sunt prietenoși, calzi, caută compania oamenilor puternici și 

vor să participe la mari evenimente sociale. 

În 12 noiembrie când Venus va intra pe zodia Capricorn, pe casa muncii, leii sunt invitați să-

și modifice tiparele de lucru. Pentru că totul este intens, pentru că totul devine atractiv și se exprimă 

prin interacțiune, prin comunicare sau prin optimism, această constrângere afectivă va fi resimțită 

ca pe un atac la persoană. Se tem să nu fie retrogradați din funcție, concediați, să nu primească vești 

proaste legate de încadrare sau de salarizare sau, la polul opus, datorită complicațiilor din familie 

sau datorită comportamentului său să nu fie dezmoșteniți. Dacă se întâmplă lucrul acesta înseamnă 

că leii, până acum, au greșit, pentru că un leu superior va resimții trecerea lui Venus în casa muncii 

ca pe un îndemn în a realiza ceea ce este un bine pentru toți, nu doar pentru el. Acești lei profunzi, 

de pe 9 noiembrie până pe 12 noiembrie, au suferit din cauza unei agitații sociale cu care simțeau că 

nu au nimic în comun. Acum se pot desfășura în interior și tot în interior vor explora și Luna plină 
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ce le zâmbește tot în 14 noiembrie. Devin creativi, prin libertate de expresie le insuflă celorlalți 

curaj, încredere și devin vindecători prin cuvinte sau prin gesturi foarte frumoase. 

Cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă un leu în mijlocul lunii noiembrie este să se 

adapteze la un proces de transformare ce se consumă în societate. Sunt invitați să-și modifice 

obiceiurile, să spună ce le place, ce nu le place, care sunt candidații pentru un post pe care vor să-l 

ocupe, să-și exprime sentimentele, să fie deschiși și să facă acest lucru cu optimism și încredere. 

Dacă nu se simt intimidați și nici marginalizați de la primul pas atunci această comunicare salvează 

și chiar dacă nu obțin ceea ce-și doresc, își fac mulți prieteni, devin atractivi, vor fi remarcați de cei 

care sunt puternici și reușesc să ocupe din nou o poziție privilegiată în grupul de apartenență, locul 

pe care nu-l li-l mai ia nimeni, ceea ce le va plăcea foarte mult. 

Totuși, pentru că Mercur din Săgetător se află acum într-o relație proastă cu Axa 

Dragonului, dar și cu Neptun, nu trebuie să trăim cu impresia că leii uită foarte ușor umilințele la 

care sunt supuși acum s-au la care au fost supuși. Deocamdată, nu se poate stabili din această 

prezentare cu caracter general dacă obțin rezultate pozitive în demersurile în care se implică. Se știe 

însă că pierderile acestea le creează mari temeri față de destin, îi îngrijorează că s-ar putea să nu mai 

aibă un loc important în grupul de apartenență, că sunt dezmoșteniți, că-și pierd privilegiile pentru 

care au lucrat mult timp și că până la urmă nici în sfera profesională de care s-au ocupat din 2008 

încoace, lucrurile nu sunt chiar atât de bune. 

Luna noiembrie are pentru lei un element care le distrage atenția, care îi atrage către 

interacțiuni ciudate și dacă acestea pornesc din sfera profesiei sau vizează remedierea unei 

defecțiuni, eliberarea de constrângere, de un stres sau o remunerație pentru munca pe care au 

prestat-o în prima parte a anului, atunci acesta este semnul cel mai clar că se vor împlini gândurile 

și că tot ceea ce a fost tensiune până în momentul acesta de la începutul lunii se transformă în 

liniște. În 20 noiembrie când Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun, acesta își va reveni la 

mersul direct, semn că se reînvie o speranță. Leii pot deveni visători, vor fi cuprinși de trăiri ample, 

de ambiții pe care le cunosc foarte bine și pe care vor să le exploreze din nou. Sunt avertizați că în 

această perioadă casa iubirii dăruite este suficient de încărcată încât să le poată îndeplini cerințele, 

dar pentru că Luna neagră se află pe o casă delicată pentru lei s-ar putea ca pretențiile acestora să fie 

inferioare, să nu se ridice la nivelul rafinamentului celor din preajmă, ba chiar să-i murdărească pe 

ceilalți cu dorințele lor. Poate ar trebui să mai aștepte puțin, chiar ziua de 21 noiembrie, când 

Soarele să intre și el pe casa iubirii dăruite și prin apropierea de Junon să li se deschidă sufletul ori 

să-i facă mai atenți la cei cu care doresc să se asocieze. După momentul acesta s-ar putea ca 

parteneriatele, interacțiunile să le fie mai clare. 

Pretențiile acestea pe care un leu le poate avea către anturajul său ar putea să se transforme 

după data de 21 noiembrie într-o deschidere către un alt plan. Această nouă poziție a Soarelui le 

aduce acestora o nouă deschidere, ușurință în a-și exprima sentimentele, în a lucra cu informații 

destul de grele, în a transforma lucrul într-o activitate plăcută fără excese și fără exagerări. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că pe casa iubirii dăruite se află Saturn. Dacă Saturn nu ar fi ocupat 

această casă, Soarele le-ar fi adus acestora excese, dorința de a impresiona și de a trăi superficial, de 

a consuma totul pentru plăcere. Asta înseamnă că experiența anterioară devin un fel de frână, un fel 

de contragreutate care îi trezește pe aceștia la realitate și nu le dă voie să își facă de cap. Ca o 

compensare, leii vor considera că măcar pot exagera în gesturi, în cuvinte, în declarații. 

Comunicarea devine astfel un element de care leii vor abuza însă nu se fac vinovați de derapaje în 

zona aceasta pentru că au deja experiența limbajului și relația bună pe care Mercur o realizează cu 

Jupiter de pe casa comunicării, în situația în care Marte se află într-o relație bună cu Jupiter, le oferă 

acestora posibilitatea de a se juca cu cuvântul, de a lucra foarte bine cu sensurile, de a învăța din 

experiențele lor fără a-i jigni pe ceilalți și fără a le compromite statutul sau imaginea. Rezerva care 

vine din partea lui Saturn arată că leii au nevoie de o nouă metodă de lucru. Se bucură de un 

avantaj, reușesc să controleze ceea ce transmit, reușesc să-și impresioneze auditoriul însă nu au 

metode foarte clare. Au doar experiență, își amintesc doar de situații similare prin care le-au mai 

trecut, mai pun și o picătură de noblețe în toată această exprimare și până la urmă rezultatul este 

unul foarte bun. Dacă se întâmplă ca, printr-o minune, leul să asculte acum de o recomandare, dacă 

renunță la orgolii și poate și la mândrie atunci lucrurile ar putea să se situeze pe făgașul normal, iar 
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viața lor să nu fie compromisă de dorințele sau excesele pe care vor să le abordeze în momentul 

acesta. Totuși, nu sunt atât de vulnerabile, ci mai curând viața interioara a lor este văzută așa. În 

exterior par oameni înțelepți, puternici, calzi și prezenți de fiecare dată când cineva are o nevoie 

pentru că Venus se află pe casa muncii și leii au disponibilitate pentru efort. 

Dacă lucrurile acestea sunt corelate în mod corect, dacă leii beneficiază de ridicarea unei 

interdicții sau dacă reușesc să se facă remarcați prin spirit practic nu înseamnă că multe din 

problemele pe care l-am traversat în ultima perioadă s-au rezolvat de la sine. Jupiter împlinește un 

careu cu Pluton, iar Venus un careu cu Jupiter. Secretele lor sunt elemente de vulnerabilitate, 

relațiile parteneriale sunt compromise de sfera profesională și dacă nu sunt atenți, judecând și după 

careul pe care Mercur îl împlinește cu Chiron, un moment libertate pe care și-l permit îi pot 

compromite, o exprimare necontrolată ar putea să-i întoarcă din nou la problemele pe care le aveau 

pe vremuri. Este adevărat evenimentul acestea se consumă mult prea repede pentru toată lumea 

pentru ca derapajele acestea ale zodiei Leu să poată fi atât de vulnerabile pentru acești nativi. Cert 

este că au o mare putere, se folosesc de ea și vor reuși să se ridice deasupra acestor situații doar lei 

care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. Aceștia devin 

lideri de opinie și poziția lor, prin experiențele sau poate doar prin cunoștințele pe care le dețin, le 

conferă o poziție pe care nu le-o mai poate lua nimeni. 

Luna nouă din 29 noiembrie poate însemna pentru lei, judecând și prin faptul că se produce 

foarte aproape de faza maxima careului dintre Junon și Axa Dragonului, impresii false despre 

anturaj. Au putere de concentrare însă nu știu să își drămuiască energia așa cum trebuie. Vor să se 

implice foarte intens într-un proces, îl neglijează pe celălalt și de aici pot apărea o multitudine de 

derapaje și ar putea oricând să fie expuși unor minciuni pentru că sunt multe implicații legate de 

procesul de lucru, de ceea ce au de făcut la serviciu sau devin prea preocupați de starea de sănătate 

pentru a da importanță prostiilor. Se tem ca nu cumva aceste prostii să găsească vreo câțiva adepți și 

aceștia, uniți împotriva lui, să îi afecteze din nou statutul imaginea sau privilegiile. S-ar putea ca 

temerile sale să fie justificate și această neliniște, în luna decembrie, să se transforme în evenimente. 

Deja anul este pe sfârșite și dihotomiile periculoase, cele care i-au îndemnat pe aceștia să vadă cât 

de ușor li se poate tulbura viața, nu se pot transforma decât într-o formă de negație, într-o energie 

care le crește puterea tuturor, deci dacă adversarii lor devin puternici înseamnă că devin și ei și au 

cu ce să se apere. 

 

DECEMBRIE 
Curajul impresionează. Sfera profesională trece din nou prin criză. Identificare ușoară cu 

problemele celorlalți. Refuzul de a ajuta. Simplificarea lucrurilor este ciudată. Oamenii sunt 

încurajați de laude. Valoarea nu mai este apreciată ca pe vremuri. Oamenii visează la realizări 

prea mari cu efort prea mic. Greutățile sunt concentrate. Persistă senzația că problemele 

profesionale au fost generate de cei din preajmă. Conspirație. Prea multă minciună. Schimbări 

bruște de situație. Relațiile sociale trec prin mari dificultăți. Se așteaptă un semn pozitiv. Probleme 

cu a înțelege corect realitatea. 

 

Luna decembrie reprezinte pentru lei o nouă direcție. S-ar putea ca, cel puțin în prima 

jumătate a sa, nativii născuți în acest semn, să considere că trebuie să repare lucrurile pe care le-au 

făcut greșit în prima jumătate a anului. În realitate, nu trebuie să repare lucruri de genul acesta, ci 

trebuie să dea un alt înțeles fluxurilor ideilor, să fie mult mai disciplinați și mai curajoși atunci când 

trebuie să colaboreze cu cineva. Mulți dintre cei născuți în zodia Leu vor considera că dacă nu se 

repară de la sine atunci nu mai trebuie să facă nimic și dacă ideile lor mai sunt susținute și de ceilalți 

adică dacă ajung să cadă de comun acord, fie că sunt în sfera profesională sau în alte tipuri de 

colaborări, atunci lucrurile nu au de ce să beneficieze de o ajustare din partea lor. Trecerea lui 

Mercur în zodia Capricorn îi face atractivi la locul de muncă și puțin mai serioși în ceea ce privesc 

sarcinile profesionale. Ei sunt, de fapt, acum într-o criză a ideilor și vor cu totul și cu totul altceva 

decât ceea ce li se cere sau decât ceea ce trebuie să facă. Valorile cu care lucrează îi duc spre 
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frustrare, îi enervează și le creează un disconfort, dar îi și de revitalizează și îi motivează să-și 

impună punctul de vedere, iar de aici până la agresivitate nu este decât un pas. 

Leii sunt puternice în această perioadă însă faptele pe care le fac ceilalți le inspira 

neseriozitate și pentru că trec de ceva vreme prin experiența lui Saturn pe casa iubirii dăruite 

reușesc să privească cu mirare la cei din jur, să se abțină și să nu judece deocamdată metoda lor de 

lucru până când nu văd dacă aceasta este sau nu împotriva lor. Când pentru toată lumea luna 

decembrie ar trebui să fie mult mai clară, să însemne redresarea sau identificarea a ceea ce poate 

însemna o negație ciudată, pentru leii lucrurile acestea sunt epuizante. 

Dacă Leul nu are o educație morală la bază, dacă nu este puternic și dacă se controlează 

atunci când are anumite impulsuri de moment pare să fie greu de suportat, aducător de ghinioane. 

Educația îl salvează pe leu acum din tot felul de încurcături, îi diminuează frustrarea și arată că, de 

fapt, relația proastă a lui Neptun cu Junon nu indica o imagine compromisă de un grup sau de un om 

care le cunoaște anumite slăbiciuni, ci arată că se trece pe nivelul următor. 

De fapt, această seriozitate pe care leii doresc să o arate celorlalți nu va ține mult. Venus va 

ieși de pe casa muncii și va intra pe casa parteneriatului, oferindu-le acestora o putere de care nu vor 

fi conștienți. Cu cât vor dori mai mult să fie independenți, să se implice în tot felul de evenimente, 

unele mai ciudate decât altele, cu atât câștigă în profunzime mentală, dar reușesc să-i rănească 

foarte ușor pe ceilalți. Judecățile pe care le emit sunt ciudate, neobișnuite sau marcate de o formă de 

profunzime de care se va bucura doar colaboratorul care se va strădui să-l înțeleagă. Lucrul acesta 

se manifestă însă într-un context în care leul cere altceva de la viață. În decembrie când Mercur se 

va afla în relație de trigon cu Axa Dragonului, reușind de această dată să medieze tendința 

Nodurilor, relațiile profesionale ale leului trec printr-o criză și prin rezolvarea acestora se rezolvă de 

fapt și probleme personale. Abia acum își dau seama cât de ciudată este gelozia la care au fost 

expuși, cât de periculoasă poate fi lipsa de măsură și cât de ușor îi puteau jigni pe cei din jur fără să-

și dorească în mod special lucrul acesta. Apoi, situația cu pricina este, de altfel, momentul când 

înțeleg că nu este cazul să dea curs unor componente bizare, adică nu trebuie să lupte împotriva 

celor pe care-i consideră inferiori, ci trebuie să se ocupe de dreptate. Sunt încurajați să cultive un 

sentiment nou, să explice frumos rafinat profund răsturnările de situație, să îi încurajeze pe cei care 

trec prin momente de revitalizare sau de neîncredere că viața merită trăită și să le ofere acestora 

câteva variante pe care ar trebui să le abordeze. 

Momentul acesta al primei decade a lunii decembrie poate însemna pentru lei și repararea 

unor greșeli pe care le-au făcut pe finalul lunii mai, atunci când s-a produs o veritabilă schimbare de 

vibrație și când schema de lucru pe care au abordat-o până în momentul acela s-a schimbat drastic. 

Ideea în sine de schimbare le-a lăsat atunci un gust amar și acum dacă repară această impresie vor 

vedea că au ocazia să lucreze cu oameni puternici, să primească de la aceștia informații valoroase și 

dacă le pun în practică situația lor socială se poate schimba. Asta înseamnă că au noroc prin 

comunicare sau au noroc în situația în care alte persoane se opresc la nivelul obstacolului și văd 

doar partea negativă, doar jumătatea goală a paharului. De asemenea, un leu superior va considera 

că acesta este momentul când trebuie să dovedească moralitate, verticalitate sau ca au obraz. 

A doua decada lunii decembrie poate însemna și relansarea leilor către un domeniu pe care 

nu-l stăpânesc foarte bine. Respiră un aer nou, se simt încurajați de lucruri valoroase, problemele 

personale par să le trezească celorlalți oameni compasiune și să se implice, în grup sau în mod 

individual, pentru rezolvarea problemelor acestora. Acesta este de altfel un moment emoționant 

pentru un leu pentru că a știi cum să mulțumească celui care îl ajută, celui care îi oferă susținere sau 

care îl scoate dintr-o mare încurcătură reprezintă a fi lucid în furtună. Din nou, la interior vor 

considera că li se cuvine să primească lucrul acesta pentru că au așteptat semnul acesta de clemență 

și nu a venit, iar acum nu are de ce să mulțumească atât de mult pentru că i se cuvine. Leul profund, 

ființa care a făcut tot timpul ceea ce este important pentru ceilalți, care nu a dorit să se prezinte 

celorlalți printr-un comportament imprevizibil, care a cultivat emoții pozitive, își adaptează propria 

filozofie de viață la ceea ce se întâmplă acum în prezent și se va strădui să mulțumească în modul 

său specific. Nu va avea pretenții absurde și nici nu va considera ca i se cuvine ceva.  

Pentru că Mercur se află pe casa muncii, foarte aproape de Pluton, nu contează dacă aceștia 

se împrumută la bancă, dacă fac datorii sau dacă stau peste program la serviciu, contează care este 
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efortul pe care-l vor face, adică este important că vor reuși să se recompenseze, să se simtă cu 

conștiința împăcată că s-au achitat față de un bine pe care l-au primit din partea celorlalți. O altă 

componentă care va fi vizibilă cu precădere pe Luna plină care se împlinește pe axa emoțiilor 

reușește să-i scoată pe lei dintr-o stare proastă. Până și în privința sentimentelor reușesc să dea 

dovadă de profunzime, de înțelegere sau de capacitate de adaptare atunci când alții sunt cuprinși de 

probleme financiare, de tulburări în fluctuația valorilor sau de neîncrederea pe care un individ 

începător ar putea să o inspire unui profesionist. Leii se descurcă foarte bine în hățișul acesta, pot să 

inventeze lucruri care să capteze atenția, pot chiar să denatureze adevărul dacă trebuie și să nu vadă 

nimeni. Au această posibilitate acum pentru că nu degeaba Luna neagră le trece pe casa emoțiilor. 

Știu cum să impresioneze și mai ales pot să facă lucrul acesta pentru că și Venus de pe casa 

parteneriatelor îi face atractivi. Orice gest este primit cu atenție, cu înțelepciune sau cu deschidere, 

le face plăcere să treacă prin situații de genul acesta și se vor supăra dacă la rândul lor nu li se va 

răspunde corect.  

În 19 decembrie când Marte 

va intra pe zodia Pești, leii vor 

învăța să facă diferența între 

oameni, între comportamente, vor 

cântări mai mult greșelile celorlalți 

și vor încerca să nu-i mai judece 

atât de ușor pe ceilalți după 

lucrurile care par foarte evidente. 

Marte în Pești este o poziție grea 

pentru leii deoarece, intrat în 

această zodie, el se va apropia cu 

pași repezi de Neptun cu care la un 

moment dat va împlini o 

conjuncție. Tot acolo se află și 

Coada Dragonului și forma aceasta 

de introspecție sau de cunoaștere înseamnă pentru lei o mare greutate. Este posibil ca începând cu 

19 decembrie să devină vulnerabili la atitudinile negative ale celorlalți, refractari, la defectele de 

caracter sau la ceea ce le întunecă spiritul. Greutățile lor sunt concentrate și pot să se întâlnească 

foarte ușor cu situații limită. Desigur, pentru că sunt firi puternice nu se sperie atât de ușor, însă 

impactul zodiei Pești le amplifică această teamă de lucruri ascunse, de conspirații, de deposedare 

sau de agresiuni ce vin dintr-o zonă pe care nu o cunosc foarte bine. Tot în 19 decembrie Mercur 

intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și își va reveni la mersul direct abia în 

anul următor. Starea în care se află acum, atitudinea pe care o au față de oameni sau disponibilitatea 

pentru comunicare ori schimbul de experiență de care dispun în momentul acesta se va menține 

până la finalul anului. Cu toate că au senzația că respiră un aer nou, că sentimentele lor se 

reconfigurează și că acțiunile pe care le parcurg nu sunt chiar atât de complicate, cel puțin nu sunt 

atât de complicate precum au fost cele de la începutul anului, mintea refuză să găsească soluții 

imediate și au posibilitatea acum să vadă cum binele trece pe lângă ei. Poate au inteligență practică 

însă nu pot să o dovedească, poate că au soluții la probleme profesionale pe care le parcurg în 

această perioadă sau la cele emoționale ale prietenilor ce le sunt aduse la cunoștință însă nu se știe 

lucrul acesta pentru că nu pot dovedi. Sunt mult prea sensibili la viciile celorlalți și din această 

cauză au o fire greu de citit, greu de investigat sau de analizat. 

Leii profunzi, puternici, cei care nu se tem de lucruri complicate, care se gândesc de fiecare 

dată înainte să vorbească sau atunci când se apropie de cineva, vor reuși să atragă atenția pe 

calitatea personală. Acesta este, de altfel, elementul cel mai frumos cu care se încheie cea de a doua 

decadă a lunii decembrie. 

Trecerea Soarelui pe zodia Capricorn înseamnă pentru lei interes pentru munca sau pentru 

starea de sănătate. S-ar putea ca programul de lucru să se modifice ori acesta să comporte o ajustare 

în funcție de o solicitare care vine din exterior. Pentru faptul că în momentul acesta leii răspund 
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foarte ușor la respect, iar atracția aceasta către o zonă a modificărilor depinde foarte mult de tonul 

folosit, de conținutul cuvintelor sau de interesul pe care un leu îl simte la celălalt. 

De altfel, schema aceasta foarte complicată cu care lucrează un leu pune foarte mult 

accentul pe cinste. Cu cât Soarele se apropie mai mult de finalul anului cu atât mai intensă este 

medierea pe care dorește să o realizeze în relația complicată pe care Axa Dragonului o are cu 

Neptun și cu Marte. Cinstea pe care o descoperă leul acum la oamenii din jur are efect tonic, le 

oferă acestora un exemplu de comportare și dacă și-l însușesc reușesc să atenueze o parte din grijile 

sau anxietățile momentului. De altfel, nu doar pentru cei născuți în zodia leu, ci pentru toate zodiile 

momentul acesta al ultimei decade a lunii decembrie este o oportunitate specială în a privii totul 

prin toleranță și respect. Este nevoie de compasiune, de sensibilitate de respect față de procesul 

muncii, față de resursele pe care le are un individ pentru a depăși cu toții, indiferent de ce zodie 

avem la naștere, toate aceste probleme. 

Pentru că acum planetele se grupează, în cea mai mare parte a lor, pe emisfera vestică, 

evenimentele acestea care se produc în viața unui leu nu prea pot fi controlate atât de ușor. Pot 

apărea schimbări bruște de situație, însă leul nu este decât spectator la acestea sau poate emite păreri 

care foarte ușor ar putea să nu fie luate în considerare. Dacă însă cultivă această atitudine obedientă, 

respectoasă, încărcată de sensibilitate și compasiune atunci atrag atenția celor din jur asupra 

calităților pe care le au, nu asupra defectelor, iar ei vor fi încurajați să reacționeze negativ atunci 

când se întâlnesc cu situații cu care nu sunt de acord. În plus, se poate rezolva și o problemă legată 

de singurătate, că nu degeaba Venus se află în Vărsător, iar Marte în Pești, nu degeaba cele două 

experiențe ale vieții intime trec prin două semne sterile. 

Relația bună care se stabilește între Saturn și Uranus în 25 decembrie va fi considerată de lei 

ca făcând trimitere la evenimente ce nu se mai pot consuma în anul acesta, ci cel mult în anul 

următor. Asta se traduce printr-o deschidere specială pe care aceștia vor să o aibă față de un lucru 

neobișnuit. Dacă Saturn ar fi reușit să medieze opoziția dintre Jupiter și Uranus atunci relația 

aceasta bună dintre Saturn și Uranus ar fi produs efecte imediate. Astfel, lei vor încerca să trăiască 

sau să pună în aplicare ceea ce este accesibil în momentul acesta. Pot accepta la un moment dat să 

se consulte, să li se spună ce anume trebuie făcut, cât de departe trebui sa meargă într-o colaborare 

și ce presupune un comportament superior. Lucrurile acum, în 25 decembrie, sunt favorabile pentru 

toate semnele nu doar pentru cei născuți în zodia leu însă asupra lor planează această invitație de a 

demonstra o calitate, un talent sau o deschidere. 

Finalul anului aduce, așadar, curiozități față de bunăstarea celorlalți, interes față de 

posibilitățile de care dispune un individ pentru a depăși un obstacol major. 28 decembrie când 

Marte va trece prin Coada Dragonului multe impulsuri negative cuprind pe lei și li se tulbură 

conștiința. Dintr-odată își aduc aminte că au fost abandonați, că nu s-au putut manifesta așa cum 

trebuie sau că le-a fost impusă o disciplină de lucru care nu le este specifică. Cu toate că au o putere 

mare de concentrare pentru că în aceeași zi și Soarele cu Mercur vor fi în conjuncție, fiecare va 

trebui să se hotărască pe ce drum pornește, dar nu oricum, ci ținând cont de ceea ce se întâmplă în 

preajma sa. Dacă vor ține cont exclusiv de ceea ce se întâmplă în jur va fi bine, la fel cum nu va fi 

bine dacă va ignora recomandările acestea. Există o forță teribilă care ar putea să-i întoarcă pe 

aceștia din drum și asta îmbracă o haină excentrică. Venus în continuare le trece pe casa 

parteneriatelor și ea are în continuare activ și un trigon cu Jupiter. Tot ceea ce gândesc și vor să 

pună în aplicare dispune de puterea și disponibilitatea necesare pentru a se împlini, însă obligația lor 

este doar de a vedea dacă este corect sau nu. 

Apoi, în 29 decembrie, când Uranus va reveni la mersul direct pe casa gândirii superioare și 

a drumurilor lungi, Venus se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră. Apar discuții noi, 

tentații noi și leii au senzația că se întorc în punctul de unde au plecat în vară. Desigur, nu au cum să 

schimbe schema aceasta, nu au cum să revină asupra ei, dar se pot uita în jur cu mai mare atenție și 

să vadă care sunt oamenii deosebiți cu care se pot asocia. Prin asocieri ies din orice fel de 

încurcătură, inclusiv din încurcăturile pe care și le-au făcut singuri. Asta înseamnă că în ultima zi a 

lunii decembrie, când Soarele se va afla într-o relație foarte buna cu Neptun, visul de a trăi o viață 

mai bună pare foarte aproape de realitate. 
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“ O viață ușoară este greu de obținut.”  

(William Cowper) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

NNEECCUULLAAII  CCUULLIIAANNUU    

(29.08.1832, Iaşi – 28.11.1915, Iaşi)  

Matematician şi astronom 
A absolvit Academia 

Mihăileană la Iaşi şi Matematica la 

Sorbona. Străbunic al lui Ioan Petru 

C. A fost cercetător la Observatorul 

Astronomic din Paris până în 1863, 

profesor de geodezie şi astronomie 

la Universitatea din Iaşi. Junimist. 

Vicepreşedinte al Senatului 

României (1892–1896). Lucrări: 

Lecţiuni de calcul diferenţial şi integral, 

primul curs de analiza matematică 

publicat în limba română, 1870; Curs 

elementar de algebră, 1872; Aplicaţii 

geometrice, 1874; Curs de 

trigonometrie plană, 1893; Curs de 

cosmografi e, 1893. Membru 

corespondent al Academiei Române, 

1889. 

 

PPAAUULL  EEVVEERRAACC    

 (23.08.1924, Arad – 18.10.2011, Bucureşti) 

Dramaturg 
A absolvit Dreptul şi Filosofi a la Bucureşti. A 

lucrat în diverse oraşe din provincie, până în 

1956, când s-a stability la 

Bucureşti ca şef de protocol la  

rezidiul Marii Adunări 

Naţionale. A debutat cu piesa 

Poarta (1959), despre 

colectivizarea agriculturii. A 

evoluat spre o dramaturgie în stil 

caragialesc, care sancţionează 

festivismul ofi cial şi lozincard: 

Câteva halbe cu rom, 1964; 

Simple coincidenţe, 1966; 

Zestrea, 1973, Premiul 

Academiei; Un fl uture pe lampă, 1974; A 

cincea lebădă, 1978, Premiul Uniunii 

Scriitorilor; Un pahar cu sifon, 1979; Salonul, 

1981; Havuzul, 1982; Cartea lui Ioviţă, 1983; 

Uşile împărăteşti, 1987; La 

marginea lumii, 1992; Lichidarea, 

2003. A publicat şi proză satirică: 

Don Juan din Grădina Icoanei, 

1968, Premiul Uniunii Scriitorilor; 

fabule, parafraze mitologice: Poeme 

discursive, 1972; Aventura umană, 

1989; Reacţionarul · Eseu moral-

politic, 1992; Piese ale tranziţiei, 

1993. După 1989 a fost director 

general al Televiziunii Române şi 

director al Casei Iorga (Centrul 

Cultural de la Veneţia). 

 

 

IIOONN  GGHHEEOORRGGHHIIUU    

(24.08.1885, Bacău – 6.11.1968, Bucureşti)  

Inginer 
A absolvit Şcoala Naţională 

de Poduri şi  Şosele la Bucureşti. 

S-a specializat la Paris şi Berlin. A 

fost inginerul pentru instalaţii 

elecrice al portului  onstanţa, şeful 

Serviciului electrifi care la Direcţia 

Generală a CFR. Director al 

Institutului de Energetică al 

Academiei Române. S-a ocupat de 

maşini electrice, electrifi carea căilor 

ferate. Lucrări: Probleme de maşini 

electrice, 3 vol., 1960–1966; Maşini 

electrice, 4 vol., 1968–1972. 

Membru al Academiei Române 

(1952), vicepreşedinte al ei (1959–

1963), preşedinte al secţiei de Ştiinţe 

Tehnice (1959–1963). 
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MMIIHHAAIILL  KKOOGGĂĂLLNNIICCEEAANNUU    

(6.09.1817, Iaşi – 20.06.1891, Paris)  

Istoric, scriitor, ziarist, om politic 
Istoric, scriitor, ziarist, om politic, prim-

ministru şi, mai târziu, ministru de Externe. A 

jucat un rol important în 

Revoluţia de la 1848 şi  în lupta 

pentru  Unirea Principatelor. A 

făcut studii strălucite în Franţa şi 

Germania. În 1839 redactează 

Foaea sătească a prinţipatului 

Moldovei, iar în 1840 a anunţat 

apariţia a 6 tomuri din 

Letopiseţele Valahiei şi Moldaviei 

şi, în acelaşi an, a pregătit apariţia 

unei publicaţii de documente 

intitulată Arhiva românească. 

Publicaţia a apărut în 1841. La 

nouă ani de la revoluţia de la 1848 participă ca 

deputat de Dorohoi la Adunarea ad-hoc de la 

Iaşi, unde este chemat să se pronunţe în privinţa 

Unirii. Sfetnic al domnitorului Al.I. Cuza, 

ministru, apoi prim-ministru al României în 

perioada 1863–1865, a avut un rol hotărâtor în 

adoptarea unor reforme cruciale. Ca ministru de 

Externe în 1867 şi în perioada 1877–1878, şi-a 

legat numele de actul proclamării 

independenţei de stat a României. 

Fondator al publicaţiilor Dacia 

literară (1840), Propăşirea. Foae 

ştiinţifică şi literară (1849 şi 

Steaua Dunării (1855–1860). Ca 

scriitor a publicat proză 

autobiografică, istorică şi satirică: 

Iluzii pierdute, Trei zile din 

istoria Moldovei, Fiziologia 

provinţialului la Iaşi, Tainele 

inimei (neterminat). Membru al 

Societăţii Academice Române 

(1868), vicepreşedinte (1886–1887) şi 

preşedinte al Academiei Române (1887–1890), 

preşedinte al Secţiunii istorice (1891). 

 

 

 

TTEEOODDOORR  AANNTTOONN  NNEEAAGGUU    

(20.09.1932, Giurgiu)  

Paleontolog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A absolvit Facultatea de Geologie şi 

Geografie a Universităţii din Bucureşti. 

Specializare în SUA şi Germania. Profesor la 

aceeaşi facultate, a organizat Laboratorul de 

Paleontologie. A descris 45 de genuri şi 140 de 

specii noi de foraminifere cretacice din 

Dobrogea de Sud. Lucrări: Micropaleontologie. 

Protozoare, 1979; Metazoare, 1989. Membru al 

Societăţii Poloneze de Geologie. Membru 

corespondent al Academiei Române (1993).  

 

 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

88 66 77   

 
Inteligența practică. Lucrurile care nu li se cuvin sunt cerute insistent. Invitație la 

înțelepciune. Se întâlnesc cu situații neobișnuite. Iubirea dăruită este o problemă. Își ies din fire. Îi 

îndeamnă pe ceilalți să le rezolve problemele. Se maturizează brusc. Acceptă constrângerile doar 

dacă vor câștiga ceva de acolo. Devin victima unor abuzuri. Se întâlnesc cu un ghinion. Uită să se 

oprească. Puterea înseamnă a face un abuz la adresa celorlalți. Gândul curat este de viitor. 

Succesul de acum poate doborî orice fel de limite. 

 

Pentru fecioare, 2016 este un an de transformare. În primul rând, parcurg o parte foarte 

importantă a acestui an cu Jupiter pe semnul lor și au impresia că toate lucrurile li se cuvin, că toată 

lumea ar trebui să le asculte recomandările și să țină cont de ceea ce au de spus. O parte din acest 

interval pe care-l parcurg cu Jupiter pe semnul lor este dominat și de prezența Lunii negre pe casa 

hrănirii. Din această cauză, nu tot ceea ce gândesc, simt sau expun este important pentru ceilalți, nu 

toate aceste repere sunt pozitive. De aceea, fecioarele sunt invitate, chiar de la începutul acestui an, 

să accepte că trebuie să se schimbe. Vor vedea că până la finalul anului vor avea tot felul de 

oportunități din care vor înțelege că anul acesta trec prin situații unice. S-ar putea ca aceste episoade 

să fie atât de speciale încât să nu se mai întâlnească cu ele niciodată de-a lungul vieții. Este puțin 

probabil ca această conjunctură astrală care domină la un moment dat, în special în a doua parte a 

anului, zona emoțională, dominată de tensiune de pe sectorul parteneriatelor și cel al iubirii dăruite, 

să nu poată fi reprodusă pe mai târziu în situația în care Capul Dragonului se află pe semnul lor, iar 

Neptun trece pe casa parteneriatelor, adică prin Coada Dragonului. Evenimentele care se consumă 

în 2016 au o mare greutate karmică, sunt semne de destin, sunt blocaje ale existenței, nu rezultatele 

unor înțelegeri sau rezultatele unor neînțelegeri ce vin din prezent sau din această perioadă a vieții. 

De asemenea, 2016 este un an foarte greu pentru ele deoarece sunt încercate pe toleranță, pe 

minciună sau pe acceptarea părerii celuilalt. Dacă până în luna mai, când Luna neagră va ieși din 

Balanță și va intra în Scorpion, toată această problemă se va localiza în zona patrimoniului, 

fecioarele fiind îndemnate să obțină avantaje materiale și să aibă impresia că, dacă le-au obținut, au 

rezolvat totul, din iunie încolo, când Luna neagră se va stabiliza deja pe casa comunicării, primesc 

mesaje confuze, informații eronate, în așa fel încât simțurile să le fie date peste cap. 

De asemenea, anul 2016 este dominat și de trecerea lui Marte pe un arc de zodiac ce 

complică partea întunecată a ființei. Dacă schema aceasta existențială nu ar fi beneficiat și de 

tranzitul lui Marte prin acest sector, adică dacă Marte nu ar tranzita un segment de zodiac de la 

Scorpion la Pești, cu o perioadă de retrogradare între zodiile Săgetător și Scorpion, atunci fecioarele 

ar fi putut obține realizări sociale de care să se lege pentru a nu mai fi atât de constrânse să facă 

schimbări importante în viața personală. Se pare că nu prea au de ales, chiar și atunci când sunt 

bulversate, când sunt marginalizate, când trebuie să lucreze mai mult, să salveze aparențele sau să 

înțeleagă lucruri foarte profunde, trebuie să accepte că fac lucrul acesta fără feedback, că dacă 

primesc un răspuns din exterior atunci acesta nu este cel pe care-l caută sau nici într-un caz nu este 

cel care face referire la amploarea gestului ce vine din partea lor. Fecioarele au un an de o 

importanță covârșitoare, unul esențial pentru existența lor, pentru purificarea destinului, pentru 

așezarea sa pe făgașul normal și, dacă eșuează acum în această evoluție, dacă fug acum de 

răspundere sau transferă sarcinile pe umerii altora vor pierde un tren important pentru că nu se vor 

mai întâlni niciodată cu această predispoziție. Este adevărat, o parte din aceste trăsături vor mai fi 

regăsite și pe începutul anului următor. Anul următor are însă o altă țintă, deci înțelesurile acestea 

sunt localizate în alte sectoare ale vieții. În 2016, anul dihotomiilor periculoase, viața intimă a 

fecioarei, implicațiile trădătorilor, durerile neîmpărtășite sau pierderile materiale pe care le 

comportă și pe care, sistematic, vor încerca să le rezolve, le pregătesc pentru un mare salt al 

conștiinței, cel care va veni cu 2017 și care va însemna accelerarea unor realizări. Până atunci, 

trebuie să lucreze mult, intens, din greu, trebuie să lupte cu ele însele, trebuie să se domine dacă este 

cazul sau să-și diminueze impulsurile negative pentru a le înțelege și a le depăși. Dacă nu fac lucrul 

acesta, nu înseamnă că vor stagna. A amâna schimbarea înseamnă a accepta înfrângerea, a coborî 

nivelul de interacțiune, chiar a accepta că au pierdut un tren, au ezitat prea mult și va trebui ca o 
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parte din beneficiile care le-au rămas să fie ascunse, încuiate pentru a se proteja de boală, acuzații 

nefundate sau alte probleme legate de neputința de a accede pe o treaptă superioară a societății ori 

să se mențină. Acesta este momentul care dictează de ce, începând cu 2017, fecioarele pot deveni 

prea rigide, îngrijorător de speriate ori foarte ghinioniste. Ceea ce câștigă în 2016 devine un pilon 

solid pe care își vor susține creațiile viitoare. Dacă sunt prea nerăbdătoare, dacă au pretenția ca 

viețile pe care le trăiesc să fie la fel cu altele, adică mai simple și mai puternice, înseamnă că nu au 

înțeles precis cu ce anume lucrează în 2016. În acest an ele nu se ocupă de acoperiș, ci de fundație și 

de această dată nu lucrează la casele prietenilor sau ale vecinilor, ci la propria casă. Dacă se 

întâmplă să le plouă puțin, nu înseamnă că lucrarea pe care o fac nu e bună. Așadar, această 

prezentare integrează, în cuvinte puține, marea importanță pe care o are anul 2016 pentru acești 

nativi și valoarea absolut remarcabilă a muncii care se sprijină pe gândul curat al viitorului, nu pe 

intemperiile prezentului. Este de la sine înțeles că nu oricine poate avea un asemenea control, însă, 

cine îl dovedește își poate scurta progresul și se poate mândri că, atunci când își propun ceva, nu 

există obstacol pe care să nu-l doboare. 

 

IANUARIE 
Constrângeri. Au probleme cu viziunea de ansamblu. Tensiunea le dă de furcă. Simt că 

realitatea le fuge de sub picioare. Se tem de sancțiuni. Lumea le acuze prea mult. Plătesc un preț 

mult prea mare pentru liniște. Reformulare. Problemele sociale sunt înțelese greșit. Se consumă 

prea mult. Asocierii greșite. Au parte de critică. Nu rezistă la stres. Decizie radicală. Se adresează 

întregii lumi, dar puțini sunt cei care percep mesajul. Recompensă stranie. Pierd o recompensă. 

 

Încă din lună ianuarie fecioarele au aspirații mari de la viață, însă anul debutează pentru ele 

cu o lecție de răbdare. Mercur intră pe zodia Vărsător și fecioarele sunt îndemnate să privească 

foarte departe, să caute în locuri mai puțin permise, să pună în aplicare recomandări care le-au fost 

făcute în ultima parte a anului anterior și pe care le-au ignorat. Prin această situație, demonstrează 

ca au un spirit practic și că nu sunt deloc limitate de conjuncturi, nici nu sunt prea nerăbdătoare, 

prea obsedate de victorie așa cum au fost văzute pe finalul anului anterior. De partea cealaltă, dacă 

au prea multă încredere în sine, dacă dau dovadă de prea multă duritate atunci par persoane 

inflexibile care nu privesc niciodată sacrificiul din punctul lor de vedere, ci-l văd ca pe o faptă pe 

care întotdeauna altcineva trebuie să o facă. 

Pentru fecioare, succesul prin mijloace nefirești prinde un contur personalizat începând cu 3 

ianuarie, când Marte intră pe zodia Scorpion și când le învață să facă lucruri pe care nu au curajul 

de să le facă acum pentru că, abia intrat în zodia Scorpion, Marte le declanșează în zona 

comunicării o forță aparte, dar și pentru că se apropie cu pași repezi de Junon, asteroid care se află 

de mult timp pe această casă și care îndrăznește să le schimbe viziunea, metoda de lucru, să le 

traseze sarcini celorlalți, să se implice în combinații ciudate, să arate că au o psihologie de viață 

complet răsturnată față de așteptările pe care cei din jur le au de la ei. Cu trecerea lui Marte pe zodia 

Scorpion fecioarele intră într-o perioadă de tensiuni. Dacă nu au persoane cu bune intenții în jur 

care să le ajute din când în când să-și descarce această tensiune, vorbim de persoane care se exprimă 

ciudat, care ridică tonul sau se pun împotriva tuturor pentru că așa le place. În realitate, noi, pentru 

că studiem astrologia și înțelegem natura ascunsă a lucrurilor, trecerea lui Marte pe Scorpion pentru 

fecioare înseamnă trezirea acelor ambiții care le-au lipsit în ultima perioadă. Dacă se impun, dacă 

nu le fac celorlalți program, dacă trec de la cald la rece foarte ușor, dacă strălucesc și apoi dintr-

odată dispar din fața celorlalți pe motiv că au obosit, sunt lovite de uitare sau de nervozitate, 

înseamnă că reușesc să-i bulverseze pe cei din jur și prin această bulversare reușesc să-i controleze. 

În 2016 fecioara nu va fi obsedată să-i controleze pe cei din jur, ci va fi obsedată să obțină un 

rezultat concret în urma tuturor tipurilor de acțiuni, deci se așteaptă să obțină rezultate și acțiuni de 

această factură. 

Anul secretelor dezvăluite (2015) a fost pentru fecioară suficientă de enervant și de epuizant 

încât să se vadă în tot felul de situații în care să piardă o autoritate, bani, să investească într-o zonă 

deși știau foarte sigur că nu vor obțin succese, decât să piardă o autoritate și să regrete teribil că au 
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avut încredere în persoanele care le-au recomandat să procedeze în felul acesta. Acum, când Marte 

se află pe casa comunicării și, în plus, se află și pe zodia Scorpion, semn de ambiție și de putere prin 

care fecioarele pot rezolva situații imposibile, se întorc împotriva celor care le-au făcut 

recomandările eronate. Este o greșeală foarte mare pentru că Pluton le trece pe casa iubirii dăruite 

din 2008 încoace și tot de atunci nu le este permis fecioarelor să se implice în acțiuni de această 

factură. 

În 5 ianuarie, când 

Mercur va intra în mers 

retrograd pe casa muncii, 

fecioarele vor să ia o pauză, 

deși numai ce s-a desprins de 

atmosfera petrecerii. De altfel, 

petrecerile pentru fecioară au 

un înțeles aparte, că numai ele 

se pot ocupa de organizare, să 

numere persoanele care au 

venit, dacă sunt așezate 

încălțările corect la ușă, dacă 

toată lumea are în față ce le 

trebuie. În momentul acesta în 

care Mercur intră în mers 

retrograd se mai împlinesc și 

alte unghiuri negative din care 

fecioara ar trebui să înțeleagă 

că au început un an cu 

probleme de autoritate, nu 

pentru că există un context 

care le impune să suporte ceea 

ce nu vor, ci pentru că au o 

mare problemă cu situațiile în care li se spune ceea ce trebuie să facă. De altfel sunt aproape 

traumatizate de recomandări pe care le-au urmat orbește și care, până la urmă, s-au dovedit foarte 

proaste. Din această cauză vor să mai și greșească, vor să facă după capul lor chiar dacă asta 

înseamnă să strice. Soluțiile la care apelează sunt ciudate, pentru că le lasă celorlalți sentimentul că 

acționează doar din patima. De altfel, ceea ce le enervează cel mai tare pe fecioare acum este 

situația în care trebuie să plătească pentru o greșeală de grup. Dacă cineva vrea să dea un exemplu, 

atunci va alege dintr-un grup o persoană născută în zodia fecioară. Așa se întâmpla și acum și așa s-

a întâmplat în special în a doua parte a anului anterior. Prin conjuncția Soarelui cu Pluton pe casa 

V-a fecioarele ajung la concluzia că nimeni nu este demne de iubirea lor.  

În 8 ianuarie și Jupiter va intra în mers retrograd pe casa personalității și fecioarele nu mai 

sunt ceea ce au fost cândva, nu mai sunt persoane de încredere, sunt instabile și pun accentul pe 

relații care să le ofere succes imediat. De altfel, nici nu trebuie învinuite prea mult deoarece au 

trecut prin probleme destul de mari, prin reformulări pentru care nu au fost pregătite care le-au 

zdruncinat puternic. Pluton le trece de mult timp pe casa iubirii dăruite și fecioare nu vor găsi prea 

ușor o persoană în care să aibă mare încredere pentru că au tendința, cel puțin în prima jumătate a 

acestui an, să considere că orice recomandare este greșită. Conjuncția lui Venus cu Saturn de pe 

casa familiei ar trebui să le ofere posibilitatea de a se bucura de ceea ce au acolo, de a înțelege că 

dacă se liniștesc puțin în privința problemelor sociale atunci în familie tensiunile nu vor mai fi atât 

de dense și nici atât de obositoare. Tot ceea ce se împlinește pe 10 ianuarie le ajută să comunice 

mult mai ușor, să se simtă atractive, iubite, căutate, dar, în egală măsură, să aibă și senzația că nu se 

poate juca cu nimeni cu ele, că trebuie să fie serioase, trebuie să își mențină vii în continuare 

aspirațiile. 

A doua decada lunii ianuarie le ajută pe fecioare să se deschidă sufletește, să-și spună 

durerile și să facă lucrul acesta chiar dacă nu au încredere în nimeni. S-ar putea ca la un moment dat 
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o fecioară să dorească să se răzbune pe cei din jur împărtășindu-și fricile. Această putere, în a doua 

decada lunii ianuarie, poate fi folosită intenționat pentru a speria, pentru a îngrozi sau pentru a le 

demonstra matematic, științific, prin calcule concrete sau printr-o succesiune absolut logică a 

evenimentelor că dacă au pornit din punctul A nu au cum să ajungă decât în punctul B care este cea 

mai proastă variantă. 

Sextilul dintre Venus și Luna neagră ce se împlinește pe 12 ianuarie nu vizează fecioarele, 

cât mai ales îi vizează pe cei din jurul lor. Au puterea acum să-i zăpăcească pe ceilalți fără să le 

ofere soluții la probleme și asta pentru a se mulțumi cu faptul că nu suferă singure. Există și lucruri 

bune care se consumă în a doua decadă a lunii ianuarie și acestea le ajută pe fecioare să cultive 

valori speciale. Este de la sine înțeles că aceste valori speciale, care vin cu precădere din poziția lui 

Jupiter din casa personalității, se adresează fecioarelor profunde, celor care caută frumusețea 

sufletească, care se exprimă prin compasiune și înțelegere și care, în cele mai multe din cazuri, nu 

caută vinovați pentru problemele pe care le parcurg. Conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd din 14 

ianuarie este pentru aceste ființe speciale semnul că dacă nu înțeleg ceea ce trăiesc, dacă nu acceptă 

ceea ce vad la alții își amplifică singure suferința. Fecioara poate acum să tacă și dacă face lucrul 

acesta arată că are judecată, că înțelege foarte bine multe din ceea ce li se întâmplă celorlalți, cu 

toate că nu poate sau, mai mult, nu vrea să spună nimic despre asta. Dacă își risipesc energia pe 

lucruri mai puțin corecte, dacă visează la recompense spectaculoase și dacă se întorc din nou la 

obsesiile pe care le-au avut pe finalul anului anterior atunci această imagine de persoane înțelepte se 

risipește imediat. Elementul care-i sperie cel mai mult este singurătatea și pentru a combate această 

singurătate o fecioară este în stare acum să se asocieze greșit, inclusiv cu oameni de proastă factură, 

este dispusă să piardă în continuare din resursele pe care le are numai pentru a nu fi singură în 

durerea pe care o simte. 

Au șansa ca în preajma zilei de 15 ianuarie să-i vadă pe oameni puțin mai blânzi, adică 

Soarele de pe casa iubirii dăruite să devină prieten cu Axa Dragonului care se află pe casa 

personalității. Nu se schimbă nimic în înțelegerea lor, doar că participă la o magie aparte, cea care 

se creează între o fecioare și adversarii lor, situație prin care se poate anula o patimă sau se poate 

împăca cu o persoană pe care o acuză frecvent de comportament indecent, de înclinații nefirești sau 

de obiceiuri proaste pe care fecioara le-a constatat pe finalul anului anterior sau chiar începutul 

acestui an. În momentul acesta, fecioara este tentată să cedeze, să renunțe la această atitudine pentru 

că are impresia că numai așa se poate rezolva un conflict, însă, de asemenea, ține lucrul acesta 

pentru ea, nu spune la nimeni. Dacă reacționează la reacțiile celorlalți duce mai departe conflictul și 

sunt singurele care pierd (de lucrul acesta sunt conștiente), iar asta pentru că rezervele sale sunt la 

cotele minime. Dacă ar sta puțin ce s-ar gândi ar vedea că folosesc parte multă energie pentru a 

comunica lucruri lipsite de importanță, pentru a căuta alianțe, unele dintre ele de proastă factură, 

pentru a se întreține cu oameni care sunt cu mult sub nivelul lor, cu scopul de a-și umple timpul și 

de a se păcăli că sunt persoane agreate.  

În 18 ianuarie, când Venus se va afla într-o relație negativă cu Jupiter, gândurile de război 

prind noi rădăcini. Pentru că nu se cred atât de puternice în perioada aceasta s-ar putea ca această 

revoltă să se orienteze către propria persoană. De altfel, relația proastă a lui Venus cu Axa 

Dragonului arată că a luat o pauză cu acuzațiile pe care au trimis-o constant față de cei care se fac 

vinovați de recomandări false și consideră că familia nu a fost alături de ea, că nu i-a oferit tot ceea 

ce au avut nevoie sau că a fost nerecunoscătoare. Aceasta este o atitudine necuviincioasă din partea 

fecioarei pentru că zona familiei este încărcată de stresul ei, adică fecioara este cea care aduce 

stresului acasă, care-i mobilizează într-o direcție negativă pe ceilalți, care le transferă lor din 

tensiunile pe care le are și, în mod necuviincios, îi consideră pe ceilalți vinovați doar pentru că nu 

vin imediat cu soluții. Toată această tensiune capătă proporții neplăcute pentru cei din preajma lor 

începând cu 20 ianuarie când Soarele se va afla pe casa muncii. Trecând în Vărsător fecioarele vor 

fi preocupate de dezamăgiri însă fără a trece la acțiuni concrete. Se mai ocupă de conspirații și își 

fac însemnări zilnice pe marginea unei agende ca să nu uite cine s-a făcut vinovat de câte ceva. Au 

însă o mare problemă cu încrederea și pentru că Mercur se va afla într-o relație negativă cu Uranus 

această formă de încredere le afectează profund. Dacă sunt implicate în proiecte mari, de amploare, 

puternice și originale li se recomandă să nu ia nicio decizie în această perioadă pentru că 
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retrogradarea lui Mercur le afectează puterea de a anticipa etapele următoare, le diminuează puțin 

din luciditate. Deci, ar trebui sa aștepte încă puțin pentru că Mercur să-și revină la mersul direct și 

abia atunci să se hotărască. 

Pentru că în 21 ianuarie Mercur se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră este puțin 

probabil ca o fecioară să nu fie în această perioadă puțin cam lacomă. Însă doar fecioare profunde, 

cele care nu au obsesia trecutului nerezolvat, vor fi reținute și atente la consecințele faptelor lor. 

Doar acestea se vor opri, vor tăcea, vor asculta mai mult, vor căuta compania oamenilor puternici, 

pozitivi sau frumoși chiar dacă tot acest rafinament ce vine din partea lor le pune drastic în 

dificultate. Încă de pe acum, de la început de an, sunt avertizate că această deformare a confortului, 

această părere ciudată față de ceea ce le place și ceea ce nu le place nu va ține prea mult. Aproape 

de finalul lunii mai Luna neagră va trece pe casa comunicării și atunci vor putea să se exprime mult 

mai ușor și să nu mai întoarcă asupra lor tot ceea ce înseamnă refuz social. În momentul acesta, 

când Luna neagră le trece pe casa hrănirii, orice formă de refuz exterior se transformă în afecțiune, 

au crize de stomac, de rinichi, au o mare sensibilitate la frig și se tem de ceea ce este misterios, 

întunecat sau ascuns. În cazul fecioarelor care au mai trecut prin stări de această factură chiar dacă 

Luna neagră nu s-a aflat pe casa a doua, momentul acesta în care aceste frici sunt activate pentru 

toți nativii născuți în această zodie poate însemna și criză de identitate. Desigur, nu este cazul să 

mergem atât de departe cu aceste previziuni generale. Acest lucru poate fi stabilit pe o temă 

particulară. 

23 ianuarie înseamnă și trecerea lui Venus pe casa iubirii dăruite și atunci vor reuși să 

acopere mult mai ușor derapajele pe care le-au iubit atât de mult de la începutul lunii și până acum. 

Este posibil ca în momentul acesta să adopte o decizie radicală, deși este cam devreme. Mercur va 

reveni la mersul direct abia din 25 ianuarie, dar se pare că fecioara nu mai are răbdare. Problema 

răbdării și a atenției este una destul de delicată care a fost regăsită de-a lungul întregii luni, ea nu 

este prezentă doar în preajma zilei de 23 ianuarie. În momentul acesta, în plus față de celelalte 

situații, problema răbdării înseamnă pentru fecioară agresarea visului personal. Orice formă de 

deviație este încadrată greșit, orice element care ar fi trebuit să fie bază în demersuri se transformă 

în durere.  

Luna plina din 24 ianuarie îi învață pe cei născuți în zodia fecioară să măsoare altfel 

profunzimea, să caute altfel forța gândurilor și să nu le mai fie atât de teama de intențiile 

periculoase ale celorlalți. Pot fi ușor informate, puse la punct cu toate noutățile, iar asta pentru că 

Pluton de pe casa iubirii dăruite nu este doar un semn vulnerabil, ci este și o dovadă de putere. Dacă 

își împărtășesc emoțiile nu înseamnă că devin vulnerabile în fața celorlalți, ci ceilalți ar trebui să fie 

foarte atenți cum vorbesc, cum li se adresează, ce le recomandă, ori să se gândească de mai multe 

ori dacă vor să le facă un rău pentru că ar putea fi la un moment dat vulnerabile. Pluton pe casa a V-

a arată autoritate sau posibilitatea de a deveni un lider, fără să conteze dacă acesta este bun sau rău. 

Acesta este de fapt un avertisment pentru cei care nu sunt născuți în zodia Fecioară, dar 

interacționează cu acești nativi. 

Mercur va reveni la mersul direct în aceeași zi în care Uranus și Luna neagră vor fi în 

opoziție. Fecioara va trebui să dea socoteală în preajma zilei de 21 ianuarie dacă s-au pregătit pentru 

marele eveniment sau pur și simplu se lasă în voia întâmplării. Dacă s-au pregătit atunci vor fi, așa 

cum s-a indicat mai sus, persoane puternice, peste care nu se poate trece și care, la voință, pot 

impune orice anturajului. Dacă nu s-a pregătit atunci trebuie să se aștepte să participe la o cheltuială 

de grup care înseamnă bani cheltuiți, timp risipit și energie pierdută definitiv. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct pe casa iubirii dăruite arată și faptul că în această zonă 

limbajul fecioarelor se va corecta. Nu înseamnă că vorbesc altfel, ci înseamnă că pun mai mult 

sentiment în ceea ce spun, în gesturi, devin persoane atractive față de cei din jur și nu-i vor mai leza 

pe ceilalți cu criticile pe care le oferă cu atât de multă generozitate, ci îi vor ajuta ori le vor motiva 

pentru luptă. Nu se știe dacă nu cumva lupta aceea o vor da fecioarele între ele, adică doar cu 

oameni la fel, dar acesta este un detaliu. Nu contează cu cine anume parcurg această confruntare, ci 

este important ce învață, ce descoperă, ce își controlează. 

Dar, din nou, Pluton de pe casa iubirii dăruite se poate transforma pe finalul lunii ianuarie în 

călcâiul lui Ahile. Acolo unde le este puterea acolo le este și slăbiciunea și forța aceasta pe care vor 
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să o folosească pentru a impune propria viziune asupra grupului de apartenență poate să se 

desprinde complet de avantaj, de noroc, de șansă, să se transforme într-un debușeu negativ și prin 

lucrurile ciudate pe care le spun, prin faptele îndoielnice pe care le realizează să devină o spaimă 

pentru toți. Finalul lunii ianuarie poate însemna pentru fecioară și un moment de iluminare. Dacă 

sunt ființe comune, dacă nu au preocupări profunde atunci descoperă unde au fost înșelate, cine le-a 

păcălit și mai ales cum. Dacă au preocupări profunde își vor da seama care sunt elementele 

personale de comportament de care se folosesc pentru a persista în greșeală. Nu se știe dacă nu 

cumva achizițiile acestei luni vor rămâne aici, adică să nu le folosească niciodată informația pe care 

o obțin acum.  

 

FEBRUARIE 
Se întâlnesc un moment întunecat. Fac niște cheltuieli inutile. O greșeală este imputată prea 

aspru. Obțin popularitate, dar cu un preț prea mare. Se tem de o sancțiune. Privesc viața cu mare 

greutate. Senzația de nedreptate de dominat spectrul percepțiilor. Vorbesc prea mult despre nimic. 

Li se pare că viața este prea dură. Certitudinile sunt greu de înțeles. Frumosul este apreciat, simțit 

doar prin parteneriate. Resentimentele sunt gestionate cu greu. Un adevăr doare. Trec prin 

probleme cu fruntea sus. Prudență. Argumente ușor de crezut. 

 

Există lucruri nerezolvate pe care fecioarele cred că le pot soluționa în luna februarie într-un 

chip aparte, într-un mod original sau în stilul lor caracteristic, în forță sau cu atacuri repetate urmate 

de retrageri patetice. Chiar din prima zi a lunii februarie, când Mercur se va afla din nou într-o 

relație negativă cu Uranus, gândurile lor vor fi ușor răvășite. Acesta este momentul întunecat care îi 

va motiva pe cei născuți în această zodie să își pună în aplicare o dorință, să vadă dincolo de bani 

sau de ceea ce poate fi convertit în bani, să înțeleagă că nu toți oamenii pe care i-au acuzat până 

acum sunt vinovați de ceva. Au senzația că o iau de la capăt cu tot felul de probleme, dar, în egală 

măsură, au și soluții. Dacă în luna anterioară au fost puțin mai relaxate sau dacă și-au permis o 

vacanță acum vor regreta considerând că au dat banii degeaba, au pierdut timp important pe care l-

ar fi putut folosi pentru studiu. 

Prima decadă a lunii februarie înseamnă a repeta greșeala din mijlocul în ianuarie. Din 

punctul de vedere al evenimentelor, fecioarele se vor deschide către cei din jur prin forță și dacă 

dispun de putere sau de un antrenament special în a-și controla emoțiile atunci ar putea să facă un 

joc de rol atât de eficient încât să obțină din nou popularitate. Din experiența pe care au avut-o pe 

finalul anului anterior au văzut că viața de familie trebuie apreciată, că de acolo le vine stabilitatea 

chiar dacă orice lipsă de susținere venită din zona familiei este percepută cu mai multă duritate 

decât o situație echivalentă venită de pe zona publică. Dacă, dintr-odată, devin conștiente de faptul 

că sunt foarte vulnerabile la începutul lunii februarie, că regretul nu trebuie ignorat, ci trebuie să i se 

acorde acestuia o atenție foarte mare, puterea pe care o vor dovedi împotriva adversarilor va fi 

văzută de cei din jur ca o veritabilă dovadă de curaj. S-ar putea ca tot ceea ce au cunoscut teoretic să 

nu poată pune în practică în momentul acesta chiar dacă unghiurile zilei de 3 februarie, prin relația 

bună lui Marte cu Pluton, le încurajează în sensul acesta, le ajută să înțeleagă altfel semnele sociale. 

Pentru fecioare în prima decadă a lunii februarie curajul înseamnă aroganță și trebuie să țină cont de 

acest lucru pentru a nu cădea într-o altă greșeală, adică, din supraapreciere, să considere că 

bunătatea se măsoară doar după cantitate. 

Dacă refuză să creadă și să accepte lucrul acesta atunci își merită soarta și foarte ușor vor 

ajunge la conflicte, la despărțire, la crize de identitate și, deci, din nou vor ajunge în punctul în care 

să trăiască singure sau cu vreo câțiva oameni pe care i-au plătit sau i-au obligat să le suporte ori cu 

care au un angajament scris. 

În 6 februarie când Venus se va afla într-o conjuncție cu Pluton pe casa iubirii dăruite 

fecioara are ocazia să se poarte frumos, au posibilitatea de a arăta că puterea înseamnă și armonie și 

echilibru, că nu este un om atât de dificil precum au crezut ceilalți. Ar putea în momentul acesta ca 

iubirea sa să înregistreze o mișcare regresivă, adică să se întoarcă la sentimente mai vechi, la 

persoane pe care le-a uitat, să le ceară iertare dacă le-au acuzat pe nedrept și să reușească să repare 
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relații foarte importante de care se vor folosi în a doua parte a anului. Există o rigoare puternică în 

tot ceea ce înseamnă raporturi sociale și din această cauză lucrurile acestea care vin spre fecioare în 

prima decadă a lunii februarie ar putea să fie foarte plăcute. Nu trebuie decât să îndeplinească o 

condiție, să fie sincere și să nu transfere greutatea pe care o simt pe umerii altora. Dacă aleg să facă 

în mod conștient lucrul acesta, pentru că nu găsesc pe nimeni, vor vedea că și aceste greutăți brusc 

se împuținează. 

Totuși, dacă îndemnul merge în această direcție nu trebuie să trăim cu senzația că relația 

proastă a lui Venus cu Uranus ar putea fi temperată atât de ușor. Este susținută astral și de o relație 

la fel de proastă dintre Soare și Marte sau dintre Venus și Luna neagră. Este greu pentru o fecioară 

să-și controleze acum impulsurile pentru că are clar senzația că nedreptatea este elementul 

definitoriu al acestei perioade. Dacă se detașează puțin de această realitate, dacă încearcă să 

privească dincolo de această schemă, reușește să vadă speranța, luminița de la capătul tunelului și 

nu vor mai fi îndemnate să decidă prost. Dacă respectă direcția pozitivă atunci ajung la simplitate, 

iar dacă nu respectă atunci gândurile celorlalți care ar trebui să li se pară foarte clare, frumos 

construite sau lipsite de pericol devin o mare încercare și le pot duce pe fecioare spre un accident. 

Din nou, fecioara care consultă aceste previziuni nu trebuie să fie mai supărată decât a fost până 

acum, pentru că viața nu este mai grea decât a cunoscut-o în ultimele luni. Poate deveni mai grea 

dacă pierde controlul asupra a ceea ce ar trebui să facă bine și, apoi, este important să nu facă nimic 

din plictiseală. Cu toate că fecioara poate să repete la nesfârșit aceeași operație, pentru că rutina este 

domeniul său, în momentul acesta trec printr-un neastâmpăr ca și cum nu mai vor să repete la 

nesfârșit aceeași operație pentru că nu le folosește. Dacă operația este bună trebuie să o repete 

pentru că altfel strică mai mult. Desigur, pentru că Marte se află acum într-un raport important cu 

Chiron, ceea ce ar putea să strice o fecioară nu ține doar de domeniul relațiilor sociale sau de 

problemele de autoritate pe care le au față de un for social, față de o instituție sau față de un lider, ci 

și față de propria persoană. Dacă refuză binele, absența binelui ar putea să o ducă spre boală, iar pe 

fecioare, în afară de sărăcie, nu le îngrozește nimic mai mult decât boala. 

Își vor pune multe întrebări în a doua decada lunii februarie considerând că poate ar trebui să 

se ocupe altcineva de toate aceste lucruri negative, de toată această absență a norocului sau de toate 

aceste surprize neplăcute de care au început să se sature. Nu se va ocupa nimeni, ci tot ei, adică cei 

născuți in zodia fecioară, se vor ocupa și tot ei vor ști mai bine decât alții să-și umple viața cu 

bucurii mici. Aceste bucurii mici vin în 10 februarie, dar și în 11 februarie, când Venus realizează 

două unghiuri pozitive, de aceeași amploare și importanță cu Jupiter și cu Capul Dragonului. Din 

fericire în acest raport al lui Venus cu Axa Dragonului se descoperă o cheie, poate fi cheia 

succesului sau poate fi cheia fericirii. Cert este că lucrurile acestea sunt ascunse pentru ca numai în 

urma unei încercări, prin calm și atenție, să se poate ajunge acolo. S-ar putea ca Pluton de pe casa a 

V-a să le aducă probleme cu copiii, din cauza copiilor sau pentru că nu există un copil care să 

schimbe atmosfera familiei. Momentul acesta al celor două zile de 10 și de 11 februarie devine 

pentru fecioare bucuria care umple tot acest gol, fie printr-o informație, printr-un semn sau printr-o 

promisiune. Nu se poate anticipa dacă soluția este strict legată de raportul celui născut în zodia 

fecioară cu un copil, dar se poate stabili că semnul acesta ar putea să ducă acolo. Vor mai fi însă 

multe etape până când aceste aspirații indicate de raportul care există între Venus, Jupiter și Axa 

Dragonului să se finalizeze. Cert este că se află într-un moment foarte special care le poate aduce 

zâmbetul pe buze, îi pot bucura sau înnobila sufletul cu lucruri despre care au crezut că sunt uitate. 

Ce este frumos din toată această perioadă le vine din exemplul pe care chiar ea, fecioara, îl poate da 

în privința atenției sau modestiei. Într-un moment în care nimeni nu se așteaptă ca lucrul acesta să 

mai poată fi citit pe chipul acestui nativ, el apleacă privirea, se interiorizează și speră ca toată 

această apăsare să se dizolve, speră să se poată întâmpla acum așa cum s-a mai întâmplat de-a 

lungul vieții, adică să apară cineva din senin și să le ridice acest voal al suferinței și al ignoranței, al 

durerii și al lipsurilor. Chiar dacă semnul acesta este unul foarte bun, el nu se va concretiza, nu se va 

transforma într-un eveniment real în momentul acesta, dar poate anunța că persoana respectivă 

există și nu este departe. 

În 14 februarie Mercur intră pe zodia Vărsător, pe casa muncii, și fecioarele se simt mai 

bine, se întorc la programul de lucru, se adaptează la un nou program sau nu mai resimt cu atâta 
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duritate ritmul de lucru care le-au dat de furcă în luna anterioară. S-ar putea ca acum să facă o 

greșeală, să nu ține cont de un proces tehnologic, să dorească să schimbe ordinea lucrurilor, să facă 

lucrul acesta pentru că are idei mai bune și consideră că dacă le pune în aplicare se ridică deasupra 

celorlalți și face o impresie bună. Nu va face o impresie bună, ci va atrage atenția asupra faptului că 

nu-și vede locul. De altfel, tot în a doua decada lunii februarie fecioarele dezvoltă o curiozitate 

teribilă față de lucrurile care nu le privesc. Poate ar trebui să țină cont de acest avertisment astral și 

să se gândească la faptul că nu este frumos să facă lucruri de genul acesta, măcar pentru simplul 

motiv că nu le-ar plăcea să piardă ceea ce ar putea să piardă dacă supără pe cine nu trebuie. În 17 

februarie, puțin cam repede, Venus își încheie tranzitul în zodia Capricorn și intră în Vărsător, adică 

pe casa muncii. S-ar putea ca lucrul acesta mai puțin corect pe care o fecioară este dispusă să o facă 

din curiozitate sau din dorința de a adjudeca o poziție privilegiată să fie ușor trecute cu vederea. Nu 

se știe dacă sunt tolerate, dacă sunt iertate sau faptele lor nu sunt văzute încă. Cert este că destinul 

nu le mai încearcă atât de agresiv cum s-a întâmplat de la începutul anului și până acum, situație 

care le permite să recupereze timpul și să își vindece rănile.  

În 18 februarie Marte se va 

afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului și fecioarele dau dovadă 

de mai multă flexibilitate. Este 

adevărat, sunt în continuare deschise 

către oportunități, sunt atente la 

modelele de reușită ale celorlalți, 

dar trăiesc în continuare cu 

frustrarea că nu le vor putea pune 

niciodată în aplicare. Nu se știe dacă 

au interdicție pe vecie la așa ceva. În 

19 februarie, când Soarele se va afla 

într-o relație destul de interesantă cu 

tot ceea ce înseamnă zona 

parteneriatelor, adică trece în zodia 

Pești, fecioarele dau dovadă de 

seriozitate, sunt atente la ce ar trebui 

să facă pentru a le face pe plac celorlalți, pentru a-i liniști, pentru a-i încuraja sau pentru a le spori 

patrimoniul. Devin, astfel, panaceu universal, oameni buni la toate și nu mică le va fi mirarea celor 

din jur când vor vedea că totuși fecioarele nu fac lucrurile acestea gratuit. 

Luna plina cea care stabilește pe 22 februarie le ajută să fie puțin mai disciplinate. Se 

întâmplă lucru acesta nu pentru că, în general, opoziția dintre luminarii au asupra unui nativ născut 

în Fecioară impactul acesta, ci pentru că le diminuează tot ceea ce înseamnă putere folosită pentru 

neatenție sau curiozitate și își îndreaptă atenția către lucrurile esențiale. Aceasta seamănă cumva cu 

trezirea la realitate și, pentru că au Marte în zodia Scorpion pe casa comunicării, fecioarele primesc 

informații, au ceea ce nu ar trebui să audă sau primesc din subtil informații sub formă de intuiție 

specială sau poate chiar clarviziune. Resentimentele pe care fecioarele le au în această perioadă sunt 

bune tuturor și ar putea să-i protejeze pe cei din jur de conflicte gratuite. Această Lună plină care 

implică și semnul lor arată că pot deveni, dacă nu sunt prea egoiste sau individualiste, buni 

mediatori, persoane de recomandarea cărora trebuie să se țină cont și despre care se crede că au cele 

mai bune intenții. 

Există o mare presiune care se concretizează pe tema fecioarelor și care le sugerează 

acestora că a sosit momentul să facă niște compromisuri pentru a-și așeza viața pe noi baze. S-ar 

putea să mintă mai ușor, să se folosească de anumite artificii de lucru de calcul, să invoce 

suferințele celorlalți, să refuze un ajutor, să facă lucrul acesta cu un teatru de zile mari și să atragă 

atenția din nou asupra nevoilor pe care le au. Motivele lor sunt însă demne de tot respectul pentru că 

vor să rezolve într-un timp foarte scurt foarte multe. Este adevărat, nu toate fecioarele vor putea să 

facă o asemenea mutare. Celelalte vor rămâne în aceeași zonă a revoltei și își vor aminti că orice 

încercare de a remedia această problemă este sortită eșecului pentru că trăiesc într-o epocă 
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nepotrivită, într-o țară nepotrivită, într-o familie nepotrivită sau lucrează într-o instituție nepotrivită. 

Se consolează cu gândul că au puterea necesară să aplece fruntea, să accepte aceste condiționări, să 

vadă puțin mai departe decât le arată celorlalți degetul și se simt privilegiate că fac lucrul acesta. 

Spre finalul lunii februarie fecioarele își vor da seama că, de fapt, marea problema a acestei 

perioade este cea dată de atașament. Atașamentele le spun că își complică inutil viața și dacă nu se 

desprind de ele atunci își compromit libertatea de expresie, imaginea, și asta în văzul celorlalți, sau 

chiar stabilitatea familiei. Acestea sunt elementele de maximă prioritate pentru cei născuți în zodia 

Fecioară pe finalul lunii februarie. Dacă erorile sunt remediate, atunci toate celelalte vor fi mult mai 

ușor de suportat. Toate celelalte însemnând bani, privilegiile sociale, memoria, respectarea 

programului de lucru sau atenția. 

Conjuncția Soarelui cu Neptun ce se împlinește pe 20 februarie le arată acestora că dacă își 

reduc puțin din instabilitate, dacă se detașează puțin de toate acele demersuri pe care le fac pentru 

recunoașterea șanselor, pentru respect sau pentru a primi o recompensă atunci puterile le vin dintr-o 

zonă necunoscută, sunt inspirați și reușesc să obțină anumite avantaje chiar dacă nu se compromit, 

chiar dacă nu trebuie să compare nici standardul de viață și nici să se plângă pentru că trec prin 

momente dificile. De asemenea, momentul acesta ar putea să le aducă interes pentru planul artistic, 

pentru literatură, pentru muzică, pentru tot ceea ce este misterios, ascuns și care ar putea să le 

permită integrarea într-un mediu social superior. Conjuncția lui Neptun cu Soarele schimbă această 

idee de dreptate personală în ideea de dreptate socială. Fecioarele, pe finalul lunii februarie, pot 

accepta lucrurile pentru că așa sunt, pentru ca așa le este scris pentru că așa se întâmplă cu toată 

lumea. 

Pe finalul lunii februarie se poate întâlni cu o formă de nedreptate pe care o poate înțelege și 

o poate integra așa cum trebuie. Cine știe, poate, găsesc acum puterea necesară să accepte mult mai 

ușor o nedreptate mai veche, să găsească cele mai potrivite argumente și să nu se mai simtă 

năpăstuită de soartă dacă nu i se îndeplinește anumite dorințe atât de repede. Semnul acesta de 

progres care vine printr-o constrângere socială le îndeamnă pe fecioare să iasă dintr-un mediu și să 

intre întra-altul, să renunțe la o colaborare și imediat să construiască alta. 

 

MARTIE 
Revigorare. Demersuri ambițioase. Se caută un răspuns la probleme foarte mari. Se face o 

greșeală. Munca este privită cu dezinteres. Se inițiază un proiect nou. Se răspunde la o provocare. 

Există o șansă de care se vor folosi. Se face o sinteză. Obrăznicie. Programul de lucru este sfidat. 

Nepotrivire de caracter. Reacțiile minore zdruncină psihicul celui imatur. Succes la oameni. 

Educația deficitară se compensează prin dinamism. Se face apel la evenimente anterioare. 

Curiozitate păcătoasă. Se depășește o limită a conveniențelor sociale. Se caută blândețea. Prea 

multă agresivitate. Nu știu nimic despre alții, dar vorbesc. Întârziere în proiecte. Atitudine nobilă. 

Se caută stabilitatea emoțională. 

 

Luna martie va fi interesantă pentru că le va revigora. Desigur, precum se construiesc 

unghiurile planetare, după cât de ușor se accentuează casa parteneriatelor, după cât de mult deprind 

de părerile celorlalți, de prezența unui factor armonios în viețile lor, de oameni importanți cu 

inteligență superioară, cu capacitate de creație sau cu sensibilitate, acest lucru este posibil. Dacă 

până la începutul lunii februarie nu au avut parte de oameni de această factură atunci ar trebui să se 

pregătească pentru o lună grea, pentru o lună în care puterile sunt accesibile oricui, mai puțin lor. 

Prima decadă a lunii martie înseamnă a-și face credite pe termen scurt, cel puțin asta va fi 

preocuparea lunii martie deși se vor hotărî, foarte aproape de finalul lunii, să finalizeze rapid 

această datorie. În paralel, se interesează puțin și de secretele celorlalți, îi agită puțin pe cei din 

preajmă și îi testează să vadă dacă sunt cu adevărat persoane pe care se pot baza și concluzii la care 

ajung le fac să se creadă grozave. Aici este mare greșeală pe care ar putea să o facă în luna martie, 

adică să se creadă superiori celorlalți. Este corect ca lucrul acesta să se întâmple însă nu acum și nu 

în modul acesta. Acum fecioarele au nevoie de oameni speciali, de persoane pe care să se bazeze, 

dar nu se poate întâmpla așa ceva pentru că ceilalți le văd ca pe un panaceu universal si ele vor fi 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

88 77 66   

căutate așa cum un om bolnav caută un doctor. La un moment dat și-au dorit să îndeplinească 

această funcție și iată că acum li se îndeplinește această dorință.  

În 2 martie, când Junon își va iniția mersul retrograd, asteroid care se află acum pe casa 

comunicării, fecioarele primesc vești proaste, sunt avertizate că metodele de lucru pe care le-au 

folosit până acum nu mai dau rezultate. Este adevărat, ele vor să iasă în continuare din tipic, vor să 

aibă în permanență garanția că ceilalți le vor vedea amabile, plăcute, optimiste sau eficiente. De 

această dată primesc un feedback negativ, adică ceilalți le spun că sunt complet diferite față de cum 

se văd ele, dar plăcute și eficiente. Acesta este momentul care realizează care este calitatea 

oamenilor din jur. Dacă această impresie negativă este nuanțată, adică este așezată pe frecvența 

sextilului Venus-Uranus, atunci chiar are șanse să atingă fericirea și să se armonizeze cu mediul 

până la finalul acestei luni. În caz contrar, trebuie să se pregătească de un război pentru că nu va 

tolera o astfel de impresie, va fi convinsă că anumite lucruri se reeditează, că piedicile sunt 

construite împotriva lor și se simt obligate de toată această conjunctura să reacționeze. Desigur, 

nimeni nu dorește  să le vadă reacționând pentru că vor mobiliza resurse ce țin de poziția lui Pluton 

de pe casă iubirii dăruite sau energie ce ține de poziția lui Saturn pe casa familiei, ceea ce înseamnă 

duritate. Vor fi dure la vorbă, vor șantaja, vor reuși să facă o sinteză interesantă a ceea ce înseamnă 

bunul simț, bunele relații sau chiar experiență de viață, toate prezentate într-o formă sintetică încât 

să impună celorlalți respectul dacă nu îl pot câștiga. 

În 5 martie Mercur va intra pe zodia Pești, adică pe casa comunicării și acesta va fi 

momentul în care se hotărăsc să ia o decizie. Pentru că planeta Mercur este guvernatorul semnului 

lor, atunci când ajunge în zodia Pești, adică pe semnul complementar, din cauza exilului primește o 

trăsătură incomodă, adică poate deveni o sursă de neîncredere, de insecuritate sau semnul că de-

acum încolo va trebui să se pregătească pentru surprize neplăcute. Aceste surprize neplăcute nu vin 

din partea unui anturaj răutăcios care vrea să pună la punct o fecioară obraznică, ci sunt reacții ale 

anturajului în fața unor mesaje confuze pe care fecioara le lansează. S-ar putea ca unele fecioare 

care greșesc să nu o facă intenționat, chiar să aibă bune intenții, să aibă bun simț, să nu fie marcate 

de o dezordine mentală, ci pur și simplu epuizate, obosite, nemulțumită de programul de lucru sau 

ajunse în punctul în care viața socială să le agite prea mult și să nu mai facă față. Trecerea lui Marte 

pe casa familiei le va tulbura puțin din armonia pe care se bazau atât de mult și aceasta să fie 

principala cauză pentru care mesajele lor către comunitate vor fi puțin confuze. De altfel, până la 

Luna nouă din 9 martie, mai au de parcurs un unghi pozitiv dintre Soare și Pluton, destul de inutil 

pentru ele deoarece face trimitere tot la o presiune socială care ar trebui să le aducă succes și 

notorietate, sau o opoziție dintre Soare și Jupiter, tot pe axa parteneriatelor, semn că li se cere putere 

de concentrare, atenție și disponibilitate, dar nu vor ști cum să le folosească. Având în vedere că 

unghiurile astrale de la începutul anului nu au fost tocmai favorabile pentru fecioară, ar trebui să li 

se tolereze anumite derapaje, anumite cuvinte spuse nepotrivit sau o criză de nervi. Luna nouă care 

se împlinește pe casa parteneriatelor le aduce acestora o mare putere de selecție. Văd care sunt 

oamenii care le pot ajuta, înțeleg până unde ar trebui să îndrăznească și care sunt cei care ar merita 

mai mult respect din partea lor. S-ar putea ca nici de această dată să nu aleagă bine, s-ar putea ca 

sentimentele lor să fie răvășite de reacții minore pe care cei din jur le au și care le enervează teribil 

pe fecioare pentru că le văd disproporționat, ca printr-o lupă, și se tem ca nu cumva acestea să 

însemne iarăși semnul că trec prin perioade dificile. Dacă sunt atenți la armonie, perioadele care vor 

veni nu vor mai avea aceeași notă dramatică. De altfel, acesta s-ar putea să fie una din marile 

complicații ale anului 2016, faptul că problemele nu se rezolvă, ci se mențin sau dacă se orientează 

spre bine pun condiții greu de îndeplinit. 

A doua decadă a lunii martie le creează fecioarelor premisele îndeplinirii unor dorințe 

stranii. Pentru că Venus trece pe casa parteneriatelor și această planetă se simte bine în Pești, 

conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului înseamnă pentru fecioare succes la oameni. De această 

dată pot ieși din anonimat, pot să atragă atenția celor care vor ocupa în a doua parte a anului un rol 

foarte important, cu toate că nu se concretizează acest lucru prin evenimente, nu se întâmplă nimic 

în mod real, dar asta nu din cauza lor, ci pentru ca fecioarele au un an care nu permite așa ceva. De 

aici se deduce ca rolul special al acestora va fi mai mult unul de consiliere sau de îndrumare. S-ar 

putea ca fecioarele mai puțin evoluate, cu mai puțină educație culturală sau care nu s-au interesat de 
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profunzimile sufletești, să considere că absența evenimentului concret înseamnă de fapt că au 

pierdut șansa unui succes important. Chiar și acestea reușesc să scoată de la partenerii de dialog, de 

la alți oameni dezvăluiri spectaculoase, informații pe care le vor folosi de-a lungul acestui an cu 

mare eficiență. De altfel, acesta va fi păcatul pe care fecioarele îl vor face tot anul. Aceasta este 

cauza pentru care în luna anterioară au fost atât de curioase, curiozitate păcătoasă, acest interes 

ciudat de a ști ce fac oamenii, de ce li se întâmplă toate lucrurile acestea și cum. Pentru fecioare 

mijlocul lunii martie înseamnă o perioadă de analiză. Dacă ocupă funcții de conducere atunci vor 

face o restructurare a ritmului de lucru, al organigramei, al programului, vor dori să impună reguli 

noi în firmă și vor face lucrul acesta cu patima și duritate. Această duritate nu este în mod special 

orientat împotriva celorlalți, ci vine să arate o presiune internă echivalentă. Sunt dure cu ceilalți 

pentru că înainte de toate sunt foarte pretențioase cu ele însele. Totuși, sunt avertizate că trebuie să 

nu fie atât de limitate în a le impune celorlalți reguli absurde în ideea că așa le vor controla mai 

bine. Având în vedere că în această perioadă sunt foarte sensibile, pierderile pe care le comportă 

acum sunt dureroase, le nemulțumesc și ar putea să le facă vizibil vulnerabile față de bârfă, 

indecență sau față de un compromis.  

O altă greșeală pe care ar putea să 

o facă în mijlocul lunii martie este să le 

arate celorlalți că știu totul. Chiar dacă 

știe totul în momentul acesta este 

implicată în împrejurări atât de 

complicate încât se va face cu greu 

înțeleasă. Faptele bune pe care fecioarele 

le vor dovedi în mijlocul lunii martie au 

caracter autoreflexiv, adică au puterea să 

le diminueze dificultățile de comunicare 

și să îi prezinte ca oameni puternici, dar 

pentru asta va trebui să facă un efort. În 

plus, va trebui să fie atente la ce gândesc, 

la cum se comportă, la ce libertăți își 

oferă și cum anume se folosesc de 

oamenii din jur pentru a-și îndeplini 

anumite dorințe. Știm că fecioarele au 

prin naștere o anume blândețe, pe care și-

o ascund pentru că se simt în permanență 

vulnerabile. Acesta este momentul când 

ar trebui să aibă mai multă încredere în forțele proprii, în acest talent rar, în această capacitate 

specială de a fi blând și de a nu le fi teamă de propria blândețe. Dacă pot, în 15 martie să 

dovedească lucrul acesta pentru că vor reuși să depășească anumite obstacole sociale, să țină minte 

cu mare atenție ce se întâmplă cu celorlalți, iar rezultatul principal va o protecție absolut magică de 

un rău de care nu vor afla niciodată cât ar fi putut să fie de dur și de periculos. Lucrurile acesta 

încurcate nu trebuie să se așeze în zona de confort adică fecioara nu trebuie să știe că lucrurile se 

pot complica și mai mult, nu trebuie să știe că este loc de un compromis și mai mare pentru că, 

altfel, din teamă sau din obișnuință, pentru că așa a făcut tot timpul și-a ascuns blândețea, nu va 

ezita și va repeta o greșeală. Accentuarea casei parteneriatelor pune o mare presiune pe puterea de 

decizie a fecioarei. În aceasta doua decadă a lunii martie vor vedea cât de importante sunt 

parteneriatele pozitive, oamenii profunzi, rafinați, sensibil și generoși. Acesta este exemplu cel mai 

bun pe care o fecioară ar trebui să-l primească de la cei din jur pentru că numai prin exemple de 

această factură o fecioară va reuși să-și deschidă sufletul și să le arate celorlalți blândețea sa. Asta 

nu înseamnă că lucrurile s-au rezolvat. Presiunea pusă pe acest nativ din cauza complicațiilor 

parteneriale ar putea să le schimbe o decizie, ar putea să le compromită atitudinea față de muncă sau 

să creadă că este la fel de importantă munca în echipă pe cât de importantă este munca de unul 

singur. Fecioara nu trebuie să confunde acum aceste probleme legate de muncă pentru că este întru 

totul dependentă de părerile celorlalți. Casa muncii nu mai are un impact atât de puternic asupra 
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conștiinței unui nativ născut în Fecioară și orice fluctuație care ar putea veni de acolo, generată sau 

nu de confuziile ei, o face și mai vulnerabilă. În 20 martie, când Venus se va afla într-o conjuncție 

cu Neptun, poate deveni și foarte sensibilă la suferințele celorlalți. Dacă lucrează deja prin blândețe 

atunci Soarele de pe casa ocultismului, cumulat cu această conjuncție minunată între Venus și 

Neptun de pe casă parteneriatelor, le conferă acestora puteri speciale. Pot vindeca prin atingere, prin 

vorbă, printr-o îmbrățișare ori prin simpla prezență. 

În ultima decadă a lunii martie fecioarele se tem. Dacă până pe 22 martie, când Mercur a 

intrat pe casa ocultismului se simțeau cumva sigure și aveau un as în mânecă, aveau o putere secretă 

pe care o foloseau pentru a se exprima mai bine, pentru a se prezenta celorlalți, după ce Mercur a 

intrat pe zodia Berbec lucruri se schimbă. Își reamintesc sentimente confuze pe care l-au avut în 

ultima vreme, își reamintesc de mesajele contradictorii, de lipsa de flexibilitate pe care au dovedit-o 

cei din jur și cred că a sosit momentul să se gândească practic la nevoile lor. O fecioară când se 

gândește practic la nevoile sale neapărat trebuie să găsească pe cineva din jur de pe urma căreia 

trebuie să obțină un avantaj. În funcție de educație, de moralitate sau de nivelul de conștiință această 

înclinație spre a profita de cineva poate fi mai profundă, mai ascunsă, mai rafinată sau mai vulgară. 

Din nou, este avertizat că ar trebui să fie puțin mai rezervată în a se exprima prin aceasta 

atitudine pentru că din 25 martie lucrurile se schimbă substanțial. Saturn intră în mers retrograd pe 

casa familiei și sentimentele lor vor fi răscolite atât de mult încât nu vor mai putea să ducă mai 

departe promisiunea unei colaborări hotărâte în momentul acesta nici chiar cu persoane de pe urma 

cărora s-ar putea alege cu un avantaj substanțial. Oricât de mare este interesul, oricât de tentant este 

succesul, să fie rezervate și să îi lase pe ceilalți să le ofere ceea ce vor prin voință proprie. Nu 

trebuie să intervină cu ajustări într-o relație, nu este adecvat în momentul acesta să pună condiții 

contractuale, să schimbe datele problemei și nici să corecteze pe toată lumea în așa fel încât să fie 

principalul privilegiat al rezultatului final. Pe 23 martie când se împlinește și Luna plină această 

tendință de a câștiga într-o competiție s-ar putea să fie foarte intensă. Nu trebuie să uităm că această 

criză a valorilor este pentru fecioare o mare problemă în prima jumătate a acestui an la fel de mare 

precum a fost în ultima parte a anului anterior. Dacă intervin cuviincios, dacă se comportă ca și cum 

faptele realizate pe ascuns nu vor fi văzute de nimeni, chiar și dacă este așa, destinul le va da o 

palmă teribilă adică le va ține captivi în aceeași zonă a problemelor și nu le va permite să iasă la 

lumină. În această perioadă, când permanentizarea problemelor este foarte dureroasă pentru 

fecioare, palma primită, conturată în modul acesta, devine o veritabilă pedeapsa. 

În 25 martie, când Saturn va intra în mers retrograd până la vară, Venus se va afla într-o 

relație proastă cu Jupiter. Există o mare problemă de decizie pentru fecioare în momentul acesta și 

aceasta se va concretiza prin întârzieri în proiectele pe care le au în derulare, prin schimbări de 

opinie, prin dezamăgiri sau chiar trădări. Dacă vom fi surprinși de reacții de genul acesta din jur 

înseamnă că nu am fost atente la cum s-au comportat de la începutul anului și până acum, la natura 

conflictuală a atitudinilor, adică la cât de ușor săreau la gâtul tuturor. De această dată destinul le 

lovește în ceea ce le doare mai tare: armonia familiei sau starea de confort. Știu că bani mai mulți 

nu pot obține, încrederea partenerilor nu poate să crească și nici nu se poate proteja de o revoltă 

pentru că deja s-au hotărât că nu se coboară la nivelul celor care se ceartă mai rău decât ieri. Au 

hotărât că zona familie este foarte importantă, aceasta trebuie să le ofere toate privilegiile necesare 

și din această zonă fecioara vrea să se simtă înnobilată cu valori perene. Retrogradarea lui Saturn 

este o lovitură teribilă pentru că lucrurile acestea, pentru a ajunge în preajma unei fecioare așa cum 

sunt cerute, trebuie pregătite. 

Apoi, în 29 martie, când Venus va trece prin Coada Dragonului, relațiile interumane vor 

deveni suficient de delicate încât fecioara să facă mari confuzii. Vor confunda dragostea cu banii, 

bucuria cu avantajele, planul sentimental cu cel al afacerilor și vor crede că așa trebuie să 

procedeze. Este puțin probabil ca până la finalul acestei luni fecioara să reușească să se adapteze 

acestor condiții stranii. Le rămâne în continuare această presiune pe zona parteneriatelor însă, 

gradat, se accentuează o nouă problemă, cea care ține de zona conspirațiilor, ca și cum oamenii pe 

care i-au jignit până acum cad de comun acord, se întâlnesc și, fără să-și fi stabilit din timp, fac un 

club împotriva fecioarelor. Chiar dacă situația aceasta este puțin cam hilare pentru acest nativ este 

foarte reală. Pentru a scăpa de presiunea pusă de această situație ar trebui să se preocupe de valorile 
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sufletești, de cele care le reînvie stabilitate emoțională, în așa fel încât să nu mai depindă de 

schemele vechi de liniște, fie ele puse sau nu pe seama familiei. Au nevoie să se simtă bine și cu un 

prieten nou, nu neapărat cu cei pe care și i-au făcut de ani buni, adică sunt invitate să pună la 

dispoziția celorlalți din bunurile lor, nu să aștepte neapărat masa de Crăciun pentru a face lucrul 

acesta. În ultima zi a acestei luni când se va împlini conjuncția lui Mercur cu Uranus de pe casa 

ocultismului fecioarele primesc un semn. Dacă sunt fecioare imorale semnul va fi folosit împotriva 

celorlalți, dacă au respect față de oameni atunci primesc informații despre o indecență care este 

îndreptate împotriva lor și vor fi mai pregătite pentru ceea ce va însemna luna următoare, adică vor 

dispune de toate prerogativele necesare pentru a-și consolida propria poziție. Condiția pentru a 

merge mai departe și a ieși din lumină este, așa cum am indicat anterior, verticalitatea morală. 

 

APRILIE 
Se sperie de o umbră. Acțiuni spontane. Informații neobișnuite. Rezolva multe lucruri prin 

dialog. Apel la practică. Secretele sunt bine ascunse. Nu se pot abține din a-i face o remarcă la 

adresa cuiva. Pierd prin lăcomie. Elementele necesare sunt ascunse. Se tem de imixtiune. Legături 

frumoase trăite în secret. Se tem de înșelăciune. Greutatea este evaluată corect. Nu știu să se 

oprească. Schimburi interesante. Viața este evaluată după părerile celorlalți. Speranța într-o viață 

mai bună le ajută să treacă peste mare obstacole. Probleme de comunicare. Profunzimea 

sufletească le salvează din multe încurcături. Evenimentele diverse le lasă impresia că trăiesc 

intens. 

 

Multe înțelegeri speciale vor veni către cel născut în zodia Fecioară începând cu luna aprilie. 

S-ar putea ca multe din evenimentele de care s-a ocupat cu atât de multa atenție în primele trei luni 

să treacă acum în umbră, să se intereseze de asociere, de subiecte neobișnuite sau să reînvie anumite 

relații amicale, de parteneriat sau poate chiar profesionale ce au fost trecute în umbră în ultima 

perioadă. Este posibil ca lucrul acesta să fie făcut cu luptă, cu încrâncenare sau cu disperarea de a 

recupera o poziție ce a fost pierdută. Dacă procedează în felul acesta și arată că vor să limpezească 

raporturile sociale, vor să fie cu conștiința împăcată, cu mintea limpede sau cu sufletul deschis, 

strategiile pe care le folosesc sunt cele de recuperare a energiei, de acceptare a unor lucruri ce nu 

mai pot fi modificate și încadrarea acestora în categoria acțiunilor spontane. Ceea ce nu pot controla 

vor spune că face parte din ceea ce îi surprinde mai tare, din ceea ce cu greu pot anticipa la o altă 

persoană. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră 

pune o mare greutate pe decizia unui nativ născut în Fecioară cu scopul de a contracara sau de a 

anula o formă de revoltă împotriva unei persoane dragi. În 3 aprilie Mercur se află pe casa ocultism 

lui și le aduce pe fecioare către zone din care pot colecta informații neobișnuite. S-ar putea ca, 

inițial, aceste informații neobișnuite să fie de fapt niște minciuni prezentate în mod intenționat către 

acest nativ pentru a distrage atenția sau pentru a demonstra celorlalți că, de fapt, este atât de matur 

și că mai are multe de învățat de la viață. Dacă partenerul său de dialog, interlocutorul, face lucrul 

acesta într-un mod evident, atunci se revoltă, se zdruncina, devine agresiv sau le arată celorlalți că 

de fapt ceea ce ascunde prin această poziție a lui Mercur pe casa ocultismului nu este altceva decât 

o agresivitate. De altfel, fecioarele nu sunt atât de învinuite pentru agresivitatea pe care o vor dovedi 

la începutul lunii aprilie. Atât elementele pozitive, cât și cele negative, fac trimitere către anumite 

episoade care s-au consumat în primele două luni. Știm că primele trei luni ale lui 2016 au fost 

destul de încărcate pentru acești nativi, le-au oferit un fel de duș rece și este de așteptat ca o anume 

revoltă să nu se fi stins încă. Împreună cu aceste episoade vin spre cei născuți în zodia Fecioară și o 

anume ambiție, iar ambiția, prin faptul că sunt într-o perioadă în care Jupiter se află casa 

personalității, are o motivație foarte practică. Vor să redevină persoanele care au crezut 

dintotdeauna că sunt în atenția celorlalți, doar că nu fac ceea ce trebuie, nu întâlnesc oamenii care 

trebuie sau s-au născut în locul care ar putea să le ofere tot ceea ce se așteaptă să reprezinte sau să 

primească. 
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Lucrurile se pot schimba substanțial în momentul în care, în 5 aprilie, Venus va intra pe casa 

ocultismului și le va aduce acestora interes pentru lucruri ascunse, pentru secretele celorlalți sau 

pentru o viață secretă. De altfel, iminenta trecere a lui Venus prin casa ocultismului este, practic, 

umbrită de faptul că în momentul în care Venus trece din Pești în Berbec, de pe casa parteneriatelor 

pe casa ocultismului, Soarele se află într-un trigon perfect cu Saturn. Fecioarele se vor prezenta 

către ceilalți demne, nobile, printr-o anumită răceală și până și pasiunile pe care le au și care ar fi 

trebuit să fie pentru ceilalți un exemplu de măiestrie sau de mobilitate, devin elemente foarte rigide. 

De altfel, semnul acesta pozitiv dintre Soare și Saturn scoate în evidență o responsabilitate pe care 

fecioarele nu au dovedit-o până acum. În 6 aprilie Mercur va trece pe casa drumurilor lungi și a 

gândirii superioare și relația aceasta minunata care se construiește între Soare și Saturn se referă mai 

curând la planuri de viitor. Există o înțelegere a momentului de care se folosește o fecioară în 

momentul acesta pentru a gândi pentru ceilalți, pentru a se pune în slujba lor sau pentru a-și tempera 

anumite elemente negative de comportament. Privindu-se pe sine, urmărindu-și acțiunile sau 

urmărindu-și rezultatele faptelor sunt încântate și cred că a sosit momentul să-și permită luxul de a 

se impune pentru a obține mai mult. Relația bună dintre Soare și Saturn înseamnă, de altfel, și 

relație proastă dintre Soare și Pluton. Nu, fecioarele nu-și pot permite deocamdată luxul de a le cere 

celorlalți mai mult.  

Luna nouă le 

oferă suficient de multă 

determinare încât să 

îndrepte toată această 

aciditate a destinului 

către o independență 

integrată foarte bine. 

Fecioarele s-ar putea să 

refuze acum să 

pornească pe un drum, 

s-ar putea să se arate 

foarte încăpățânate și le 

va face plăcere să vadă 

cum cei din jur că le 

roagă, că insistă, că 

inventează tot felul de 

argumente pentru că 

dacă cineva se poartă așa frumos cu ele au impresia că sunt apreciate. Acesta este mijlocul prin care 

o fecioară se păcălește pe sine că merită mai mult de la viață, că poate oricând să le ceară celorlalți 

mai mult. Dacă tot insista cu această formă de lăcomie s-ar putea ca la un moment dat să primească 

mai multe, dar nu ceea ce cer, altceva, poate chiar o formă din justiție pe care au desconsiderat-o în 

lunile anterioare. Luna nouă care se împlinește pe o casă de finalitate nu se referă în mod special la 

un nou început, așa cum știm că se referă de regulă această fază a Lunii, ci la o dezvăluire, la ceea 

ce ar trebui să reprezinte un nou început dacă nu ar avea gânduri atât de obsesive față de îmbogățire 

sau de control. 

Ar trebui să ia în serios acest avertisment astral pentru că în această perioadă Soarele se află 

într-o conjuncție cu Uranus și se accentuează toată această forfotă, tot acest complex de factori 

asupra cărora fecioarele nu pot avea niciun control, oricât de multe ar sacrifica. Uranus vine în 

zodiac, așa cum știm și din teorie, cu evenimente neprevăzute. Când Soarele, cel care ar fi trebuit să 

tempereze aceste porniri negative, trece prin ograda lui Uranus, apar accidente care trebuie să 

reducă la minimum dorința individului de a obține ceea ce nu merită, de a primi mai mult decât are 

nevoie. Fecioarele au însă puterea să facă sinteze interesante, au toate elementele necesare pentru a 

deschide o nouă etapă în viața lor, însă nu cu mijloace proprii, ci cu ajutorul celorlalți.  

Neptun, aflat acum într-o relație interesantă cu Junon, îi îndeamnă pe cei născuți în zodia 

fecioară să se asocieze, să evite confruntări penibile doar pentru că le este mult mai bine cu liniștea. 

Doar dorința de liniște îi scoate din acest impas, doar nevoia de a trăi o viață liniștită, serioasă, 
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încărcată de amintiri frumoase îi protejează și îi aduce la lumină. Desigur, nu înseamnă că le este 

ușor să facă lucrul acesta. Avantajul pe care-l obțin acum îl pot folosi pe mai târziu, poate în a doua 

parte a anului, când lucrurile vor fi mai clare sau când evenimentele sociale nu vor fi atât de greu de 

digerat. Ceea ce se consuma acum, în a doua decadă a lunii aprilie, le poate oferi o perspectivă 

încurajatoare a ceea ce ar putea să se consume la începutul lunii august când lucrurile ar putea să fie 

clare, când ar putea, într-un demers similar celui pe care-l fac în perioada aceasta, să nu mai fie 

refuzați. Totuși, pentru că Venus din Berbec trimite un unghi pozitiv către Marte de pe casa 

familiei, fecioarele caută liniștea în intimitate și chiar o găsesc. Apoi, Mercur nu trimite raze 

pozitive doar către Neptun, ci și către Jupiter, fără a reuși să medieze în conflict deschis pe 

probleme de ideologie sau de patrimoniu, pe putere de influență sau pe ideea de dreptate ori pe cea 

de nedreptate ce au fost făcute la adresa lor. În a doua decadă a lunii aprilie fecioarele se interesează 

de succesiune, să primească anumite drepturi sau să interpreteze în favoarea lor litera legii, poate 

chiar un articol dintr-o lege și fac lucrul acesta într-un mod tainic. Studiază, își pierd nopțile 

încercând să înțeleagă ceea ce nu ține de domeniul lor și cred că până la urmă au ajuns la un rezultat 

încurajator. Nu, nu a ajuns încă la acel rezultat pe care-l vor, poate vor ajunge acolo undeva pe la 

începutul lunii august, cu care a doua decadă a lunii aprilie are o legătură frumoasă. 

Cine crede însă că dacă în această decadă a lunii aprilie fecioarele sunt mai active înseamnă 

că și-au rezolvat niște probleme se înșală. Opoziția Soarelui cu Luna neagră ce se realizează pe 

aceeași axă a proprietăților le reactivează fecioarelor ideea că au pierdut ceva important și că vor 

pierde și fereastra favorabilă ce ar putea să le ofere un avantaj. Le îngrozește ideea că va trebui să se 

mulțumească cu ceea ce au în momentul acesta, dar nu spun nimic nimănui. Fecioarele care 

consultă aceste informații trebuie însă să țină cont de gravitatea conjuncturilor astrale de acum 

pentru că, începând cu 17 aprilie, când Marte intra în mers retrograd, până la finalul lunii iunie, nu 

vor mai avea susținerea familiei sau nu vor mai avea confortul afectiv la care de fiecare dată să facă 

apel când reînvie trecutul. Umbra trecutului, în luna aprilie, este pentru fecioare o mare greutate și 

le poate compromite imaginea socială înainte ca aceasta să se contureze într-o formă pură. S-ar 

putea ca în greșeala de acum să se vadă deja o etichetă din care toată lumea trebuie să înțeleagă că 

perioada de formare a fost compromisă deci și maturitatea, cea din care se adresează acum fecioara, 

este, de asemenea, compromisă. Astfel, acești nativi se simt loviți în punctul sensibil, în dorința de a 

capta atenția, de a deține controlul asupra a ceea ce se întâmplă în momentul de față. Este greu însă 

să-și găsească echilibrul în urma acestor episoade pentru că le văd ca pe veritabile accidente de 

viață, ipostaze traumatizante din care își vor reveni foarte greu. Asta înseamnă că a doua decadă a 

lunii aprilie le aduce fecioarelor un mare consum, chiar și pentru faptul că trebuie să nu spună 

celorlalți cu lux de amănunte prin ceea ce trec sau să nu aibă încredere să le spună din lucrurile 

acestea pentru că s-ar compromite. 

În 19 aprilie Soarele trece pe zodia Taur, pe casa drumurilor lungi și fecioarele se gândesc 

că poate le-ar fi mult mai bine în altă parte, într-un alt context sau într-un alt mediu. Dacă sunt 

implicați într-un demers juridic, revendicativ sau în procese de mediere, vor bate în retragere, vor 

face o schimbare, se vor deplasa către alte informații sau către alte persoane care le pot oferi ceea ce 

nu am putut obține cu vechea echipă. Oricât de ciudate sunt schimbările din această perioadă, ar 

trebui să înțeleagă faptul că tăria de caracter este un element la care nu ar trebui să renunțe, dar, în 

egală măsură, nu ar trebui transformată într-un obiect cu care să lovească în ceilalți. Dacă înțeleg 

lucrul acesta atunci valorile materiale nu vor mai fi atât de dureroase sau greu de obținut ori de dus. 

În 22 aprilie când se va întâlni Luna plina în Taur, se întâmplă ceva interesant cu fecioarele. 

Se vor simți eliberate de o mare presiune, dar constată că grijile prin care au trecut s-au transferat în 

ograda celuilalt. Devin dintr-o dată experte într-o problemă pe care o recunosc foarte ușor, despre 

care cred că știu aproape totul și vor ca prin intervenția lor să salveze pe cineva. S-ar putea ca 

intențiile pe care le au să fie interpretat în mod greșit, pe motiv că au o stare psihică proastă, dar să 

reușească să impresioneze printr-o abundență de informații și, intuitiv, prin conexiunile pe care 

fiecare le face pe moment, să reușească să ofere interlocutorului răspunsuri absolut impresionante. 

Se întâmplă lucrul acesta și pentru că Venus se află într-o conjuncție interesantă cu Uranus și 

fecioarele se simt eliberate de o mare presiune, încurajate să vorbească liber, să spună ceea ce au 

ținut până acum în interior și au putut să spună din diverse motive. Dacă se lasă în voia acestei 
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intuiției, dacă au mai multă încredere în oamenii de lângă ele, dacă nu se dilată, nu se 

expansionează, dacă se relaxează atunci reușesc să le insufle celorlalți din spiritul lor umanist, din 

idealism sau din blândețe. Am văzut că nu este prima dată anul acesta când se invocă motivul 

blândeții ca fiind salvator pentru fecioară. De această dată blândețea reușește să le rezolve o criză a 

valorilor, poate chiar o criză a valorilor financiare, dacă acesta depind au foarte multe de o 

explicație, de o poveste frumoasă anexată la dosar, de respect sau de disponibilitate. 

Procedând în felul acesta, fecioara se vede pe sine în postura de cuceritor. Are curaj acum să 

se exprime până și prin ceea ce altădată ar fi reprezentat o revoltă. Furtuna pe care o declanșează 

seamănă mai curând cu un dans, cu mișcări foarte ample, foarte interesante și frumoase pe care 

dorește să le împărtășească celorlalți. Dacă fac lucrul acesta cu inteligență, cu respect față de 

oameni, tot zgomotul pe care-l produc are un viitor aparte și reușește să atragă atenția celor din jur 

cu care să lege o frumoasă prietenie. Există însă și evenimente ciudate pe care fecioarele nu le pot 

coordona sau în fața cărora pierd. Această fază a Lunii pline care se consumă în 22 aprilie ar putea 

să le trezească teama de sărăcie, grija că drumurile s-ar putea să se încurce sau că se implică în tot 

felul de combinații neobișnuite care nu le pot oferi nimic bun. Va trebui să mai aibă puțină răbdare 

pentru că Luna neagră le va ieși de pe casa hrănirii, de pe casa doua și atunci aspirațiile acestea care 

le spun fecioarelor că dacă au o bază, un patrimoniu solid sunt protejate de intemperii, va trece într-

un alt plan, zona aceasta va fi degajată și vor scăpa de obsesia perfecțiunii sau de grija că lipsurile 

înseamnă decăderea. 

Spre finalul lunii aprilie fecioarele decad puțin în ochii celorlalți. S-ar putea să li se pară că 

sarcinile pe care le au de îndeplinit sunt puțin cam grele, enervante sau obositoare. S-ar putea ca, în 

egală măsură, să le fie puse la încercare seriozitatea și să nu treacă testul. Sentimentele sunt acum 

răvășite pentru că Soarele trece printr-o opoziție cu Junon de pe casa comunicării și nu reușesc să 

exprime ceea ce simt într-un mod frumos și simplu și se așteaptă ca, măcar în privința persoanelor 

față de care s-au exprimat liber până acum, să nu trebuiască să demonstreze din nou profunzimea 

unor sentimente sau să justifice adâncimea unor gesturi. Se așteaptă ca anturajul să înțeleagă 

lucrurile acestea, să ajungă la concluzia că au depășit un obstacol fără să trebuiască să li se spună, să 

li se explice nimic. Apoi, în 28 aprilie și Venus se va afla într-o opoziție cu Luna neagră și în 

special femeile sunt afectate de acest aspect. Devin persoane conflictuale, stările lor sufletești 

generează tensiuni sau creează impresii false despre motivul unui zâmbet, prezența unui gest sau 

însemnătatea unei vorbe. În 28 aprilie fecioarele realizează că sunt într-o perioadă destul de grea. 

Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și se vor simți îndemnate, de tot 

ceea ce li se pare că este nedreptate în jur să reacționeze dur. La început vor acționa cu agresivitate 

împotriva șantajului, împotriva minciunii, împotriva abuzurilor sau împotriva ideilor false care 

creează celorlalți concepții greșite despre viață sau despre evoluție. În momentul acesta nu au însă 

puterea necesară pentru a face recomandări bune, li se ce poate citi pe față doar aversiunea pe care o 

au față de un frumos pe care nu-l înțeleg. Fecioara profundă va realiza că acesta este un moment de 

zăpăceală și se va gândi de mai multe ori înainte să spună ceva, vor dori să clarifice de nenumărate 

ori chiar dacă în mod firesc ar fi trebuit ca oamenii față de care se exprimă să cunoască lucrul acesta 

și să nu le ceară acum nimic. Finalul lunii aprilie este de altfel o formă de risipă pentru fecioară și se 

vor lăsa în voia acestei risipei și după ce luna aprilie se va încheia, pentru că pe finalul acestui 

interval Venus va intra pe casa drumurilor lungi și a gândirii superioare încurajându-le pe să 

combată stresul prin consum. Dacă au ce consuma atunci se vom vedea vizitând zilnic aceleași 

magazine, făcând comandă pe internet de tot felul de produse care nu le sunt necesare, făcându-și 

planuri de vacanță în tot felul de locații, arătându-se foarte curioase și vrând neapărat să 

demonstreze ceva. În primul rând, bucuria pe care vor să le-o bage pe gât celorlalți ar trebui să 

demonstreze că trăiesc pe picior mare, când nu sunt îngrijorate, că nu au probleme așa cum se știe 

despre ele, chiar dacă chiar ele au povestit diverse lucruri despre ceea ce li se întâmplă. 

Retrogradarea lui Mercur le face pe fecioare să uite lucruri foarte simple, iar acest lucru arată în 

primul rând că trăiesc vremuri încărcate și că poate ar trebui să se gândească că disperarea lor de a 

trăi bine sau de a fugi de o problemă arată cât sunt surmenate. 
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MAI 
Redresare. Blândețea este preferată. Se luptă cu inamici invizibili, dar nu câștigă. Au 

așteptări prea mari de la ceilalți. Un conflict este gestionat greșit. Uită să spună lucruri 

importante. Se pierd pe traseu. Ignoră un adevăr. Vor să fie persoane prietenoase, dar nu au cu 

cine. Prezintă deformat o situație. Gândul de reușită le încurcă planurile. Caută evenimente 

frumoase care să devină elemente de referință pentru momentul acesta. Se întâlnesc cu prea mult 

dramatism. Implicare. Respect față de oameni. Rănire fizică. Caută să fie mai puternice. Vor să 

rezolve multe într-un timp foarte scurt. Sunt, de fapt, într-o perioadă de formare. 

 

Încă din prima decada lunii mai vor resimți că anumite lucruri se redresează. Asta se 

întâmplă pentru că Jupiter, spre finalul primei decade, își revine la mersul direct și își dau seama că 

au din nou adâncime în sentimente, situație de care s-ar putea folosi pentru a-și face viața mult mai 

frumoasă. Apoi au și o mare libertate în decada a două, iar cele mai importante schimbări se produc 

în decada a treia când Luna neagră va ieși în sfârșit de pe casa a II-a și va intra pe casa comunicării. 

Apar, astfel, primele semne că lucrurile se pot răsturna de această dată într-un mod blând și în 

tabăra lor. Chiar din prima zi a lunii mai fecioarele constată că sunt mai atente la ceea ce se 

întâmplă în jur, devin conștiente de faptul că ar trebui să vorbească mai încet, să nu se adreseze 

oricui, să fie mai reținute în a oferit detalii sau în a se oferi pe sine ca sprijin în rezolvarea 

problemelor celorlalți. Pentru toată lumea, luna mai aduce o luptă cu inamici invizibili, iar fecioara 

va constata că acești inamici invizibili nu sunt alții decât cei pe care i-au ajutat. Dacă au învățat de-a 

lungul vieții să fie reținute atunci prima decadă a lunii mai va fi marcată de evenimente care le vor 

încuraja această formă de reținere. Altfel, vor face mari greșeli, vor clarifica anumite lucruri care l-

au frământat în primele luni ale anului, dar vor da de alte probleme. Toate aceste situații favorabile 

sau care li se par fecioarelor favorabile, care se consumă în primele trei zile ale lunii mai, ajung într-

un punct delicat, opoziția lui Venus cu Junon, cea care înseamnă teamă de lucruri compromițătoare, 

rușine, încurcături provocate de nesincronizare. Ar putea ca anumite lucruri să le ducă din nou spre 

suferință, dar de această dată suferința nu este atât de dură, nu este atât de greu de suportat și nici 

atât de caustică. Pot să treacă peste acest impas, se pot detașa de faptul că ceilalți le împovărează 

viața mult prea ușor și se plâng de fiecare dată când fecioara nu se comportă conform așteptărilor 

lor. Dacă, totuși, au spus lucruri necuviincioase atunci critica momentului este una pe care o merită. 

Se întâmplă locul acesta pentru că sunt cuprinse într-un ritm aparte, sunt atrase în tot felul de 

evenimente pe care vor cu încăpățânare să le vadă ca fiind bune. Cerul astral al fecioarelor nu este 

pentru consolidare stării de confort, ci pentru repararea unor erori. De fiecare dată când se repară o 

eroare se retrăiește, cel puțin parțial, momentul de conflict. Aceasta este direcția pe care nu ar trebui 

să o uite. Această formă de trăire ar putea să le pun în dificultate dacă educația lor lasă de dorit. 

Pe bărbații nu-i ajută absolut deloc dacă femeile sunt dezavantajate mai mult, adică nu 

trăiesc mai bine dacă femeile născute în zodia Fecioară suferă mai mult în această perioadă. În 6 

Mai când se împlinește Luna nouă pe zodia Taur, din nou se gândesc că poate le-ar fi mai bine în 

altă parte și interpretează propunerile celorlalți nu neapărat ca pe o invitație de a pleca, de a dezerta, 

ci mai ales ca pe o invitație de a face pierdută lumea în care au trăit până acum. Această senzație că 

pierd, această comandă subtilă de a pierde ceea ce nu pot rezolva se poate transforma, în sfera 

acțiunilor concrete, în distrugeri ciudate. Dacă au parte de surprize atunci le interesează pe acesta ca 

și cum trebuie să le acorde toată atenția. Dacă sunt implicate în evenimente de rutină atunci fac 

lucrul acesta pentru că și-au promis ca anul acesta vor primi laude suplimentare la serviciu, vor 

inventa un aparat nou, vor face o descoperire importantă sau vor atinge Everestul. 

Poate, celorlalți, amintirile acestea le trezesc surâsuri ironice. Fecioarele le privesc atent, cu 

mare implicare și vor neapărat ca măcar o parte din acestea să fie îndeplinite. Asta se întâmplă 

pentru că revenirea lui Jupiter la mersul direct le duce într-o zonă în care simt că pot să facă mai 

mult. Dacă Jupiter nu ar fi fost pe casa personalității, această putere, care în mare parte este falsă, nu 

le-ar fi acaparat întregul spectru al percepțiilor. Ar fi avut o oarecare măsură și nu i-ar fi mobilizat 

pe toți cei din jur pentru a găsi, împreună cu ei, soluții la problemele care le frământă. 
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Apoi, o altă componentă a revenirii lui Jupiter la mersul direct este aceea de a răscoli prin 

cufărul cu amintiri pentru a descoperi cheia unui seif pe care să-l deschidă. Deși și-au propus că-l 

vor deschide peste 10 ani, pentru că sunt într-o perioadă de uitare, adică nu trebuie să neglijăm că 

Mercur este încă retrograd, spun că au uitat de promisiunea făcută. Este adevărat, beneficiul 

acțiunilor din această perioadă este unul vizibil, este unul care nu poate fi trecut cu vederea, însă 

nici ansamblul situației, că este încurajator sau penibil, nu trebuie trecut cu vederea de fecioară. 

Oricât de bine este acum, dacă schimbă ordinea lucrurilor, strică ceva. Vor cere mai târziu iertare 

pentru că au uitat, pentru că au pierdut noțiunea timpului, au pierdut informația care le era necesară 

sau notițele care ar fi trebuit să le spună cum anume să procedeze. Apoi, prin conjuncția Soarelui cu 

Mercur retrograd din 9 mai, acestea se produc și în mare viteză și chiar dacă pe moment totul este 

construit pentru a fi agreabil sau prietenos, pe mai târziu fecioara le va regreta. 

A doua decadă a lunii mai înseamnă pentru fecioare ușurință de a crea impresii favorabile. 

Imediat ce Mercur se va desprinde de trigonul cu Axa Dragonului, ipostază prin care va media 

tendința Nodurilor, pentru că Mercur este acum retrograd și se îndreaptă către Coada Dragonului, 

fecioarele vor considera că au noroc și neapărat trebuie să profite. Termenul acesta de a “a profita” 

poate nu este cel mai potrivit, însă anturajul va apela foarte insistent la el pentru că le vor vedea pe 

fecioară capricioase, nemulțumite, poate mult prea pretențioase pentru nivelul pe care-l au sau 

pentru cunoștințele pe care le dețin, apoi, ceea ce li se pare interesant fecioarelor s-ar putea să nu li 

se pară interesant celorlalți și, insistând pe această idee, pentru că ele în această perioadă uită până 

și să le urmărească celorlalți reacțiile, devin penibile. Din nou, au puterea să prezinte situația în 

favoarea lor și să fie apreciate chiar și pentru insistența, pentru ușurința cu care vor să obțină soluții 

imediate, pentru încăpățânarea cu care nu renunță nici chiar atunci când li se spune că nu există 

soluții.  

Apoi, relația bună 

dintre Mercur și Pluton 

fac trimitere la o 

memorie selectivă. Uită 

lucruri banale, dar își 

aduc aminte detalii 

înfiorătoare despre 

comportamentul 

celorlalți. Acest fenomen 

neobișnuit apare în cazul 

fecioarelor pentru că 

introspecția le este 

accesibilă printr-o formă 

de cunoaștere pe care au 

construit-o în timp, din 

aproape în aproape. O 

parte din informațiile pe 

care spun că le-au 

obținut prin investigație 

sunt de fapt impresii 

personale pe care le picură, una câte una, în informații cu caracter general. Prin această prezentare 

fermecătoare, prin această expansiune către lucruri foarte plăcute care trebuie să devină plăcute și 

pentru ceilalți a doua decada lunii mai devine deconectantă, deci le permite acestora să viseze mai 

frumos, să se întrețină într-un mod lipsit de pericol cu oameni puternici, să dovedească o bună 

capacitate de decizie, o bună educație. Nimic din ceea ce le aparține acelor persoane nu se va 

transforma în avantaj așa cum îl gândesc ei, dar dacă tot sunt într-o perioadă în care visează, trebuie 

lăsați să creadă că pot obține avantaje jucând în această piesă de teatru. Totuși, fecioarele sunt 

încurajate să facă jocul acesta, să se comporte așa pentru că în preajma zilei de 14 mai vor vedea că 

relația bună ce se construiește între Soare și Chiron, efortul și mobilizarea din direcția aceasta devin 

de-a dreptul terapeutice. Mai târziu, când Chiron se va implica și în alte unghiuri pozitive, poate 
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chiar cu Soarele, ecoul acestor impresii nu poate avea acest rezultat, ci va fi doar confortabil, doar 

vor întreține o imagine, dar nu vor merge în profunzimea ființei. Cine crede despre fecioară că, dacă 

face lucruri de genul acesta, este naivă, se înșală. 

Faptul că pot să aibă mai mult noroc din întâmplări banale le încurajează pe fecioare să 

meargă mai departe în demersurile pe care le-au făcut. Ar putea ca multe dintre acestea să însemne 

aplicarea unor alte metode de lucru. De asemenea, este foarte posibil ca întâmplările acestea 

spectaculoase să vină în urma unui refuz, poate chiar unul legat de un tratament, de intoleranță la un 

aliment sau acceptarea sa într-un grup. Subiectele care se discută acum în grupul vizat de fecioară 

sunt marcate de evenimente dure ce s-au consumat în primele luni ale anului care au față de fecioară 

o greutate aparte. Poate ar fi acum momentul potrivit să facă apel la elemente frumoase, la o 

conduită, să se comporte ca și cum această uitare are și efecte pozitive, adică uită și lucrurile rele, 

nu doar lucruri bune. Din nefericire, pentru că există în continuare activă această componentă dată 

de retrogradarea lui Marte pe casa familiei, fecioarele vor deveni intolerante la ceea ce înseamnă 

armonie sau liniștea în intimitate. Cele inferioare vor trăda, vor deveni iresponsabile și se vor simți 

libere că fac lucrul acesta, vor considera că se face dreptate și suferința celorlalți înseamnă o ușurare 

a sufletului lor, o ușurare, o eliberare de o mare presiune. Cu cât se implică mai mult în genul acesta 

de practici cu atât arată că sunt confuzi, că dispunerea planetelor pe cer începe să semene cumva cu 

o mare rătăcire. S-ar putea să rătăcească, și poate chiar foarte mult, până când Marte își va reveni la 

mersul direct însă acest lucru nu se va întâmpla acum în luna mai, ci abia în ultima zi a lunii iunie. 

Din fericire, în decada următoare, Marte va trece pe casa comunicării și atunci această formă de 

dizarmonie sau de răutate a fecioarei se va concretiza într-un alt domeniu. Acum se poate constata 

că au o mare înclinație către dramatism, către un romantism apăsător, trist și încărcată de 

nemulțumire. Dacă se ocupă de literatură, de muzică pot deveni dintr-odată creatori ai unor mari 

valori care să vorbească despre suferința umană, despre lipsuri sau despre modelarea personalității. 

Există însă un noroc în momentul acesta că toată această revoltă împotriva intimității, împotriva 

mâniei, împotriva familiei sau celor dragi se produce în momentul în care Venus construiește 

unghiuri foarte frumoase cu Axa Dragonului. Cu toate că vocea fecioarelor se va auzi mult prea 

intens în jur, că binele este rătăcit și poate vorbesc și degeaba nu doar mult, există o combinație de 

factori astral care le ține departe de adevăratele pericole. Se pot criza, pot să ridice tonul sau pot să 

fie chiar răutăcioase, dar fac lucrul acesta când lipsește din anturajul lor omul care ar putea să le 

răspundă foarte dur, cel care ar putea să le învingă. Din toată această încurcătură ies cu bine doar 

fecioarele superioare, cele care se folosesc de popularitate sau de faptul că multe din jur le ascultă 

din respect pentru a le băga în cap tot felul de prostii. Acestea își opresc prin voință proprie 

confuzia și nu vor să jignească. Fecioara care nu jignește în a doua decada lunii mai este un om 

aparte. 

În 20 mai Soarele intră pe zodia Gemeni și fecioarele se vor simți atrase de contacte, de 

întâlniri tematice, de afaceri, de schimburi făcute prin norocul pe care l-au cunoscut anterior. 

Oamenii care au suportat fecioarele vor trebui acum sa mai treacă un test, să se implice cu acestea 

în tot felul de evenimente, unele cu caracter dubios, și au ocazia să le vadă o altă latură. Intrarea 

Soarelui pe zodia Gemeni nu înseamnă explorarea unei imagini lipsită de pericol, ci intrarea în 

fereastra opoziției cu Marte și, spre finalul lunii, intrarea în fereastra opoziției cu Saturn. Opoziția 

Soarelui cu cei doi malefice pe o axă a cunoașterii, axa Gemeni-Săgetător, înseamnă interpretări 

eronate aplicate unor evenimente simple. 

De altfel unul dintre cele mai importante evenimente ale celei de-a treia decadă a lunii mai 

este intrarea Lunii negre pe casa comunicării. Fecioarele pot acum să-i bulverseze pe ceilalți mult 

mai ușor pentru că nu mai devin vulnerabile prin lipsuri materiale, ci devin vulnerabile prin goluri 

de informații. De altfel, acum sunt într-o perioadă în care foarte ușor reușesc să convingă auditoriul 

că uită. În 22 mai Mercur își va reveni la mersul direct, iar această formă de uitare va trece într-un 

alt plan. Fecioarele pentru că, din 21 mai, au Luna neagră pe casa comunicării, vor ține în 

continuare de aceste argumente, vor cere în continuare clemență din partea celorlalți pentru că 

rătăcesc informațiile, rătăcesc drumul, încurcă oamenii, încurcă pachetele pe care le trimit sau evită 

să se implice într-o conjunctură importantă. Din 21 mai fecioarele vor constata o modificare a 
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comportamentului într-un sens negativ, ca și cum a sosit momentul să-și ofere libertăți, chiar dacă 

acestea, în modul în care le selectează sau le interpretează, sunt periculoase. 

Conjunctura aceasta în care Luna neagră trece pe Scorpion este unul foarte agresiv deoarece 

coincide cu Luna plină, ce are un Soare pe casa imaginii publice, dar și o opoziție a lui cu Marte 

deci cu implicarea lui Marte retrograd peste această faza Lunii. Pentru omul comun situațiile 

acestea sunt destul de periculoase, pentru că le aduce accidente prin rănire pe corpul fizic, prin 

inflamații, agresiune din interior, contact cu substanțe toxice sau eliminarea deficitară a toxinelor. 

Oricât de periculoase sunt aceste direcții, niciunul nu este mai periculos decât trădarea la care sunt 

expuse fecioarele pe finalul lunii mai. Vor avea impresia că toate cuvintele pe care l-au spus din 

complezență sunt așezate acum într-un context greșit, sunt răstălmăcite, sunt vizibil folosite în mod 

ostil împotriva lor și asta pentru a le compromite sau pentru a le scoate din viața publică. Vor exista 

fecioare care se vor retrage acum din viața publică, vor spune că fac lucrul acesta pentru că au 

obosit să tot lupte cu morile de vânt, dar, în realitate, sunt alungate. Chiar și dacă nu se retrag de tot, 

vor considera că a sosit momentul să iau o pauză, să se desprindă de tumultul acestei vieți pentru că 

nu se pot împăca nici cu compromisurile pe care trebuie să le facă în zona socială, dar nici cu 

greșelile pe care le fac în intimitate. Casa banilor este eliberată, însă este posibil ca în cele nouă luni 

cât Luna neagră le trece pe acest sector, să fi făcut suficient de multe datorii încât să mai aibă de 

plătit încă câteva luni de acum încolo. 

În 24 mai Venus va intra pe casa imaginii sociale și ar trebui să le reînvie acestora anumite 

pasiuni. Prin faptul că acestea sunt trăite în alt mod vor reuși să aplaneze o parte din conflictele care 

le vizează în mod direct. Este adevărat, sunt multe tensiuni care se consumă în această perioadă și 

pentru fecioare acestea devin acțiuni controversate, instrumente de tortură, exercițiul puterii realizat 

împotriva lor sau parcurgerea unor evenimente pe care nu le pot controla, indiferent câte resurse 

mobilizează. Au mai avut parte de situații asemănătoare de la începutul anului și până acum, însă 

niciuna dintre cele pe care l-au parcurs nu au fost atât de concentrate, atât de clar orientate 

împotriva lor. Relațiile parteneriale sunt și ele compromise și numai o fecioară profundă care s-a 

ocupat până acum de viața sufletească, numai o fecioară care a stat departe de conflictele celorlalți, 

care nu s-a jucat cu viața și nici cu avantajele, poate să treacă acum peste acest impas. La acest 

conflict se refera și careul lui Jupiter cu Saturn care ar putea, în situația în care apare în această 

ecuație o problemă cu copilul, această despărțire ar putea să le aducă fecioarelor o depresie din care 

să nu mai poată ieși prea curând. Pentru a mai atenua din această tensiune trebuie să vorbească, să 

povestească, să spună, să împărtășească impresii, să rediscute situațiile dificile care, de altfel, sunt 

clare pentru toată lumea, dar are nevoie să facă lucrul acesta pentru a se descărca de tensiunea pe 

care o acumulează prin faptul că simte că toată lumea este împotriva sa. Din 27 mai Marte le 

constrânge să își revizuiască comportamentul. S-ar putea ca această formă de revizuire să însemne 

și curajul de a porni pe un alt drum însă nu le vine dintr-o dată această idee, ci le este sugerată, iar 

acesta este un alt noroc de care o fecioară se poate bucura. Din nou, avertismentul astral le spune că 

în preajma zilei de 30 mai, când Junon se va afla în conjuncție cu Luna neagră, au nevoie să verifice 

o informație dacă aceasta este importantă într-o decizie. Dacă este o bârfă, o noțiune care trebuie să 

le intră pe-o ureche și să le iasă pe cealaltă, dacă nu este importantă pentru ceea ce vor hotărî de-

acum încolo atunci nu este în pericol față de informația în sine și nici față de mesager. 

Finalul lunii mai înseamnă fecioarelor o temperarea a acestor porniri refractare față de 

anturaj sau față de comunitate, ca și cum dintr-odată au devenit înțelepte. Nu este exclus chiar să 

devină înțelepte la câte au văzut, la câte a trebuit să îndure și la câte a trebuit să rezolve. Această 

formă de subiectivitate, această observație personală ar putea să devină pentru cei aflați în perioada 

de formare elemente de referință care să le spună mai multe despre drumul pe care nu trebuie să 

meargă niciodată. 
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IUNIE 
Nu mai vor să mintă. Se ridică deasupra celorlalți prin fapte bune. Se comportă frumos. 

Opune rezistență unui factor periculos, dar nu au regrete față de ceea ce pierd. Devin oameni buni. 

Dușmăniile sunt ignorate. Transferă din problemele lor celorlalți. Grija părintească. Reformulare. 

Se sperie de obstacole. Imaginea socială poate fi afectată. Retrăiesc umilințe mai vechi. 

Comportamentul le este afectat. Relațiile intime sunt neobișnuite. Prea multe contacte. Oboseală. 

Empatia nu ajută. Interacțiuni neobișnuite. Prietenii trebuie să contribuie la prosperitatea lor. 

Rezolvări ciudate. Compromis. Dificultăți de exprimare. Se tem de o umbră. Nu mai pot trăi pe 

seama altora. 

 

În luna iunie fecioarele au puterea de a se face remarcate în domeniul de maximă 

importanță, în zona pe care o vizează cel mai tare și împotriva unui adversar pe care-l disprețuiesc 

cel mai mult. Pentru toată lumea, deci și pentru cei născuți în zodia Fecioară, luna iunie înseamnă 

contactul cu acele elemente care ar trebui să facă puterile personale, achizițiile de până acum, 

construcții accesibile oricui. De altfel, fecioara este obișnuită cu visul, cel care este de o importanță 

majoră în această lună. 

Chiar de la începutul lunii iunie, Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, de 

această dată din postură directă fără a mai reuși să medieze tendința Nodurilor. De această dată nici 

nu este important, pentru că fecioarele, beneficiind de deplasarea directa acestei planete, își 

amintesc ceea ce este important. Nu contează că Luna neagră de pe casa comunicările spune că 

merge în continuare aceeași poezie cu uitatul, memoria lor și-a revenit, pot să vadă foarte bine care 

sunt problemele celorlalți și în ce mod va trebui să acționeze pentru a-și pune inteligența în aplicare. 

Ascultă cu mai mare atenție sugestiile celorlalți, sunt mai deschise la ceea ce ar trebui să ducă la un 

progres social, însă nu este de acord cu nimeni. Fecioara își dă seama la începutul lunii iunie că este 

de fapt împotriva tuturor, deși pe finalul lunii anterioare avea impresia că toată lumea este împotriva 

sa. Cele profunde considera că aceasta este o modalitate de răspuns, că sunt constrânse de 

comportamentul celorlalți să procedeze în felul acesta, iar cele comune, care nu au o cultură solidă 

și nici o educație prea bună la bază, vor fi foarte agresive. Elementul de maximă agresivitate se va 

concretiza în zilele de 3 și 4 iunie, când Saturn va realiza două opoziții una cu Soarele și cealaltă cu 

Venus. În 4 iunie, Soarele se va afla într-o relație negativă cu Jupiter deci fecioarele nu au nici 

măcar inspirația de a se proteja de un pericol pentru care au fost avertizate în mod direct. Asta nu 

dovedește decât ca au acumulat suficient de multă frustrare și pur și simplu nu se mai pot controla. 

Dacă intervin pe acest fond cu argumente credibile atunci din interacțiuni create cu cei din jur se pot 

alege cu recomandări de bun simț și prin repetarea acestora să fie protejată de participarea la un 

eveniment tragic. 

Pentru a ieși din această situație încurcată, pentru a depăși cu bine și această conjunctură 

nefastă, trebuie să caute situațiile care au nevoie de încuviințare. Acolo unde nu i se cere părerea, 

acolo unde nu se ține cont de recomandările pe care le face, acolo unde participă doar prin tentații 

sau prin serviciu, evenimentele în care se implică intră într-un derapaj accentuat. 

Dacă vor motiva că se implică în tot felul de evenimente pentru că au nevoie de mișcare 

atunci este clar că nu trebuie să li se recomande nimic, trebuie lăsate să se lovească foarte tare cu 

capul de sus pentru a vedea pe unde merg. Acestea, de fapt, sunt fecioarele care nu au știut să 

aprecieze norocul și în 5 iunie, prin relația proastă dintre Venus și Jupiter vor vedea că acest noroc 

se risipește. Tot în preajma zilei de 5 iulie fecioarele vor dezamăgi oamenii care s-au ocupat foarte 

mult de educația lor, persoanele care au încercat să le facă să înțeleagă că lucrurile esențiale sunt 

cele care vin prin bunătate. Nu este prima dată când mi se recomandă să-și amintească de bunătate, 

nu este prima dată nici când trebuie să se exprime prin această calitate. Dacă nu sunt în stare să facă 

acesta, dacă uită cât de importantă este, dacă se implică în dușmănii și lovesc doar pentru că au o 

viață nefericită, au avut o copilărie complicată nu pot renunța la anumite obsesii sau nu sunt înțelese 

de lume, cântă o muzică pe care nu va dori nimeni sau asculte. 

Există însă o șansă de care ar trebui să profite și ea va fi mult mai vizibil în preajma zilei de 

7 iulie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Venus. Imaginea socială se va îmbunătății și 
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fecioarele vor considera că dacă obțin un rezultat social atunci toate vor veni în cascadă, își vor 

rezolva și problemele de sănătate și, de asemenea, relațiile cu copiii se vor repara. Această problemă 

dată de conflictul pe care o fecioară în vârstă oare cu cei mai tineri sau cu proprii copii este una care 

lasă impresia că sunt într-o perioadă de pedeapsă. Jupiter trimite acum un unghi pozitiv către Pluton 

și această planetă, de pe casa copiilor, mediază problemele de personalitate, de temperament sau de 

atitudine pe care fecioarele nu au reușit să le soluționeze nici în anul anterior, dar nici de la 

începutul anului și până acum. Din această cauză ar fi indicat să accepte lecții de la copii, să vadă că 

poate nu s-au ocupat așa cum trebuie de educația lor sau au urmărit să le transfere din problemele 

lor împreună cu grija părintească. Pe undeva au greșit și dacă în această perioadă li se atrage atenția, 

li se reproșează sau le este respins sfatul care nu a fost bun ar trebui sa aplece fruntea, să-și 

recunoască greșeala și să meargă mai departe.  

În 8 iunie Junon intra în 

zodia Balanța prin retrogradare 

și apar tensiuni legate de 

înapoierea unui împrumut, 

schimbarea regimului de hrană, 

apar probleme legate de 

disfuncții metabolice sau devine 

mult mai vizibilă o problemă de 

hrănire. În cazul lor această 

problemă a hrănirii este destul 

de complicată pentru că prea 

ușor ajung să-și transforme în 

afecțiune o tensiune psihică. 

Nu se poate anticipa din 

această prezentare cu caracter 

general dacă opoziția lui Mercur 

cu Marte poate însemna refuzul 

unui adevăr sau incapacitatea 

fecioarelor de a recunoaște că a 

greșit însă se poate stabili că 

genul acesta de problemă, că 

este la ele sau că este văzută la 

alții, le poate crea impresii 

greșite despre anturaj, atitudine 

de respingere care nu au 

echivalent în realitate, poate 

chiar o mânie ciudată față de un 

om care în afară de ceea ce vede 

fecioară acum nu a greșit prea 

mult în ultima perioadă. Totul se 

transformă într-un obstacol și 

fecioara are tendința acum de a 

exagera pentru că se simte 

îndreptățită și consideră că 

numai așa este ascultată și i se face dreptate. Poate ar trebui să-și reformuleze această idee de 

dreptate și să se preocupe mai mult de starea de sănătate, de faptul că ajunge prea ușor în derapaje 

de genul acesta, că își pierde controlul mult prea repede față de cât de disciplinată poate fi, devine 

prea brutală și prin vorbire îi agasează mult prea ușor pe ceilalți. Ar trebui să facă o schimbare în 

această zonă, nu în viețile celorlalți. 

Noi, pentru că studiem astrologia, știm însă că preocuparea principală pe care o fecioară o 

are acum este aceea de a-și proteja intimitatea. Pe casa familiei a rămas doar Saturn care este 

retrograd, deci încercă să le distragă atenția de la această duritate pe care o resimte în familie, 
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încearcă să ascundă că mânia nu mai este o opțiune corectă și vrea să-și construiască un culcuș mai 

mare, unul care să includă locul de muncă, dar și strada pe care merge de la serviciu până acasă, și 

băncile din parc pe care le preferă și poate multe alte locuri între cele două puncte., dar totuși nu ar 

trebui să dispere. Imediat ce Mercur le va intra pe casa imaginii publice vor reuși să distrag atenția 

de la lucrurile grele, cele care fac trimitere la viața personală și să se ocupe de mersul societății. În 

ziua în care Mercur intră pe zodia Gemeni, pe casa imaginii publice, Neptun intra în mers retrograd. 

Aproape că nu va mai conta că în ziua următoare, în 14 iunie, Venus aduce puțină tristețe în viața 

unei fecioare, iar Soarele va crea premisele unei prietenii frumoase pe care o fecioară să nu o vadă 

pentru că este mult prea încăpățânată să își retrăiască umilințe mai vechi. Deși spune că trăiește 

pentru a se simți bine, fecioara se simte bine implicându-se în evenimente conflictuale, cele care au 

o picătură de agresivitate și oricât de profunde ar fi, oricât de pașnice sau de blânde, atracția către 

situațiile acestea arată că le sunt active încă în forul interior problemele pe care au spus sus și tare 

că le-au rezolvat. Din nou, așa cum am mai spus și în alte capitale ale acestui material, fecioarele nu 

trebuie învinuite că au genul acesta de comportament. Au în anul 2016 o presiune mult prea mare și 

își caută din când în când mijloace prin care să scape de o tensiune. S-ar putea ca unele dintre aceste 

mijloace să nu fie dintre cele mai fericite, să nu fie dintre cele mai corecte. 

Deși pentru toată lumea luna iunie vine cu un avertisment puternic acela de a nu ne construi 

proiecte pe termen lung, fecioarele, începând cu 16 iunie, când Soarele se va afla într-un raport 

negativ cu Chiron de pe casa parteneriatelor, se lasă antrenate în evenimente pe care nici nu le 

agreează și de care nici nu au nevoie. Fac lucrul acesta pentru a ieși din rutină, pentru a scăpa de 

ceea ce până acum a fost o mare tensiune și un mare stres. Sunt puțin cam repezite, se precipită în 

fața unor evenimente riscante, dar când se pune problema unor alegeri caută tot evenimente riscante 

pentru că aceasta le este rezonanța. Din fericire au încă viteza de reacție și pot să acopere aceste 

derapaje prin ușurința cu care trec de la o stare la alta. Această ușurință poate fi văzută și în modul 

cum comunică dragostea. Relațiile intime le pot bulversa sau pot intra în combinații care să le ducă 

spre o viață secretă. Este posibil ca în această a doua decada lunii iunie să identifice o noua formă 

de revoltă, de această dată nu una directă, nu prin evenimente care să fie îndreptate de la ele spre 

partener, ci invers, determinându-l pe acesta să spune doar ceea ce-l enervează, provoacă sau 

supără. Pot să depășească cu bine această situație pentru că în 17 iunie Pluton se va afla într-o 

relație bună cu Axa Dragonului și asocierile, indiferent că au sau nu o componentă materială, că au 

ca motiv eliberarea de o tensiune, prioritatea numărul unu din această perioadă a fecioarelor este să 

fie recunoscute, să aibă succes și dacă au în preajmă oameni care obțin recunoașterea, se calmează, 

viața li se umple imediat și se bucură. Contactele sociale sunt profitabile, primesc propuneri, sunt 

importante pentru cei din jur și pentru că se simt apreciate văd că pot să reacționeze și frumos într-o 

situație comică sau conflictuală. 

Totuși a doua decada a lunii iunie pentru fecioare înseamnă un avertisment față de ce ar 

putea să piardă dacă nu țin cont de părerile partenerilor. Această revoltă nu este întâmplătoare, este 

răspunsul la un stres pe care o fecioara îl provoacă celor din preajmă, adică o formă de nemulțumire 

care are rădăcini foarte adânci. Dacă greșește și pune această reacție pe oboseală, pe o nemulțumire 

de moment se expune unor evenimente care vor veni spre ele în cascadă și care le va provoca 

oboseală și derapaje sociale. Din nou, au nevoie de o picătură de înțelepciune în plus față de ceea ce 

au arătat până acum, din nou trebuie să-și depășească inhibițiile sau micile răutăți pentru a empatiza 

cu partenerul de viață. S-ar putea ca rezultatul să fie eminamente pozitiv și să constate că numai atât 

trebuie să facă pentru ca atmosfera din intimitate să se încălzească din nou. 

În 20 iunie fecioarele dau impresia că merg într-o direcție bună. Este puțin probabil ca acest 

lucru să fie perceput în mod corect deoarece Luna plină nu le face mai lucide, ales că acum se 

consumă și opoziția dintre Mercur și Saturn și nu le face nici mai deschise sau mai flexibile încât să 

facă alegeri bune, să țină cont de o călăuză, să interacționeze frumos cu cei din jur. Momentul 20 

iunie poate fi reprezentativ la capitolul frustrare. Nu se știe dacă această frustrare le aduce 

fecioarelor mai multe probleme decât în momentul acesta, cert este că apropierea de finalul lui iunie 

înseamnă împrăștiere, nu doar psihică, afectivă, ci și materială. 

Dar din 21 iunie, de când Soarele le va intra pe casa prietenilor acolo se va întâmpla un 

lucru interesant. Dacă nu și-au rezolvat problemele concrete cu partenerii atunci vor dori să 
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suplinească prin intermediul unui prieten acel schimb care nu mai funcționează cu partenerul de 

viață. Desigur, nu vor ajunge foarte departe, însă vor putea să simuleze împreună cu un prieten 

căldura pe care nu o au în familie. Dacă lucrurile s-au rezolvat atunci se produce o rocadă și ceea ce 

colectează din zona prietenilor duc acasă și transformă atmosfera din familie într-un carusel de care 

toată lumea se va bucura. Astfel, vor deveni atât de creative, atât de rafinate încât vor surprinde pe 

toată lumea. Au soluții pentru toți, au rezolvări la toate problemele cu care se confruntă cei din jur și 

nu se opresc din a le oferi. Din fericire, fac lucrul acesta cu dezinvoltură, cu altruism și cu 

optimism. Au o atitudine frumoasă față de cei care se află în suferință și pot să facă acum fapte de o 

frumusețe aparte. Pot să simpatizeze cu ei și să-i ajute, prin faptul că simt la fel, să depășească un 

moment dificil al vieții lor. Trebuie să recunoaștem, pentru că am parcurs în detaliu cele mai 

importante aspecte ale acestui an, de la începutul lunii ianuarie și până acum, că nu am mai văzut 

fecioara într-o stare ca aceasta. Fecioara însă care nu a îndeplinit o condiție pentru a se bucura de 

lucruri acestea, cea care nu și-a ascultat partenerul în decada a doua a lunii iunie, cerșește acuma 

atenție într-un mod ciudat, chiar penibil. Este adevărat, s-ar putea să găsească în jur suficient de 

mulți oameni încât să aibă o viață ușoară adică aceste persoane să se bucure în momentul în care o 

vede umilă, comportându-se în așa fel încât să facă pe plac tuturor. Un om profund si atent nu va 

prefera însă comportamentul acesta pentru că este fals. 

În 25 iunie Jupiter se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului pe semnul lor și acest 

element astral le dezavantajează foarte mult. În primul rând, ar putea să primească favoruri din 

partea celor importanți, spre care s-au orientat, să obțină un mai bun control asupra procesului de 

lucru sau asupra propriei ființe, să fie mult mai muncitori și prin această muncă să se ridice pe o 

poziție socială importantă. Totuși, pentru că în momentul în care Jupiter atinge conjuncția perfectă 

cu Capul Dragonului Soarele se află într-un trigon perfect cu Luna neagră se poate vorbi și despre 

obsesia spiritului practic, anularea inspirației sau a anumitor elemente de moralitate de dragul unui 

avantaj. Adică, să facă un mare compromis, să cedeze în fața unor presiuni și să creadă că au 

progresat. Este adevărat, avantajele imediate sunt clare, deci fecioarele nu s-a mințit atunci când au 

ales tipul acesta de acțiune, dar în timp vor regreta. În 27 iunie Chiron de pe casa parteneriatelor va 

intra în mers retrograd și dacă vor face un compromis pe finalul lunii iunie cu greu vor mai găsi 

prilejul adecvat să repare. Cu toate acestea, finalul lunii iunie înseamnă repararea multor dificultăți 

pe care fecioara le-a parcurs de la începutul anului și până acum. Am invocat de multe ori acest 

motiv al norocului și al succesului însă așa cum se conturează în momentul de față nu au avut 

niciodată parte în acest an. 

Dacă abuzează de dreptul la replica, dacă li se pare că situația este suficient de favorabila 

încât să nu țină cont de reguli, de moralitate sau de obraz, atunci vor pierde la capitolul educație, 

respect și vor intra într-un con de umbră. Nu se știe până la urmă dacă nu cumva norocul despre 

care vorbește această perioadă nu este chiar acest gol de umplut. Vom vedea în cea de-a doua parte 

a anului dacă penumbra în care pot intra le ajută sau nu. 

Unul dintre cele mai importante elemente ce se consumă pe finalul lunii iunie este revenirea 

lui Marte la mersul direct. Fecioarele vor simți că se trezesc la realitate, că au energie, au putere, au 

informații și oamenii din jur le curtează și le fac declarații. Pentru că Marte este în mers direct le 

răspund la fel de frumos și pot crea cu aceștia relații foarte interesante. Asta nu înseamnă că 

revenirea lui Marte la mersul direct anulează derapajele pe care l-au făcut. Înseamnă doar că devin 

prietenoase. S-ar putea ca și Mercur, abia intrat pe casa prietenilor, să aibă un rol foarte important și 

doar pentru că fecioarele dovedesc acum că am o memorie foarte bună pentru tot ceea ce le este 

important celorlalți, pe ideea “dacă vrei să știi unde ai uitat un obiect întreabă o fecioară”.  

Așa după cum se poate constata, elementele favorabile ce vin spre acest semn zodiacal pe 

finalul lunii iunie înseamnă și atenuarea unei agresivității pe care o fecioara s-a simțit îndemnată de 

la începutul anului până acum să o exprime din frustrare, suferință sau nevoie de libertate. Dacă, 

interesate fiind de aceste previziuni, le consultă din timp, au ocazia să vadă cât de norocoase pot fi 

în momentul acesta dacă lucrează de la începutul anului și până acum la diminuarea frustrării. Cea 

mai simplă metodă pentru a diminua o frustrare este să împrietenești sinceritatea cu absența 

așteptărilor nerealiste de la ceilalți. 
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IULIE 
Probleme cu patrimoniul. Pierd elemente importante. Vor să se distreze. Prietenii au un rol 

precis și nu trebuie să se abată de la acesta. Originalitate. Simpatie față de lucruri stranii. Confort 

personal. Se ridică standardul de viață. Lumea nevăzută le atrage atenția. Apelează la 

intermediari. Sunt persoane intransigente. Concentrează problemele pentru a le rezolva mai 

repede. Activează o problemă din umbră. Au o imagine proastă în comunitate. Se tem de lucruri 

ascunse. Refuză un factor de transformare. Parcă trăiesc într-un vis. Conduita trebuie ajustată la 

realitatea prezenta. Prea multe complicații. Schimbarea nu este iubită. Evenimente ciudate. Se 

întâlnesc cu o parte întunecată a firii lor. 

 

Luna iulie atrage pentru fecioară o formă de pedeapsă pe care vor reuși să o încadreze foarte 

bine, s-o rezolve frumos și sa aibă impresia că au învins un adversar puternic. Chiar din prima zi, 

când planeta Venus se va afla într-o opoziție perfectă cu Pluton, vor conștientiza o problemă care i-

a urmărit de la începutul anului. Există o tensiune internă, o neîncredere, o frustrare accentuată pe 

ideea de patrimoniu, de familie, de achiziții făcute împreună cu cineva și acestea, după cum observă 

în momentul acesta, sunt agresate puternic de un factor exterior. În 1 iulie Venus se va afla într-o 

relație bună cu Jupiter și vor simți că primesc ajutor dintr-o zonă necunoscută, că sentimentele lor 

sunt departe de a fi analizate doar după rău și bine, că mecanismele la care participă sunt chiar atât 

de subiective și că lumea nu le privește cu ură. Acest sentiment de încurajare le ajută să 

conștientizeze că se află în fața unui mare eveniment. Dacă luăm în calcul și faptul că în 3 iulie 

Soarele se va afla într-o relație pozitivă cu Neptun, fecioarele vor fi invadate de o formă de 

romantism care le vorbește despre dragoste, despre atenție sau despre un intelect superior, acela 

care participă la cizelarea caracterului celorlalți prin reguli corecte, prin moralitate, printr-o revoltă 

mută, tăcută, lipsită de agresivitate, înțelegem de ce se vor simți încurajate de tot ceea ce înseamnă 

îndrăzneală, pregătire în fața unui mare eveniment sau libertate. Nu este un lucru obișnuit ca 

fecioara să vorbească despre libertate și nici despre curaj. Aceste două elemente lipsesc celor care 

se nasc în zodia Fecioară pentru că există mecanisme care inhibă tot ce ține de libertatea de expresie 

ori de curaj, cu scopul de a domina individul și de a-l face obedient față de un ideal. În 4 iulie vom 

vedea că acest ideal îndrăzneț poate fi pus în consonanță cu idealul celorlalți. Pentru că Luna nouă 

de pe zodia Rac se împlinește pe casa prietenilor, apare pentru prima dată un sentiment frumos. Vor 

avea impresia că sunt acceptate într-un grup, că nu mai este nevoie să fie originale, să se adapteze 

perfect la o condiție exterioară, pentru că au scăpat dintr-o închisoare și în felul acesta se protejează 

prin intermediul celorlalți de ostilitatea unei lumi marcate de agresivitate sau de răutate. În realitate, 

cel născut în zodia Fecioară visează la lucruri pe care nu le poate controla. Este foarte posibil ca 

această poziție să vorbească despre originalitate, însă acest lucru este prea mult dependent de 

luciditatea pe care fecioarele nu au reușit să o dovedească până în momentul acesta. De aici 

înțelegem că motivul muncii, motivul seriozității, sârguința cu care o persoană născută în această 

zodie intervine în mediul social devine măsura propriei eficiente. În felul acesta, fecioarele pot 

conștientiza un lucru ireal: cred că doar munca le salvează dintr-o mare problemă. 

Pentru ele prima decadă a lunii iulie înseamnă întâlnirea cu o formă de seriozitate pe care o 

iubesc foarte mult. În 5 iulie, când Mercur se va afla într-o relație foarte bună cu Neptun, individul 

se vede pe sine separat de ceilalți, dar implicat într-un proces de coeziune ceea ce-i va construi 

acestuia o imagine stranie. Dacă luăm în calcul și faptul că Venus se va afla într-o relație foarte 

bună cu Marte atunci există și confortul personal pentru care fecioarele se implică în evenimente de 

genul acesta. Există multă putere și, deopotrivă, multă slăbiciune în spatele evenimentelor vizibile 

în prima decadă a lunii iulie. Acestea au, de asemenea, nevoie de evenimentele care s-au consumat 

în mijlocul lunii februarie ca un reper. Deși, în cazul celorlalte zodii, hrană este un element absolut 

esențial, fecioarele au impresia în prima decada lunii iulie că pot trăi cu hrană puțină, cu apă puțină, 

cu mai puțină atenție, cu tot mai puțin din tot ceea ce le alimenta încrederea în sine sau le întărea 

confortul într-o calitate. Fac lucrul acesta pentru că vibrația acestei decade merge foarte bine în 

cazul lor către contracție. Vor avea clar senzația că anumite lucruri se rezolve de la sine, se 

concentrează, se consumă într-un ritm alert, iar asta cu precădere în preajma zilei de 7 iulie, când 
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Soarele se va afla în conjuncție cu Mercur pe casa prietenilor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 

multe fecioare sunt ajutate dintr-o zonă necunoscută. Este posibil ca acest ajutor să vină dintr-o 

familie străină, de la o persoana pe care să o considere un prieten, dar care să nu fie, dintr-o zonă 

neobișnuită, poate chiar dintr-o lume nevăzută folosindu-se de un intermediar. Fecioarele au o mare 

problema cu intermediarii în prima decada lunii iulie și, din această cauză, în 8 iulie, când Soarele 

se va afla într-o opoziție perfectă cu Pluton, vor deveni dure, agresive, intransigente chiar cu 

persoanele care intermediază lucruri pe care nu le înțeleg, de care au nevoie și cărora trebuie să le 

fie recunoscătoare pentru că le primesc. 

Tot în 8 iulie Junon va trece înapoi pe casa comunicării, pentru că acum are un mers direct, 

și achizițiile din ultima perioadă par chiar o înțelepciune de viață, una încărcată de semnificație, 

exponente ale unui spirit altruist sau a unei puteri aparte pe care cei născuți in zodia Fecioară au 

primit-o din jur. Au acum puterea să transpună în cuvinte toate acestea, să concentreze totul într-un 

mesaj clar. Acesta este momentul când fecioară simte că idealul lor poate fi transpus pe o cale 

îndrăzneață. Vor fi disciplinate, prompte, vor avea o mare precizie și le va face plăcere să se vadă în 

această postură. 

În a doua decada a lunii iulie fecioarele se tem de viitor. Au impresia că ceea ce le 

mobilizează foarte tare ori ceea ce le sperie se întinde pe o perioadă mare de timp, pe câteva luni 

sau poate chiar putea la finalul anului și atunci se declară de la sine obosite sau epuizate de ceea ce 

nu pot rezolva imediat. În realitate, cedează în fața viciului sau în fața unor evenimente care le 

depășesc prin conținut, prin ritmul de lucru sau prin relațiile cu persoanele implicate în soluționarea 

acestora. Există însă și lucruri bune care se întâmplă în această a doua decadă a lunii iulie și acestea 

au o rădăcină interesantă în începutul lunii iunie atunci când Junon și-a încheiat deplasare 

retrograda. De aici înțelegem că sunt animate de sentimentul că fac parte dintr-un grup favorizat, 

chiar dacă, deocamdată, nu primesc semnale foarte clare în sensul acesta. Pe 12 iulie Venus va intra 

pe zodia Leu, pe casa lucrurilor ascunse și au senzația că participa la o emoție de grup, că sunt 

tolerate, că pot să ierte mult mai ușor greșelile celorlalți, că pot înțelege suferința umană și obțin din 

aceste fapte o mulțumire aparte. Din nefericire, Venus, abia intrată pe casa lucrurilor ascunse, se 

implică într-o relație negativă cu Junon de pe casa comunicării. Înțeleg multe, simt multe, dar nu 

pot să exprime. Ceea ce pot exprima fecioarele în prima decadă a lunii iulie ține tot de o experiență 

mai veche, tot de lucruri cunoscute foarte bine, nu de achiziții de ultimă oră. De aici înțelegem că 

această retragere într-o zonă a emoțiilor neîmpărtășite le permite acestora să investigheze, să 

analizeze sau să urmărească din umbră activitățile celorlalți. Fecioara poate să facă lucrul acesta, nu 

se simte în pericol dacă face un pas înapoi și să coordoneze totul din poziție secundă. Nu-și poate 

însă vedea viața lipsită de importanță sau, nici într-un caz, nu-și poate desfășura existența sa după 

regulile impuse de ceea ce se află în afara înțelegerii sale. Activează din umbră, dar vrea să fie în 

centrul atenției, vrea să fie văzută ca având calități remarcabile și în plus că este și modestă.  

În 14 iulie, când Mercur va intra și el pe casa lucrurilor ascunse, vor putea să pună la 

dispoziția celorlalți, este adevărat, într-un mod mai puțin plăcut pentru ei, ceea ce simt, ceea ce 

intuiesc sau ceea ce constată. Mercur nu are în zodia Leu o poziție atât de bună precum Venus, forța 

sa nu este alimentată de o emoție pozitivă, ci de una negativă. Asta înseamnă că dacă îndrăznește 

cineva să le supere și, din cauza careului Mercur-Junon, fecioarele reacții exagerate, neobișnuite și 

se declară dușmani de neînvins ai acestora. 

Desigur, au genul acesta de reacție pentru că trec printr-o perioadă de maximă nesiguranță. 

Dacă ar avea suficient de multe bogății, dar casă a II-a le este goală, dacă ar avea mulți prieteni care 

să le fi aproape, dar pe casa prietenilor este doar Soarele, dacă ar avea și o sănătate corespunzătoare, 

dar casa a VI-a este goală, atunci toate lucrurile acestea pe care le simt ar putea să fie transformate 

în bine. În felul acesta, se constată că fecioara vrea să lucreze cu lucruri care nu-i aparțin, pe care nu 

le înțelege sau care nu le sunt specifice. Urmăresc să obțină un mare avantaj prin evenimente care 

pot fi controlate de ceea ce dețin în momentul acesta și din această cauză vor să schimbe foarte des 

tipul de colaborare, instrumentele de lucru sau valorile în care cred. Adică sunt puțin cam lacome și 

invadează zonele cu care nu au lucrat până acum pentru a obține cât mai mult. Este posibil ca în 17 

iulie să se declare pregătite chiar și pentru un mare război. Aceasta este însă o mare minciună pentru 

că războiul pe care fecioarele vor să îl ducă acum este doar cu cei supuși, doar cu cei care nu au 
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viziune, care se sperie foarte ușor de mesajele grave pe care fecioarele le transmit. Dacă avem de-a 

face cu fecioare profunde, cu ființe puternice sau învingătoare atunci energia zilei de 17 iulie 

anulează un conflict și aduce o vindecare într-o zonă în care fecioarele nu pot să intervină prin 

control sau printr-o comandă. 

Relația bună care exista acum între Mercur și Saturn arată că, totuși, duritatea aceasta a 

fecioarelor are o sămânță valabilă. Au un mesaj clar pe care vor să-l transmită, caută în jur persoane 

care să le acorde importanța cuvenită și care să mai și înțeleagă prin raportare la experiența proprie 

de viață că, de fapt, acest mesaj constitui un pericol anticipat de fecioare, nu trăit în momentul 

acesta. De aceea unele fecioare, pe finalul celei de-a doua decade a lunii iulie, pot fi chiar profetice, 

inspirate, să dețină informații de o importanță colosală pentru mersul societății, dar să trăiască 

deziluzie că nimeni nu le crede, nimeni nu le acorda importanța cuvenită. Aceasta drama se 

accentuează în preajma zilei de 20 iulie când se împlinește Luna plina, cu Soarele pe casa 

prietenilor și când fecioarele trec printr-o nouă formă de selecție. S-ar putea ca instrumentele pe 

care le folosesc să aibă asupra celorlalți un impact teribil. Vor să inspire teamă, privirea lor să 

înghețe, tonul vocii să alunge, iar dorința de dominare să nu unească persoanele din grup, ci să le 

dezbine. Este o inversiune care pune greutate pe zonele de lucru ale unei fecioare și o încurajează 

pentru a reduce colaborarea la minimum. Vom vedea dacă până la sfârșitul anului se vor alege cu 

ceea ce caută din acest nou tip de colaborare.  

Pentru o persoană născută într-o altă zodie, nu în 

zodia fecioară, momentul acesta poate fi unul foarte delicat. 

Trecerea Soarelui pe casa lucrurilor ascunse le transformă 

pe acestea în persoane greu de înțeles, incompatibile sau 

atrase în permanență de ceea ce înseamnă defect, 

misticism, incompatibilitate, incertitudine sau înșelătorie. 

Deși toată lumea știe că această casă este încărcată de 

lucruri neobișnuite, din care pot transpare elementele 

fulgerătoare, cele care pot duce conștiința pe un plan foarte 

înalt, acest sector patronează și privările de libertate sau 

erorile pe care un individ le face prin intermediul celorlalți 

sau pentru care va cere de-a lungul vieții circumstanțe 

atenuante. Prin intermediul casei a XII-a mulți vor spune că 

nu a fost de vină, nu au fost conștienți, nu am fost în apele 

lor, nu au gândit sau au fost posedați de o forță nevăzută. 

La fel se va întâmpla și cu cei născuți în zodia fecioară 

care, începând cu 22 iulie, nu vor recunoaște că se implică 

în tot felul de evenimente ascunse sau care vor răul. 

Desigur, fecioarele profunde, persoanele aflate într-un 

avansat proces de evoluție, se vor folosi de această 

desprindere, de această depersonalizare pentru înlătura obstacolele focalizate pe corpul fizic, pe 

demersurile abordate în ultimele luni sau pe neputințele conștientizate în această perioadă. 

Evenimente sociale în care se implică o fecioară sunt, așadar, marcate de nevoia de a câștiga 

un avantaj personal, nu neapărat într-o confruntare, cât mai ales de a face un pas către o zonă 

spectaculoasă, către un element foarte luminos de care până acum s-au temut. Este posibil ca lucrul 

acesta să se petreacă doar în vis, într-o zonă a imaginarului, dar să aibă asupra ființei sale 

repercusiuni interesante. Pentru că în această perioadă fecioarelor li se accentuează emisfera estică a 

horoscopului lor, au posibilitatea de a modifica ceva din conduita proprie, de a impune o finalitate 

pozitivă unui demers negativ. Este posibil ca prin acest impact personal, prin această modificare, 

prin exemplu personal să reușească să revină în centru atenției. Totuși, pentru că este accentuată 

casa lucrurilor ascunse, pentru că trec din 2011 încoace printr-o mare transformare din cauza lui 

Uranus de pe casa ocultismului, gândirea celor născuți în zodia Fecioară nu poate acum să se 

raporteze la evenimente foarte mari, ci doar la cele care ei le supradimensionează pentru a avea 

impresia că pot să le controleze. Pe acest fond, valorile personale se pot transforma doar printr-o 

disciplină a gândului, doar pentru purificarea emoțiilor sau doar iertând persoanele care l-au greșit. 
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Având în vedere că în această casă a lucrurilor ascunse integrează elemente complicate, unele dintre 

ele chiar sinistre, ale vieții personale, iertarea nu este un lucru foarte accesibil și nici ușor de făcut. 

Finalul lunii iulie le aduce fecioarelor o încercare interesantă. Reușesc să-și înțeleagă o 

greutate personală, reușesc să-și vadă emoțiile negative, să treacă dincolo de sobrietatea unei vieți 

încărcată de pericole sau care nu merge în direcția dorită și să producă o schimbare. Această 

schimbare se poate concretiza în preajma zilei de 27 iulie când, prin relația bună a lui Mercur cu 

Uranus, apar mesaje pozitive. Cele care lucrează cu energia sau cele care se implică într-un proces 

de cercetare spirituală, vor vedea că trecerea dincolo de sobrietate se traduce printr-o temperare a 

impulsurilor agresive sau prin liniștea furtunii. Apare, astfel, o recomandare inteligentă, o acceptare 

a celui născut în zodia Fecioară într-un grup nou și toată preschimbarea aceasta se produce pe baza 

unui mesaj. Mesajul vine în funcție de intensitatea iubirii pe care o simt. S-ar putea ca forța aceasta 

a iubirii să însemne pentru grupul de apartenență o sfidare a regulilor, o răstălmăcire a 

tradiționalului sau o sfidare a propriei idei de iubire pe care grupul respectiv o promovează. Asta se 

întâmplă pentru că în preajma zilei de 29 iulie, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu 

Marte, tot ce ține de interior, atât în viața privată cât și în structurile interne ale unui grup, este 

răstălmăcit s-au transformat în ceață. De asemenea, finalul lunii iulie este și momentul când Uranus 

intra în mers retrograd și se va afla în această stare până la finalul anului. Dacă până acum au avut 

impresia că lucrurile ascunse nu pot fi controlate prea mult, dacă gândeau că în ceea ce reprezintă 

evenimentele de culise sau faptele cu care nu sunt de acord și nu au niciun cuvânt de spus, vor 

vedea că prin retrogradarea lui Uranus, începând cu 30 iulie și până la finalul anului, schemele 

acestea devin și mai neclare, și mai intense în caracterul lor negativ sau le va inspira și mai multă 

motivație în a lucra la vedere. Lecția lui Uranus retrograd pentru care unele situații pot deveni prea 

dificile ori complicate este aceea de a nu minți, de a nu se ascunde, de a nu face nimic pentru a crea 

impresii neconforme cu realitatea. 

În 30 iulie Mercur va intra pe semnul lor și vor trece în planul secund schemele acestea 

negative legate de mister sau de evenimente care se desfășoară dincolo de puterea lor de pătrundere. 

Totuși, nu pot să-și ascundă o tensiune nervoasă, o criză, o instabilitate cea care este pusă pe careul 

ce se împlinește între Soare și Luna neagră. Asta se întâmplă pentru că Soarele se află în continuare 

pe casa lucrurilor ascunse și oricât de deschiși sunt față de invitațiile care vin la vedere, în văzul 

tuturor sau care sunt foarte transparente, în viața fecioarelor există o parte întunecată pe care, pe 

finalul lunii iulie, vor încerca din răsputeri să o ascundă. 

 

AUGUST 
Atitudine pozitivă. Revigorare. Se tem de ceea ce nu pot rezolva rapid. Transformarea este 

obositoare. Inhibiții. Lucrurile minunate sunt ascunse. Numai o viteză de lucru. Revenirea la o 

problema mai veche. Se mint pe ele însele. Înlătură un obstacol, dar se tem de revenirea acestuia. 

Uite lucruri importante. Evenimentele frumoase sunt ignorate. Atenție la disciplină. Nimeni nu este 

mai presus de lege. Succesul este plătit scump. Răzbunare ce dacă. Atitudine necuviincioasă. 

 

În luna august multe probleme parcurse din martie încoace se rezolvă. Asta se întâmplă 

pentru că în această lună este programată revenirea lui Saturn la mersul direct ceea ce înseamnă 

pentru acest semn zodiacal revigorarea atmosferei din familie sau consolidarea unei atitudini 

pozitive față de proiectele pe care le au, păreri care să vin de la cei dragi, de la persoanele cu care 

împart o anume intimitate. 

În prima zi a lunii august, când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus, fecioarele se 

simt dezlănțuite, încurajate să se exprime, chiar dacă asta înseamnă să spună lucruri care nu convin 

celorlalți. Fac lucrul acesta cu mare deschidere, cu determinare și cred că așa trebuie să procedeze. 

În 2 august, când Marte va intra pe casa familiei, de această dată în mers direct, proiecte de viitor 

sunt trecute într-un plan secund pentru a face loc unei atmosfere plăcute, dominată de nevoia de 

armonie sau de inspirație. Lucrurile acestea sunt foarte plăcute pentru fecioare pentru că, de fapt, 

pregătesc ceea ce urmează a se consuma în decada a doua, când Saturn își va reveni la mersul 

direct. Acum nu vor să mai facă risipă, sunt curajoase, își conturează acele impulsuri care ar fi putut 
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să le duc înspre consum nepotrivit și vor să împartă cu partenerul de viață multe dintre cele 

importante. S-ar putea ca trecerea lui Marte pe casa a IV-a să însemne și împlinirea unui eveniment 

ca o etapă finală a unui demers. Marte pe Săgetător poate arăta o confruntare finală, un examen, un 

test, o hotărâre definitivă, oficială, pe care dorește să o ia în momentul acesta.  

În mare parte, conjunctura aceasta este foarte favorabilă pentru că le aduce aminte de faptul 

că în mijlocul unui aprilie indicam faptul că începutul lunii august reprezintă finalitatea a ceea ce o 

fecioară își pune în cap sau dorește să împlinească. La momentul acela proiectele pe termen scurt nu 

aveau finalitate și tocmai de aceea ținta era stabilită pentru momentul acesta. Ceea ce se 

soluționează acuma, ca un element pozitiv, se poate transforma în mijlocul lunii noiembrie într-un 

element negativ. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru fecioarele care nu uita ce li s-a întâmplat la 

începutul anului, în mijlocul lunii ianuarie, atunci când au avut de traversat o relație foarte proastă 

dintre Pluton și Luna neagră. Impactul minciunii asupra psihicului său, severitatea care a trebuit să 

se consume în momentul acela, constrângerile de care s-au temut se transformă acum în experiență 

de viață. Desigur, doar o fecioară profundă, care nu a depins până acum de încrederea celorlalți și 

care nu a fost prea răsfățată, poate ajunge la această performanță.  

 
Trecea lui Venus pe semnul lor, pe zodia Fecioară, din 5 august poate arăta că anumite 

constrângeri înseamnă autocontrol, înseamnă întoarcerea la obiceiuri mai vechi, la un fel de a fi pe 

care îl cunosc foarte bine. Este adevărat, asta face parte tot din directiva generală aplicată primei 

decade, cea care încearcă să modifice tuturor reperele cu care s-a lucrat foarte bine în prima 

jumătate a anului. Desigur, se cere lucrul acesta din partea contextului general al unghiurilor 

planetare pentru o iluminare, pentru ridicarea propriului nivel, pentru schimbarea priorităților și nu 

de dragul confortului, ci pentru a spori puterea benefică. În ziua în care Venus trece pe zodia 

Fecioară, Mercur se află într-o relație bună cu Luna neagră și se pare că fecioarele ajung pe calea 

cea bună după ce au rătăcit un pic, după ce a făcut o criză, au ridicat tonul sau au făcut o ultimă 

greșeală față de o persoana pe care o îndrăgesc. Li se permite lucrul acesta chiar dacă până la finalul 

primei decade lunii august se consumă tot felul de evenimente negative sau tot felul de unghiuri 
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care instigă la dezorganizare, agresivitate sau revoltă împotriva a ceea ce a fost până acum plăcut și 

atractiv. În 6 august Mercur va împlini careul cu Saturn și fecioarele pot avea probleme cum 

înțelegerea, cu memoria, cu acceptarea propriei vârste, cu înțelegerea propriului ritm de lucru, a 

propriilor obiceiuri din care anturajul să înțeleagă că de fapt fecioarele sunt acum într-o formă de 

nerăbdare care pune întru totul stăpânirea pe ei. Această nerăbdare înseamnă, de fapt, neîncredere în 

partenerii de dialog, în persoanele cu care colaborează. Fecioarele sunt acum inflexibile, dar cei din 

jurul lor nu, pentru că nu fac nici cel mai mic efort să le accepte, să le tolereze sau să le înțeleagă. 

Unul dintre cele mai frumoase aspecte ce se împlinesc în prima decada lunii august 

înseamnă și o recunoaștere a unor merite, însă această recunoaștere prin conjuncția lui Mercur cu 

Capul Dragonului pe casa personalității se consumă de fapt într-un alt sector, în domeniul celuilalt, 

în zona persoanelor care vor pe viitor să profite de o fecioară. Acest eveniment ce se va traduce 

pentru o fecioară ca un dezavantaj se va consuma pe mijlocul lunii noiembrie, zona spre care se 

îndreaptă acum corelația negativă. În rest lucrurile sunt atractive, devin cauze pentru relații afective 

foarte intense și plăcute prin intermediul cărora o fecioară își poate depășii anumite inhibiții. Pentru 

că este accentuată casa personalității devin în momentul acesta personaje foarte importante și atrag 

foarte ușor atenția celor din jur, chiar dacă preocupările lor merg spre altceva. Li se va părea că 

devin atractive într-un mod tardiv, pentru că, în realitate, le-ar fi plăcut să atragă atenția celor din jur 

în altă perioadă a anului, nu acum. 

A doua decada lunii august înseamnă pentru fecioare și călătorii pe o cale misterioasă. S-ar 

putea să li se pară că acest traseu este mult prea întortocheat, încărcat de pericole și trebuie să se 

mobilizeze dacă vor să transforme totul în ceva minunat, pentru alchimia sufletului sau în lucruri 

foarte folositoare pentru viitor. Această transformare debutează cu trigonul dintre Mercur și Pluton, 

semn de revoltă împotriva unei nedreptăți. S-ar putea ca această nedreptate să se consume în 

interior, între ea și persoanele dragi, între fecioara matură și urmași, între fecioara ambițioasă și 

propriile sale idealuri. Nu se știe în momentul acesta dacă finalul va fi bun sau rău sau nu se știe 

pentru că depinde foarte mult de achizițiile pe care o fecioară le-a comportat în prima parte a anului. 

Mulți nu au crezut că revenirea lui Saturn la mersul direct poate avea o greutate atât de mare, poate 

însemna un moment de cotitura atât de important. Poate în cazul altor semne zodiacale acest lucru 

nu are o importanță atât de mare precum are pentru fecioară. Revenirea lui Saturn la mersul direct 

se consumă când Jupiter i se opune lui Chiron și, pentru fecioare, acest eveniment astral înseamnă 

duritate cauzată de faptul că se opun unei nedreptăți. Este posibil ca această nedreptate să fi fost 

îndreptată împotriva fecioarei din martie până acum, iar Fecioara să nu fi spus nimic, să fi încercat 

să coabiteze cu torționarul, cu oamenii care le-au acuzat ori să găsească o explicație pentru care, 

împotriva voinței lor, să se adapteze acestor situații. În momentul acesta constată că au suferit 

degeaba, că nu s-au adaptat pentru că nu pot, nu au acceptat această dominare pentru că nu au în 

structura lor acea genă care să suporte așa ceva. Multe dintre persoanele născute în zodia Fecioară 

pe această relație negativă dintre Venus și Saturn, când Saturn numai ce și-a revenit la mersul 

direct, poate ridica o nouă problemă. Aceasta face referire la o revoltă a fecioarei împotriva 

vechiului mod de a fi. Nu numai că apare o redresare prin faptul că anumite persoane care au greșit 

dispar din mediul în care trăiește, dar ea însăși urmărește să obțină mai mult de atât, adică să facă o 

vrajă, să găsească suficient de multe resurse încât să înlăture și cauzele care au dus la atragerea în 

apropierea sa a acestor persoane care le-au complicat existență. Nu trebuie să se gândească prea 

mult, stă în natura ei să se considere vinovată pentru orice. Saturn are câte o perioadă de 

retrogradare în fiecare an și nu se poate ca în fiecare an să fie mai vinovată decât anturajul pentru 

toate lucrurile care se întâmplă acolo, pentru toate aceste schimbări drastice. Adevărul este undeva 

la mijloc și dacă fecioarele nu reușesc în aceasta doua decada lunii august să-și tempereze această 

pornire falsă către dreptate, strigând că se bucură pentru schimbările care s-au produs fără voia lor, 

dar pentru binele lor, vor ajunge la finalul anului lovindu-se, creându-și probleme, învinuindu-se de 

nedreptăți sau considerând că nu sunt suficient de puternice pentru a se apăra împotriva torționarilor 

și atunci nu au de ales decât să-i iubească. Deocamdată, contextul astral al mijlocului lunii august 

nu merge atât de departe cu recomandările. Fecioara trebuie să găsească echilibrul și apoi va vedea 

cum anume trebuie să-și iubească torționarii sau cum anume trebuie să-i ierte. 
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Când li se oferă ocazia să împlinească mai multe, să înțeleagă o constrângere socială atunci 

se consumă foarte tare. Când li se oferă privilegiul de a privi foarte departe, de a se mobiliza pentru 

a atinge un obiectiv important privesc totul ca o imensă provocare și se mobilizează. Acestea vor fi 

preocupările fecioarei când Venus se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului, adică vor lucra 

mult asupra convingerilor personale. Fecioarele au nevoie să nu depășească o anumită limită în 

această convingere, să nu aibă impresia că dacă sunt sigure de ceva înseamnă că neapărat le este 

permis sa depășească o limită a bunului simț sau a integrității celuilalt. Totuși, sunt într-o perioadă 

favorabilă când Soarele, aflat într-un trigon cu Uranus, le ajută să exploreze o parte ascunsă a vieții 

lor, a relațiilor sau o parte ascunsă a demersurilor în care se implică. Cele care sunt implicate într-un 

proces de cercetare spirituală vor deveni foarte creative și vor face acum un salt foarte rapid către 

adevărate culmi ale înțelegerii, expresivității sau chiar cunoașterii. Este o perioadă foarte bună 

pentru fecioară mai ales că această lună plina care se împlinește cu Soarele pe casa lucrurilor 

ascunse le ridică un semn de întrebare pe care-l pot rezolva foarte rapid. Dacă sunt impulsive, dacă 

transformă totul într-un conflict deschis atunci arată că își mobilizează energia pentru că iubesc prea 

mult tristețea, încercările destinului sau durerile. Există și persoane în care se regăsesc foarte ușor 

de durere și numai prin durere au senzația că tratează o problemă personală cu maximă 

responsabilitate. Acum se pot îndrăgosti prea mult de durere doar fecioarele care în prima parte a 

anului nu au atins rezultate pozitive, nu a obținut nimic bun sau nimic valoros de care să se bucure 

acum. 

Nu trebuie să uităm că în 18 august fecioarele trec printr-o opoziție Mercur-Chiron, cea care 

le pune în dificultate mobilitatea ideilor, intenția de a produce o modificare în grupul de 

apartenență, de a convinge pe cineva că greșește și tot acest efort le aduce un mare consum nervos. 

Dacă mijlocul lunii august conține realizări foarte importante nu înseamnă că defectele de caracter 

sau ghinioane sunt trecute într-un plan secund. Exprimându-se, fecioarele au senzația că trăiesc 

vremuri complicate în care calitățile și defectele se bat pentru același loc. 

Cu trecerea Soarelui pe semnul lor fecioarele devin puternice. De această dată pentru că 

trecerea Soarelui pe zodia Fecioară se face după ce Venus s-a întâlnit cu Capul Dragonului această 

putere crește prin schimb de experiență, prin ideile pe care le primesc din partea celorlalți ori prin 

schimbul de experiență pe care este dispus să-l abordeze cu toată convingerea. De altfel, momentul 

22 august este important și pentru că Mercur se va afla într-o conjuncție cu Jupiter pe semnul lor. 

Fecioara nu numai că se simte privilegiată de lucrurile pe care le știe și pe care le poate face, dar 

devine un noroc pentru ceilalți. 

Pentru că are atât de multe experiențe la activ care s-au consumat atât în această lună cât și 

în luna anterioară, fecioarele vor traversa conjuncția lui Marte cu Saturn cu oarecare tristețe. Și-ar 

dori în momentul acesta în care se accentuează semnul lor să fie antrenat în evenimente frumoase, 

să fie avantajate, să primească atenție, cadouri, să fie băgate în seamă, să nu trebuiască să-și facă 

prea multe calcule pentru banii pe care-i cheltuie sau pentru pericolul la care ar putea să fie expusă 

în viitor. Această conjuncție a lui Marte cu Saturn le știrbește puțin din dorința de a strălucit sau de 

a trăi ușor, le aduce atenție pe disciplina, pe detalii, pe o gamă de preocupări din explorarea căreia 

fecioara ar putea să ajungă foarte ușor în competiție. Este adevărat nimeni nu le impune nimic, ba 

dimpotrivă toată această măreție și toată puterea pe care vor să o exprime la nivel înalt vine dintr-un 

impuls interior, vină dintr-o convingere personala aceea de a rezolva prin competiție toate 

conflictele care le-au consumat în ultima perioadă. Dacă totuși dispun de o moralitate importantă, 

dacă nu au renunțat la educație, cultură, dacă nu și-au modificat comportamentul pentru a le face 

celorlalți pe plac ori pentru a supraviețui într-un mediu agresiv atunci toată această disciplină la care 

vor face apel în preajma zilei de 24 august este de bun augur și nu le compromite, nu le știrbește din 

bucurii, ci le aduce autocontrol. Așadar, n-ar trebui să fie atât de îngrijorate de lucrurile pe care nu 

le pot controla, ci bucuroasă că au ocazia să participe la evenimente după cum și-au dorit, să aibă 

provocări, să aibă energie, să aibă și oameni cu care să se ia la întrecere și sa mai aibă și șanse de 

reușită. 

În ultimele zile ale lunii august, fecioarele vor să intre în legendă. Duc mai departe ambițiile 

pe care le-au construit până în 24 august când s-a împlinit conjuncția dintre Marte și Saturn și au 

dorința de a scoate la lumină un adevăr. Dacă urmăresc să facă lucrul acesta într-un mod impulsiv 
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atunci sunt avertizate că trebuie să-și exploreze și fricile pe care le-au ignorat sau pe care nu au 

putut să le rezolve în prima jumătate a anului. Sentimentul acesta încărcat de teamă sau de grijă le 

știrbesc puțin din sentimentul că sunt oameni norocoși sau privilegiați. Vor să intre în legendă 

făcând gesturi mari, amenințând sau căutând să schimbe, chiar cu sacrificii foarte mari, ordinea 

lucrurilor. S-ar putea să devină acum celebre pentru că refuză ceva sau pentru că devin intolerante 

la anumite elemente negative de caracter pe care ceilalți vor neapărat să le transfere lor. Relația 

bună dintre Neptun și Luna neagră, prin care sunt legate casele de comunicare și a parteneriatelor, 

slăbește rezistența fecioarelor la efort și le consumă pe gânduri inutile, pe evenimente lipsite de 

importanță, adică le face să-și petreacă timpul fără rost. Dacă alte semne zodiacale se bucură atunci 

când au astfel de oportunități, atunci când trebuie să își petreacă timpul fără să fie responsabile de 

nimic, fecioara își va face griji că timpul acesta îl dă de la ele, pentru că relația proastă dintre Marte 

și Neptun pe care o parcurg acum cu implicare înseamnă un timp folosit împotriva confortului sau 

împotriva familiei. Au senzația că iau timp de undeva, consumă din altă parte și prin acest transfer 

fac o mare risipă. 

În realitate, fecioarele sunt protejate de ceea ce înseamnă șansa de progres sau de 

transformare. Venus și Jupiter se întâlnesc într-o conjuncție pe semnul lor chiar pe finalul lunii 

august și au șansa să vadă unde au fost puternice, unde au greșit cerând prea multe de la viață și 

unde au fost intransigente cu ceilalți pentru că și-au dorit un succes pe care nu-l meritau. Dacă de-a 

lungul lunii august au avut tendința să-i învinuiască pe ceilalți de insuccesul lor au ocazia acum să 

vadă că se poate face lucrul acesta și la adresa lor, adică alții să le acuze de ceea ce nu pot obține. 

Devin conștiente de lucrul acesta în 30 august când Marte se va afla într-o relație negativă cu Axa 

Dragonului și când confortul, pretențiile familiei, nevoile lor de iubire sau de stabilitate sunt în 

totală contradicție cu ambițiile pe care le-au alimentat până acum. Trecerea lui Venus pe zodia 

Balanța adică pe casa hrănirii arată că au din nou șansa să se regenereze. Va trebui însă să facă 

lucrul acesta cu multă disciplină, cu multa atenție și repede. Mercur chiar în 30 august intră în mers 

retrograd și gândurile pe care le au acum se vor menține aproximativ trei săptămâni. Dacă intră în 

această perioadă cu un comportament antisocial, cu atitudine de răzbunare atunci ar trebui să se 

aștepte ca luna septembrie să fie foarte grea, nu pentru că așa sunt conjuncturile, ci pentru că ele, 

fecioarele, prin aceste atitudini, o fac așa. 

 

SEPTEMBRIE 
Epuizare. Influență negativă din partea celorlalți. Acuzații nefondate. Mai sunt motivați să 

facă lucruri mari. Au nevoie de susținere. Descurajare. Atitudine ciudată față de un colaborator. 

Activitate epuizanta. Se maturizează brusc. Banii devine o problemă. Adaptare dificile la condițiile 

exterioare. Anticipează că un eveniment trist se va consuma în anul următor. Norocul nu mai este 

atât de accesibil. Decizie premature. Lovitură de teatru. Gânduri întunecate. Rememorări. 

Inteligență practică folosită în demersuri publice. Vor să-i ajute pe ceilalți. Au nevoie de un statut 

social solid. Pasiunile lumești sunt preferate. 

 

Luna septembrie reprezintă pentru fecioare redobândirea stării de confort. Este foarte 

probabil ca în momentul acesta să se simtă epuizate, încărcate de o răspundere neadecvată, 

nepotrivită sau pe care nu au cerut-o de la viață. Nu este important ca au ajuns să gândească în felul 

acesta, ci este important să nu ajungă prea departe cu aceste pretenții și nici să nu creadă prea tare în 

ele. Sunt conjuncturale și vor vedea chiar de la începutul acestei luni, când Luna se va afla într-o 

conjuncție cu Soarele, deci se va împlini faza de Luna nouă, ca aceste convingeri cer doar să fie 

încadrate corect. Poate se simt obosite, poate nu au cuvinte, nu mai au putere și nici motivația 

necesară să se implice în evenimente pe care le-au abordat până acum cu multă convingere. Dau 

vina pe vârstă, pe dragoste, pe starea de sănătate sau pe o anumită influență din partea celorlalți. 

Pentru că Soarele i se opune lui Neptun și face acest lucru de pe semnul lor, au senzația că, până la 

urmă, cineva din anturaj care le-a acuzat atât de mult are dreptate. De aici înțelegem că dinamica 

vieții sociale le dă peste cap convingerile și nu mai pot gândi atât de departe. De altfel, nici nu este 

important să gândească foarte departe, cât de important este să nu permită grijii față de ziua de 
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mâine să se cuibărească prea mult în suflet. Am nevoie să fie pozitive, îndrăznețe, să aibă curaj și 

deci să nu transforme conjuncția lui Mercur cu Jupiter dintr-un argument în favoarea deznădejde, 

într-un argument în favoarea curajului de a merge mai departe. Se vor simțit descurajate, 

demotivate, marginalizate sau respinse pe motiv că nu corespund standardelor sau că dacă nu 

lucrează în ritmul în care au lucrat până la finalul lunii august și au nevoie să-și ia o pauză, iar dacă 

nu vor pauza le este oferită cu forța. Situațiile acestea ciudate le îngrijorează pe fecioare și le fac să 

nu mai aibă încredere în colaboratori sau să le fie frică de partea întunecată a colaboratorilor. De 

asemenea, este indicat să nu persiste în aceste gânduri pentru că le duc spre accidente, răstălmăcesc 

impresiile celorlalți despre ei și îi încurajează pe aceștia să creadă că sunt persoane instabile.  

În 4 septembrie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului, sentimentul 

de stabilitate va fi așezat pe alte baze. Este posibil să întâlnească oameni noi, sa îndrăznească să-și 

calculeze altfel viitorul apropiat, să considere că poate o pauză nu le-ar strica dacă după aceasta 

încep un nou tip de activitate, dacă abordează o altă activitate sau se vor ocupa de altceva. Gândul 

acesta nou le revigorează și le reînvie speranța. Au nevoie ca această speranță să fie transformată 

într-o energie pozitivă, să le alimenteze convingerea că sunt utile acolo unde s-au stabilizat, că nu 

sunt acuzate atât de mult de derapajele pe care le-am arătat și nici nu sunt oaia neagră a familiei. 

Dacă pornesc la drum cu aceste gânduri atunci fecioare nu se vor mai speria de reguli noi, 

vor risca mai mult, își vor pune la bătaie toată educația pe care o au și vor vedea că și rezultatele vor 

fi pe măsură. Primele semne că se află pe traseul cel bun este dat de remedierea unor probleme de 

natură relațională. Nu le mai sperie nesiguranța, nu mai urmăresc să obțină un avantaj imediat, ci 

vor doar să se simtă confortabil cu ele însele. Acesta poate fi un semn de maturitate pentru fecioara 

care a trecut prin tot felul de probleme de la începutul anului până acum pentru că a fost prea naivă, 

prea credulă sau a crezut că poate obține foarte ușor ceea ce își dorește. 

Dacă în 7 septembrie se va pune accentul pe o transformare, pe o soluție miraculoasă ce vine 

din partea unei fecioare și care poate schimba calitatea mediului, poate îmbunătăți condiția de trai a 

celor din jur, în 8 septembrie, când Luna neagră se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, 

dar nu va putea media tendința Nodurilor, fecioarele vor avea din nou anumite semne de întrebare 

despre mersul lucrurilor. Cea mai importantă transformare, cea mai importantă sursă de noroc va 

veni începând cu 9 septembrie, când Jupiter va intra pe casa a doua, pe casa gândirii și a banilor 

câștigați prin muncă. Este foarte posibil ca această poziție a lui Jupiter să fie mai bună chiar decât 

cea de pe semnul lor și să readucă, în acest context, mai multă stabilitate și mai mult noroc decât le-

a adus în ultimele luni prin trecerea pe semnul lor. Este adevărat, la un moment dat Jupiter va trebui 

să treacă prin opoziția cu Uranus, însă va mai trece mult timp până când se va întâmpla lucrul 

acesta. Acum nu are de ce să-și facă griji că avantajele pe care le cere ar putea să le ducă la o 

deposedare și mai mare, adică să piardă mai mult decât au în momentul acesta, să coboare cu mult 

sub nivelul social sau sub standardul pe care-l au acum. Lucrul acesta ar putea să fie posibil în anul 

următor, însă nu este cazul să anticipăm acum ceea ce va fi la anul pentru că până atunci mai sunt 

anumite detalii care le pot ajuta pe fecioare să evite asemenea episoade nefericite. În momentul 

acesta trecerea lui Jupiter pe Balanța pentru fecioare arată avantaj prin proiectele pe care le au, 

succes prin muncă, o mai bună toleranță față de efort sau adaptare mult mai ușoară la actualele 

condiții de trai. Sunt fecioare care nu se vor mulțumi cu lucrul acesta pentru că trecerea lui Jupiter 

pe zodia Balanța le găsește cu prea multe dorințe, cu prea multe aspirații și poate cu prea multe 

ambiții. Acestea vor fi dezamăgite și dacă se mențin în această zonă a dezamăgirilor atunci își vor 

merita soarta în 2017. 

Imediat ce Jupiter a intrat pe casa hrănirii fecioarele se pun pe construit. Vor să-și amenajeze 

locuința, vor să-și creeze un climat favorabil, unul cald, mai luminos, mai aerisit, aruncă din 

lucrurile care nu le sunt necesare sau se pun pe dietă. Încă din 10 septembrie, când Mercur se va 

afla într-o opoziție cu Chiron pe o axă a relațiilor, fecioara se consultă, poate chiar cu cine nu 

trebuie, pentru a vedea dacă să se hotărască să facă o schimbare importantă. Nu este momentul 

potrivit să se consulte acum cu aceste persoane, dar este un moment potrivit pentru autoanaliză. 

Relația proastă a lui Saturn cu Neptun arată că fecioara nu trebuie să se consulte în exterior pentru a 

ajunge la aceste concluzii, ci să se consulte cu sine, să-și facă autocritica, să se autoanalizeze, să se 

gândească singură, fără ajutoare unde a greșit și unde ar trebui să repare. Dacă face lucrul acesta 
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atunci evită o mare frustrare care ar putea să vină spre ele începând cu 11 septembrie când Venus se 

va afla într-un careu cu Pluton. Dacă fac lucrul acesta evite minciuna, evită stabilirea unor scopuri 

negative, evită și abuzul de anumite resurse în ideea că după cum se așază lucrurile, vor avea mai 

mult noroc și veniturile ar putea să fie conform norocului pe care-l văd. Deocamdată acest noroc 

este creionat, este încadrat în structura unui proiect, nu se întâmplă nimic concret. Cine știe, poate 

abia din octombrie încolo, când Jupiter se va stabiliza pe zodia Balanță, abia după ce Soarele va 

consuma o conjuncție cu Jupiter, aceste proiecte să se transforme în realitate. Este prematur acum să 

consume din rezerve în ideea că pe viitor vor fi protejate. În 12 septembrie când Junon se va afla 

într-o conjuncție cu Luna neagră, iar Mercur într-un careu cu Marte apar asocieri dubioase, 

fecioarele se vor dovedi atât de naive încât vor înregistra eșec după eșec, vor lua decizii proaste și 

vor face lucrul acesta pentru a transforma posibilitățile de acum în eșecuri pe mai târziu și vor face 

în așa fel încât ideile sau elementele de care dispun în momentul acesta să devină complet 

incompatibile cu proiectele de viitor. Dacă Mercur, guvernatorul lor, nu ar fi fost în mers retrograd, 

atunci aspirațiile pe care le au nu le-ar fi îndemnat să aleagă doar ceea ce nu pot realiza sau doar 

ceea ce pot strica. Dar își va reveni și Mercur la mersul direct și poate vor avea ocazia spre finalul 

lunii să repare ceea ce strică acum. Momentul acesta este, așadar, încărcată de agresivitate, iar 

aceasta agresivitate primește o lovitură teribilă din partea unui membru al familiei sau din partea 

unor situații pe care fecioara trebuie să le parcurgă prin intermediul unui membru al familiei. Nu se 

poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă este vorba de o dezamăgire sau lovitură. 

Vor resimți însă totul ca pe o trădare și 

vor suferi.  

În mijlocul lunii septembrie 

fecioarele au posibilitatea de a 

transforma o propunere într-un mare 

ajutor. Unghiurile nu sunt pozitive, 

posibilitățile de relansare depinde în 

continuare de o judecată răsturnată și 

deci nu au prea multă putere de 

influență pentru că Mercur nu și-a 

revenit încă la mersul direct. Este 

posibil ca Jupiter de pe casa hrănirii 

deocamdată să nu le ajute nici în 

problema alimentației și nici în privința 

grijilor pe care și le fac față de bani sau 

față de valorile materiale. Proiectele în care se implică sunt însă dominate de scheme creionate pe 

alte perioade ale acestui an când judecau mai corect sau când nu existau atât de multe tentații de a 

gândi greșit sau de a explica eronat ceva. Așadar, a doua decadă a lunii septembrie face trimitere la 

funcție, la cât de lucide pot să fie pentru a evalua corect miza. Sunt avertizate însă fecioarele că 

aceste probleme de alimentație nu trebuie trecute cu vederea sau nu trebuie lăsate pe seama 

timpului. Deocamdată nu sunt atât de revigorate, iar retrogradarea lui Mercur de pe casa 

personalității le îndeamnă pe acestea să aleagă prost, să prefere o cantitate greșită, alimentul greșit 

sau să nu țină cont de recomandarea unui medic. Deocamdată casele bolilor acute sau cronice, 

casele VI-XII sunt goale, deci nu există impulsuri agresive care să destabilizeze balanța sănătății. 

Pot ajunge acolo dacă abuzează de vorbe, de emoție, dacă se implică în evenimente sociale fără 

măsură. Există un îndemn astral care ar putea să le ducă pe fecioare în direcția aceasta și acesta este 

conturat cu precădere în jurul datei de 18 septembrie. Opoziția lui Venus cu Uranus arată o decizie 

proastă adoptată într-un moment de maximă siguranță. Au însă noroc pentru că în aceeași perioadă, 

la o zi distanță, Venus devine prietena cu Marte și cu toate că Marte de pe casa familiei nu poate 

media această problemă de administrare, de alegere sau de încadrare, fecioarele beneficiază de un 

confort, sunt încurajate să treacă cu vederea o problemă, să tolereze o agresiune sau sunt îmbrățișate 

și această căldură, aceste gesturi minunate le fac să uite de durere. A doua decadă a lunii septembrie 

devine, așadar, reprezentativă prin seriozitatea pe care o fecioară o poate dovedi față de oamenii 

care le întind o mână de ajutor, care au grijă de ele să nu decadă. 
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Toate lucrurile bune pe care fecioara le apreciază pe a treia decadă a lunii septembrie s-au 

consumat la începutul lui februarie. Cu cât evenimentele s-au consumat mai demult, mai departe de 

momentul acesta cu atât par mai valoroase sau mai lipsite de pericol. Celor din jur s-ar putea să li se 

pară de-a dreptul hilare aceste atitudini și vor încerca, prin anumite rememorări practice să reducă 

această distanță în timp, să le ajute pe fecioare să fie puțin mai realiste. Nu vor reuși pentru că 

imediat ce Mercur își va reveni la mersul direct în 22 septembrie fecioara își schimbă optica și va 

vorbi din inerție despre locurile acelea îndepărtate însă va căuta să se mulțumească cu ceea ce are în 

preajmă. În 22 septembrie și Soarele va intra pe casa hrănirii, pe zodia Balanță și se va apropia cu 

pași repezi de conjuncția cu Jupiter care se va împlini pe 26 septembrie. Până atunci își pregătește 

aceste schimbări pozitive, creează premisele necesare unor schimbări importante însă nu le ajută pe 

fecioare să-și facă deocamdată planuri de viitor. Asta înseamnă că confortul momentului depinde 

foarte mult de calitatea oamenilor cu care fecioara se înconjoară. 

În 23 septembrie pentru că Mercur se va afla într-un trigon cu Pluton fecioarele pun accentul 

pe adevăr și vor avea o opinie categorică față de adevăr, față de efectele pe care le produce cu 

respectarea adevărului sau în implementarea acestuia. Tot în 23 septembrie și Venus va trece pe 

zodia Fecioară și gândurile lor se vor transforma în fapte. Faptele însă nu vor produce evenimente 

sociale, iar asta înseamnă că fecioara va fi capabilă să facă gesturi speciale, profunde, adânci față de 

cineva din preajmă în ideea că pe viitor această persoană le va întoarce gestul. Venus în Scorpion 

pentru o fecioară arată inteligență practică, capacitatea de a valorifica o informație, de a o pune în 

practică sau de a face o inovație într-un demers. Pot să facă lucrul acesta mai ales că acum fierb, 

sunt ținute sub o mare presiune pentru că au tot ceea ce le trebuie pentru a împlini un mare proiect, 

dar nu se întâmplă nimic. Pun toată această presiune în gesturi mici și au puterea să le facă pe 

acestea perfecte. Totuși, există și un pericol în situații de genul acesta. Dacă nu li se va răspunde 

nici măcar pe jumătate din cât s-au implicat acum, dacă nu li se va mulțumii corect, dacă nu vor 

primi un cadou pentru timpul pe care l-au consumat sau pentru ceea ce au făcut acum se vor înfuria, 

vor fi rănite și vor promite o răzbunare dură. 

26 septembrie fecioara va avea ocazia să se deschidă față de un partener, să-și ajusteze un 

proiect, să-și împlinească un vis. 26 septembrie nu aduce doar conjuncția Soarelui cu Jupiter, ci și 

revenirea lui Pluton la mersul direct sau împlinirea perfectă a careului dintre Saturn și Axa 

Dragonului. Toate într-o zi. Ceea ce se întâmplă acum pentru fecioare împlinește o mare așteptare 

pe care acestea o au și nu ar trebui să privească partea goala a paharului doar pentru că Saturn se 

află într-o relație proastă cu Axa Dragonului și le aduce alte șanse decât s-au așteptat, alt noroc 

decât cel pe care l-a cerut fecioarele primesc acum ceea ce au nevoie pentru statutul social, pentru 

sănătatea fizică sau pentru ceea ce ar trebui să se împlinească pe viitor, nu neapărat ceea ce au cerut. 

Dacă, dintr-o eroare de judecată, nu văd lucrul acesta pe 26 septembrie au ocazia să-l vadă pe 27 

septembrie, când Marte intră pe casa iubirii dăruite abia atunci își dau seama că marele lor noroc 

vine prin respect, dragoste, prin poziția socială sau prin faptul că au în jur oameni stabili, care le 

promit susținere pe o perioadă mare de timp și faptele lor vorbesc de la sine despre dragostea pe 

care le-o poarta fecioarelor. 27 septembrie este ziua în care Mercur în mers direct va construi o 

relație foarte bună cu Junon și este puțin probabil ca fecioarele să vadă în mod clar și lucid că au în 

jurul lor oamenii care se preocupă de evoluția lor, de stabilitatea lor, de succesul și de reușita lor. Pe 

această poziție fecioarele își pot permite să aibă și pasiunile lumești, pot îndrăzni să aspire la o 

dragoste ascunsă, așa cum li s-a întâmplat acum doi ani, li se încălzesc din nou sentimentele și le 

este permisă și explorarea dorinței de putere sau a ambițiilor de a accede la o funcție importantă în 

societate. Este adevărat, poziția aceasta aduce o anume răceală în relațiile cu ceilalți sau un 

sentiment de superioritate ce are la bază achizițiile din ultima perioadă. Poate fecioara ar trebui să 

renunțe la aceste pretenții fără rost. Sunt încă în fereastra careului dintre Saturn și Axa Dragonului 

și lucrurile acestea nu pot fi posibile așa cum ne văd alți, ci doar în sfera familiei. Fecioara știe că de 

la debutul anului și până acum zona familiei este cea mai vulnerabilă, va fi și până la sfârșitul anului 

și această componentă se va menține și în anul următor. Deci, nu este cazul să considere că dacă 

primesc puțină căldură din jur, dacă sunt susținute în mod vizibil își pot permite derapaje de genul 

acesta. 
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OCTOMBRIE 
Au nevoie de o alimentație sănătoasă. Sentimentul apartenenței la un grup elitist le sporește 

încrederea în sine. Ridică tonul. Oamenii modești fac un pas înapoi. Reușesc să-și construiască o 

viziune de ansamblu ciudat. Identifică o sursă a tensiunilor. Conflictul înseamnă nimic pentru sine, 

dar înseamnă pentru cineva din preajmă. Descoperă un lucru interesant. Se întâlnesc cu o situație 

favorabilă. Își retrag o susținere. Maturizare. Beneficiază de o susținere din partea celorlalți. 

Sentimentele sunt ușor confuze. Nu vor să se afișeze cu cei slabi. Comunicare deficitară. 

 

Nimeni nu ar fi crezut că luna octombrie ar putea să le aducă fecioarelor atât de multe 

beneficii. Deja Jupiter s-a stabilizat pe zodia Balanță, adică pe casa hrănirii pentru fecioare și 

lucrurile acestea înseamnă pentru acești nativi o atracție către lucruri care sunt stabile, către acele 

relații care să le confere, nu atât flexibilitate, după cum au crezut până acum, cât mai ales beneficii 

reale. Trecerile sunt acum animate de sentimentul apartenenței la un grup elitist, de exprimarea 

personalității într-un mod aparte în așa fel încât relațiile dintre oameni să trezească acele sentimente 

pe care le-au crezut uitate până acum. 

Chiar din prima zi a lunii octombrie, când se împlinește Luna nouă, și când Venus se află 

într-o relație foarte bună cu Neptun fecioarele au sentimentul că participă la evenimente foarte 

importante. Viața cotidiană este un adevărat motor pentru reușitele sociale, pentru achizițiile care 

vor conta pe mai târziu și situațiile acestea le reamintesc fecioarelor cu lux de amănunte de 

conjuncturi mai vechi, chiar în cazul în care doresc să le uite pentru că le-a afectat popularitatea sau 

imaginea publică. Nu se mai sperie dacă acum cineva ridica tonul sau vorbește doar despre reușita 

personală. Înțeleg lucrul acesta și în 2 octombrie pot să încadreze informațiile pe care le obțin de la 

ceilalți pe făgașul normal, chiar dacă se tulbură, chiar dacă gândul că nu vor reuși niciodată, teamă 

că nu vor fi niciodată apreciate de persoanele pe care le îndrăgesc mai mult constituie și în această 

lună o preocupare importantă pentru cei care s-au născut în zodia Fecioară. Este posibil ca la 

începutul lunii octombrie să apară anumite disensiuni, să-și stabilească anumite obiective care să nu 

le facă tocmai cinste pentru că Luna nouă care se împlinește chiar în prima zi îi îndeamnă pe cei 

născuți în acest semn să își stabilească printre noile obiective, și cele care țin de răzbunare sau de 

reglarea trecutului. Dacă pentru toată lumea luna octombrie înseamnă dezvoltare sau distanțare de 

păcat, pentru fecioară înseamnă a vorbi despre dezvoltare sau a vorbi despre instrumentele care 

favorizează distanțarea de păcat. A conștientiza care este calea cea buna, dar a nu fi în stare să o 

respecți înseamnă o mare tristețe și din această cauză fecioarele au un început de luna octombrie 

încărcat de răspundere sau de durere. Orice lucru pe care-l înțeleg este legat de ceea ce ar fi putut să 

facă și nu au făcut, de ceea ce ar fi putut să-și însușească și n-am fost în stare. În 4 octombrie când 

Soarele se va afla într-o relație bună cu Saturn gândul reușitei se conturează prin intermediul unui 

apropiat, prin intermediul unei persoane față de care fecioara are un sentiment profund. Prin relația 

pe care o dezvoltă cu aceste persoane pot deveni creativi, își pot asuma răspunderi majore și toți 

oamenii sa aibă de câștigat de pe urma acestei responsabilizări. 

Prima decadă a lunii octombrie duce fecioara înapoi în timp și încearcă să le 

responsabilizeze față de greșelile pe care le-a făcut sau față de greutățile în care s-au implicat. 

Pentru stabilitatea proiectelor de viitor nu este foarte bine ca fecioara să-și întoarcă privirea spre 

trecut și să creadă cu convingere că de-acolo le vine soluția cea mai bună. Cu toate acestea, 6 

octombrie când Marte se va afla într-o relație destul de proastă cu Jupiter, reglarea trecutului pare să 

fie una din condițiile importante pentru ca o fecioară să-și înțeleg sentimentele și să nu facă abuzuri. 

O fecioară care nu face abuzuri în luna octombrie este una cu adevărat profundă, care a fost educată 

până acum să nu facă rău celorlalți și nici să nu încline balanța către genul acesta de practici prin 

recomandările pe care le face. Din acest raport astral fecioarele pot să înțeleagă ce anume le 

risipește energia, unde apar derapajele și unde dau dovadă de un optimism care nu este conform cu 

realitatea sau care luptă împotriva liniștii, împotriva prosperității sau împotriva propriei armonii. 

Momentul acesta de lupta împotriva propriei armonii face trimitere la cauzele unei boli. Vor vedea 

în 7 octombrie că aceste cauze ale bolilor devin surse de tensiune, de angoasă sau de anxietate. 

Perspectiva de a se îmbolnăvi pentru că au fost prea îngrijorate, pentru că nu și-au respectat orele de 
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odihnă sau pentru că alimentația nu a fost corectă le îngrozește teribil de mult și sunt acum dispuse 

să apeleze la strategii, la recomandări, la persoane care au încercat până acum să vină spre ele cu 

gândul bun și cu inima curată. Dacă nu sunt suficient de închistate încât să le respingă pe acestea, să 

invoce motivul convingerilor personale pentru a sta departe de ceea ce ar trebui să le definească 

atunci reușesc să-și înnobileze sufletul, să-și construiască un comportament foarte frumos, să nu 

mai facă cheltuieli nebunești și nici să nu mai risipească putere, energie, speranță sau timp 

important considerând că se distrează, se relaxează sau își trăiesc viața. Această problemă de 

conduită care apare cu preponderență în prima decadă a lunii octombrie înseamnă pentru fecioară o 

lecție de viață suficient de puternică încât să o ajute să descopere sensuri noi. Este posibil ca în 

momentul acesta comportamentul să nu fie unul corect, fecioarele să nu reușească să găsească cele 

mai bune instrumente care să le ajute să-și descarce o tensiune psihică, să devină atractive pentru 

cei din jur sau plăcute. Nu contează lucrul acesta, important este să nu consume prea mult din 

tristețe, să nu-și stabilească obiective pe termen lung pe baza acestor gânduri apăsătoare. 

A doua decadă a lunii octombrie pentru fecioare înseamnă momentul adevărului. Ideea de a 

recunoaște o faptă greșită pe care au făcut-o reprezintă mijlocul prin care acești nativi vor să se 

împace cu conștiința proprie, cu un adversar, cu un dușman sau cu Dumnezeu. Este un moment de 

un rafinament aparte când reușesc să obțină o mare cunoaștere din genul acesta de practică. Le face 

plăcere să se vadă pe sine exprimându-se în felul acesta, apropiindu-se de oameni cu aceste gânduri 

și de asemenea le face plăcere să știe că oamenii le privesc prin bunătate, prin acceptare sau prin 

toleranță. Desigur, viețile lor nu sunt atât de frumoase și nici atât de strălucitoare. Au suficient de 

multe probleme pe care nu și le-au depășit de-a lungul acestui an încât nu își pot permite 

deocamdată să viseze că această armonie se poate reproduce pe o perioadă mare de timp. Este însă 

un moment de mare grație pe care ar trebui să îl exploreze, să îl savureze cu intensitate și să 

mulțumească cerului cum știu ele mai bine. Forma de recompensă pe care o vor gândi în a doua 

decadă a lunii octombrie vine prin acțiuni filantropice. Din punct de vedere astral faptele acestea 

sunt puse pe impactul planetei Jupiter de pe casa hrănirii. Acolo se află și Mercur, iar fecioarele 

înțeleg acum lucruri care le sunt utile celorlalți, au frământări pentru care găsesc soluții și pentru 

ele, dar și pentru ceilalți. Orice formă de terapie le este favorabilă, orice formă de deschidere sau 

orice vocație care duce la armonizarea grupului de apartenență sau la revigorarea corpului le sunt 

permise. Asta înseamnă că în a doua decadă a lunii octombrie reușesc să se distanțeze de păcat 

făcând fapte bune, ignorând ceea ce au iubit sau au îndrăgit ori au practicat cu insistență de-a lungul 

acestui an. Mulți, privind către o fecioară, vor avea impresia că sunt împăcate cu trecutul, că și-au 

rezolvat o parte din probleme de conștiință și pot merge mai departe fără mustrări, fără frământări. 

Este o utopie să creadă lucrul acesta, însă comportamentul fecioarelor încurajează spre genul acesta 

de percepție. Nu trebuie să uităm că fecioarele au o Luna neagră pe casa comunicării și nu învață 

chiar atât de ușor ceea ce crede comunitatea că învață. Pot însă suci mințile celorlalți într-un mod 

atât de rapid si de eficient încât dacă spun pe de rost un citat cei din jur cred că sunt niște înțelepte. 

De altfel, nu contează cum ajung fecioarele la un rezultat, important este că ceea ce transmit către 

ceilalți este stabil, eficient și plăcut. 

În mijlocul lunii octombrie se împlinește opoziția Soarelui cu Uranus pe axa proprietății și 

cei din preajma fecioarelor care sunt mai lucizi, mai atenți sau care au anumite capacități pe baza 

cărora pot obține anumite informații situate dincolo de bariera fizică, constată că vor să le ajute, dar 

acestea nu primesc. Fecioarele nu sunt atât de deschise și nici atât de optimiste precum par, ci, 

dimpotrivă, au atât de multe griji și sunt atât de nesigure pe mesajul pe care îl transmit încât lasă 

foarte clar senzația, celor care sunt în stare să le vadă și să le înțeleagă, că am nevoie neapărat ca 

partenerii de dialog să creadă în ceea ce spun pentru că doar prin acceptul lor li se validează 

concepțiile. Opoziția Soarelui cu Uranus poate însemna și atracție către valorile spirituale, 

doborârea unui orgoliu care alimentează această nesiguranță deci accesul la o altă formă de 

conștientizare. De altfel, acestea nu sunt singurele elemente negative care se construiesc pe cerul 

fecioarelor. Există un dezinteres față de sentimentele celorlalți, un aer de superioritate planează 

asupra celorlalți și Luna plina din 16 octombrie, cea care se împlinește tot pe o axă a proprietăților, 

arată că foarte ușor fecioarele pot trece în extrema cealaltă dacă sunt contrazise, dacă li se ia 
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mâncarea din față, dacă nu primesc salariul la timp sau dacă li se retrage o susținere de pe zona 

publică. 

Ceea ce se constată în a doua parte a lunii octombrie pentru fecioare nu este în avantajul lor. 

Se accentuează mult emisfera nordică a horoscopul lor, cea care se ocupă de șlefuirea caracterului, 

de educație, de ceea ce ar trebui să contureze o structură a corpului, a gândirii, a sentimentelor sau o 

stabilitate a acestor procese care se situează în zona funcțiilor bazale. Fecioarele au, așadar, 

probleme de înțelegere, de acceptare, de toleranță, de respect și toate acestea par să le încurajeze să 

respingă tot ceea ce ar putea să le ducă spre maturizare. Nu vorbim aici de maturizarea fizică, cea 

care se produce după ce perioada adolescenței s-a încheiat. Maturizarea astrologica, maturizarea 

spirituală putea să nu vină niciodată. În cazul fecioarelor, prin trecerea planetei Venus în zodia 

Săgetător în 18 octombrie, semn pe care se află planeta Saturn în mers direct, poate fi indiciul că 

prin acceptare sau toleranță fecioarele se pot maturiza. De aici înțelegem că zona emoțională, cea 

care se referă la structura afectivă, la schimbul de sentimente, de interese, cea care urmărește să le 

învețe pe fecioare să fie tolerante iubitoare și iertătoare, reprezintă calea cea mai scurtă către o 

maturizare.  

În 19 octombrie, 

când Marte se va afla 

într-o conjuncție cu 

Pluton pe casa iubirii 

dăruite, fecioarele vor 

vedea ce anume învață. 

Vor vedea dacă învață 

corect, dacă înțeleg ceea 

ce învață sau dacă 

anturajul le tolerează 

genul acesta de lecție. 

Opoziția lui 

Mercur cu Uranus, cea 

care se primește pe 20 

octombrie, arată că 

opun rezistență în fața acestei lecții de viață, pe care le resping pe ideea de modelare, toleranță sau 

transformare. Ar trebui să ia în serios lucrul acesta pentru că există o structură astrală care le 

favorizează, pe care o traversează în 2016 și care s-ar putea să fie unică în viață. Nu se știe când se 

vor mai întâlni cu această combinație Capul Dragonului pe semnul natal și Saturn pe casa emoțiilor. 

Nu se știe când vor mai avea vreodată ocazia să-și stabilizeze sentimentele atât de clar, de puternic 

și de benefic încât să facă față oricăror provocări ce vin din zonă intimă sau de pe zona socială. În 

plus, această schemă a maturizării afective primește și o lecție a iubiri trăite, a sentimentelor care 

învață să devină utile celorlalți. 

Cu toate acestea, înainte ca Soarele să intre în zodia Scorpion, adică pe casa comunicării și 

tot ce ține de educație sau de valori așezate la baza unui comportament să se risipească, Marte și 

Luna neagră vor definitiva sextilul pe care îl formează de ceva vreme. Apar anumite fluctuații în 

zona sentimentală a fecioarelor și acestea îndrăznesc mai mult cu ochiul, cu sentimentul, le place să 

simtă atingerea într-un alt mod, sunt modelate de cuvintele celor pe care îi consideră inferiori și 

dacă descoperă la aceste persoane valori pe care le-au și ființele superioare se văd pe sine 

privilegiate sau adevărați exploratori ai cunoașterii umane, cei care le-au descoperit valoarea. În 

realitate, noi, pentru că studiem astrologia, știu că aceasta nu este altceva decât o explorare a 

plăcerii. Fecioarele nu fac altceva decât își oferă acum privilegiul de a simți ceea ce vine din relația 

Marte cu Luna neagră adică dorință de plăcere, nu descoperă, nu explorează, nu salvează. 

Trecerea Soarelui prin zodia Scorpion în 23 octombrie și apoi trecerea lui Mercur tot pe 

zodia Scorpion în 24 octombrie arată că fecioarele pot beneficia de un cadru adecvat pentru ca 

educația să treacă pe un alt nivel. Discuțiile cu ceilalți se schimbă. Problemele acestea afective, cele 

legate de compasiune, de plăcere, de dietă, deplasare, cunoaștere sunt încadrate acum într-un mediu 

care nu tolerează experiențele pe care o fecioară le are. De aici fecioara înțelege că i se modifică 
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substanțial cadrul efectiv, dar, în realitate, se modifică doar percepția. Cu cât înțeleg mai mult cu 

atât devine curajoase. Cu cât acceptă mai ușor imperfecțiunile celorlalți cu atât devin mai rezistente 

la răul care îi modelează pe ceilalți. Aceasta este percepția care ar putea să le ducă pe fecioare spre 

cunoaștere, spre înțelepciune sau spre o mai mare rezistență adică spre pe ceea ce și-au dorit foarte 

mult de la începutul anului. 

Finalul lunii octombrie poate să aducă într-un mod foarte accesibil sau ușor de citit pentru 

cei născuți în zodia Fecioară această înțelepciune de viață numită generic "distanțare de păcat". Din 

26 octombrie, după ce Venus se desprinde de careul cu Neptun, sentimentele lor capătă sens adică 

fecioara devine conștientă de faptul că are anumite carențe, refuză sentimente frumoase ale 

celorlalți pentru că se simte cumva responsabile de acestea adică se simte constrânsă că trebuie să le 

răspundă deși nu vrea. Modul acesta de răspuns la sentimentele celorlalți se transformă în 

evenimente de viață. Când nu pot răspunde la iubirea specială a celorlalți se simt împovărate, 

apăsate de o durere pe care s-ar putea să nu înțeleagă corect sau să nu o accepte. Cu toate acestea, 

cred că tot ceea ce au făcut pentru ceilalți, ajutorul pe care l-au împărțit celorlalți în mod egal, 

sacrificiul pe care l-au făcut pentru alții li se întoarce sub formă de fapte bune, de protecție sau de 

sănătate. Nu sunt departe de adevăr și de lucrul acesta vor deveni conștiente în 27 octombrie, când 

Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur. Gândesc frumos despre ceilalți, gândesc constructiv 

și aproape că cei din jurul lor vor considera că sunt în totalitate lipsite de egoism. În această 

perioadă, pentru că li se accentuează casa educației primare, consideră că au nevoie să învețe mai 

mult, să știe mai multe despre oameni, despre ele însele, despre viață, despre univers, despre 

afaceri, despre sănătate sau cum anume ar trebui să facă să devină înțelepte. De aici înțelegem că 

există o discrepanță teribilă între cum se văd ele și cum sunt văzute de ceilalți. În timp ce anturajul 

se uită spre fecioară cu admirație ca spre un înțelept, fecioara când se uită în oglindă vede un om pe 

care obligatoriu trebuie să-l transforme în altceva.  

Finalul lunii octombrie devine, astfel, o sursă de melancolie, de dezamăgire față de ceea ce 

nu au reușit să obțină dar, în același timp, cu cât dezamăgirea este mai mare, cu atât ambiția de a 

construi o cușcă în care să o ascundă devine mai importantă. Nu contează care sunt motivațiile 

pentru care se implică în genul acesta de acțiune, important este că rafinarea propriei structuri arată 

că această conjunctură astrală unică în viața unei fecioare poate să combată ceea ce reprezintă o 

dramă a destinului. Pentru unele fecioare drama destinului poate fi sărăcia, pentru altele neputința 

de a trece dincolo de constrângeri sociale sau chiar de suferința sufletului. Alte fecioare se vor simți 

prizoniere în această lume fizică pentru că nu au cunoscut încă expansiunea sufletului. Finalul lunii 

octombrie, cel care aduce o Lună nouă în 30 octombrie, arată că fecioarele au toate șansele să-și 

înțeleagă instinctele, să facă mai mult pentru ele însele prin schimburi de experiență, prin 

comunicare, prin acceptarea părerii celorlalți sau prin stabilizarea în anumite relații de familie care 

până acum nu erau instabile pentru că nu au primit din partea unei fecioare atenția cuvenită. 

 

NOIEMBRIE 
Emanciparea socială le este cumva limitată. Conștientizează un obstacol. Loialitate. 

Promisiunile sunt îndeplinite cu succes. Am nevoie de atenție. Relațiile sunt importante. Vor 

renunța brutal la obiceiuri proaste. Descoperă care-l este rostul în viață. Se bucure de realizările 

pozitive. Nu se mai învinuiesc nici de greșeală, dar nici serviciu. Se încurajează singure. 

Sentimentul are o mare intensitate, dar dacă este restrictiv creează impresii eronate. Atracție către 

sănătate și frumoasă. Durerile sufletești sunt ignorate. Dificultăți de comunicare. Încântare. Se 

bucură de apreciere. Programul zilnic este modificat. Chiar dacă viața este complicată, li se pare 

frumoasă. 

 

Luna noiembrie le adâncește în percepția care au venit spre ele în luna anterioară ca o formă 

de înțelepciune de viață sau care le-a sugerat că se află într-un moment unic al vieții lor. În plus față 

de ceea ce au învățat în luna anterioară, acum învață să-și stăpânească o formă de revoltă, să 

înțeleagă adâncimea acestor sensuri, să conștientizeze dacă nu cumva limitează direcția acestor 

valori esențiale încadrându-le doar în zona existenței fizice. Pentru că vor să fie înțelepte, vor să 
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privească dincolo de aparențe, fecioarele au neapărată nevoie să treacă dincolo de această lume 

limitată. A trece de această lume limitată înseamnă, la începutul lunii noiembrie, a înțelege că 

simțurile sunt constrânse la nevoi. Vor porni în această călătorie fiind loiale promisiunilor făcute 

prietenilor sau cunoscuților și vor înțelege cum este să îți trăiești viața prin lucruri clare, prin 

respectarea cuvântului dat sau prin seriozitate. În toată această seriozitate sau disciplină, fecioarele 

vor pune o picătură de inspirație și abia atunci vor simți că fac un pas către lumea cunoașterii pe 

care o caută. 

Cu toate acestea, nu toate fecioarele sunt înclinate către genul acesta de evoluție. Sunt însă 

interesate să devină mai bune, mai eficiente, mai puternice prin ceea ce fac și mai apreciate în 

mediul în care au ales să se integreze. Pentru că Mercur se află pe 3 noiembrie într-o relație bună cu 

Pluton, beneficiază de un dialog interior eficient și puternic. Educație le este utilă, aproape esențială 

pentru ceea ce vor să obțină în această perioadă. Este posibil ca toată această căutare a lucrurilor 

esențiale să le consume foarte mult din vitalitate. În perioada în care Neptun trece prin Coada 

Dragonului, Venus se va afla într-o relație proastă cu Chiron și toate acestea vorbesc despre o 

structură afectivă încercată foarte mult de relații, de ambiții personale sau de feedback-ul pe care-l 

primesc de la ceilalți. Învață și imediat vor să pună în aplicare, vor să experimenteze, vor să lase în 

urmă obiceiuri învechite și vor să înceapă o viață nouă. Încep o viață nouă înțelegând cât de 

important este să lase în urmă ceea ce nu le mai este util. Dacă însă renunță brutal la obiceiuri 

proaste acestea se vor întoarce.  

Trecerea lui Neptun peste Coada Dragonului, eveniment care se consumă pentru fecioare pe 

casa parteneriatelor, arată că simțul realității poate fi afectat de aspirații fanteziste. Fecioarele vor să 

fie apreciate într-un grup, într-o breaslă, să impună propria regulă celorlalți, să-și vadă obiceiurile 

sale practicate de alții pentru a simți că și-au împlinit rostul în această viață. Fără realizări 

conștientizate în ultima perioadă, impunerea acestor obiceiuri celorlalți înseamnă că duc mai 

departe legături karmice ciudate, cele care ar putea să le compromită pe fecioare nu acum, nu în anii 

următori, ci spre finalul vieții. 

Nu este un secret, fecioarele știu să-și impună niște soluții dacă acestea le duc la realizări 

sociale, se pierd în detalii incredibile, sunt lacome, vor să obțină totul, se consumă până la ultima 

picătură, până când se îmbolnăvesc, nu dorm, nu mănâncă, nu se odihnesc până când nu își ating 

scopul. Din această cauză sunt avertizate fecioarele că realizările acestea îndrăznețe, cele care vin 

din trecerea lui Neptun peste Coada Dragonului sunt de durată și nu este cazul să se consume prea 

tare în această perioadă. Nu pot impune acum mediului de apartenența schimbării rapide doar 

pentru că își dau seama că genul acesta de abilități le sunt rezervate prin destin. Acestea vor veni cu 

timpul. Ele trebuie în această perioadă să le conștientizeze, să le consemneze, să le înscrie. 

Se simt încurajate de libertatea existențială să pună în practică un sentiment frumos, cultura 

socială nu pare să le îngrădească prea mult, iar acum văd că furtuna se risipește de fiecare dată când 

vor să-i învețe ceva pe ceilalți pentru că au impresia că tot universul participă la îndeplinirea acestui 

ideal îndrăzneț. Fecioarele ar trebui să fie conștiente de faptul că realizările pozitive ce vin în prima 

decada lunii noiembrie se bazează foarte mult pe ceea ce au învățat la începutul anului, pe mijlocul 

lui ianuarie atunci când a trebuit să treacă prin situații destul de delicate patronate de Luna neagră 

care s-au transformat în experiență de viață. Acum Luna neagră se află într-o altă casă, pe casa 

comunicării, și au tendința de a epata, de a se lăuda prea mult cu ceea ce au înțeles de la începutul 

anului până acum ca și cum sunt singurele ființe de pe planetă care văd și înțeleg. Pe fondul acesta, 

pe 6 noiembrie, când Luna va reveni în zodia Săgetător, vor înțelege că aceste idealuri sunt într-

adevăr foarte îndrăznețe. Se vor limita la ceea ce au reușit să stabilizeze în zona familiei, vor asculta 

vocea spiritului, își vor diminua această dorință de a ieși în evidență, de modelare a celorlalți și se 

vor ocupa de sine. Foarte curând și Marte va trece pe casa muncii, pe casa bolilor acute și vor vedea 

că nu-și vor mai putea permite să se consume inutil, pentru că imediat rămân fără putere. 

Deocamdată, în prima decadă a lunii, nu rămân fără putere, ci rămân fără feedback. De 

altfel, noi, pentru că studiem astrologia, știm că fecioarele primesc feedback, dar nu-l mai pot citi 

atât de ușor. Este o protecție a destinului, o protecție care vine prin concursul astral pentru a le 

limita ambiția fără margini sau cea pe care ar putea să o folosească împotriva lor. În 9 noiembrie, 

când Marte va trece pe casa muncii, vor primi o invitație la reculegere, vor fi mult mai atente de 
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acum încolo cum folosesc energia, cât de mult vor muncii și cât de eficient s-ar putea să vadă anul 

acesta că realizările sociale nu trebuie urmărite cu orice preț. Sunt fecioare care pot să facă lucrul 

acesta însă cele mai multe dintre ele vor fi limitate la modul de răspuns cu care s-au obișnuit de la 

începutul anului și până acum. Vor fi înțelepte în felul lor, dar prin această surzenie subtilă arată că 

încă nu sunt pregătite să-și depășească propria condiție. 

 
Conjuncția Soarelui cu Luna neagră, eveniment astral ce se va consuma în 11 noiembrie, 

arată că fecioarele au totuși un interes către lucruri mai puțin decente, către bârfă, către ceea ce ar fi 

constituit altădată înclinație către viciu sau către greșeală. Deocamdată această conjuncție dintre 

Soare și Luna neagră le afectează percepția realității, interesul pentru lucrurile indecente ce devin, 

practic, un fel de întuneric pentru ele. Pentru că în ultima vreme s-au ocupat de altceva, contactul 

acesta cu întunericul le ajută pentru că le trezește la realitate. El se poate traduce ca o teamă de 

singurătate, ca o voce a conștiinței care le spune să nu facă ceea ce le face plăcere acum, care le 

șoptește că poate ar trebui să tacă, să asculte părerea celuilalt, de o informație care le vine pe o cale 

neobișnuită și de care ar trebui să țină cont. În 12 noiembrie, când Venus intră pe casa iubirii 

dăruite, fecioarele trec prin dificultăți. Deși sunt încurajate de ceea ce li se întâmplă să facă lucruri 

neobișnuite, să iasă din tipicul vieții limitate, sentimentele lor sunt restrictive. Gândesc așa cum ar 

trebui să facă, simt așa cum ar trebui să procedeze, dar nu fac și s-ar putea ca din această cauză să 

fie judecate puțin cam dur de anturajul care se așteaptă să se comporte ca un om cu experiență de 

viață, cu o înțelegere profundă sau chiar cu înțelepciune.  

Luna plina care se împlinește în 14 noiembrie pare să fie una dintre cele mai dificile de peste 

an. Apar elemente dominante legate de informații pe care fecioara nu le înțelege, carente sau 

informații care lipsesc și care sunt pe punctul să le afecteze libertatea de expresie. O critică venită 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

99 00 88   

din jur le inhibă teribil și ar putea să le facă să nu mai vorbească despre subiectul acesta niciodată, 

să nu mai consume acel aliment niciodată sau să evite definitiv strada pe care au auzit cuvintele 

jignitoare. Ceea ce se întâmplă în preajma zilei de 14 noiembrie le afectează, așadar, fecioarelor 

sentimentul. Se întâmplă lucrul acesta pentru că există o comunicare subtilă aparte între Venus 

intrată pe Capricorn, de pe casa iubirii dăruite, și Luna plină care zâmbește de pe o axă a 

comunicării pentru fecioare. Toată această predispoziție le face să simtă totul, la mare intensitate, să 

recepționeze atât binele cât și răul cu putere ca și cum totul trebuie să treacă prin ele. De aici 

înțelegem că fecioarele au acum o sarcină mult prea mare. Nu pot schimba în bine oamenii din jur 

atât timp cât sunt consumate de îndoieli sau nu sunt atât de protejate de energiile cu care 

interacționează. De altfel, din toată această conjunctură înțelegem că fecioarele învață cum să se 

comporte în fața vulgarități. 

În a doua decadă a lunii noiembrie fecioarele vor trece printr-o situație ciudată. Deși cred că 

sunt implicate într-un destin îndrăzneț, deși cred că au de făcut o impresie bună în mediul de 

apartenența, la locul de muncă sau față de cei dragi, trec prin frământări existențiale, se îndoiesc de 

faptul că e real ceea ce gândesc, ceea ce simt să ceea ce trăiesc. Relația proastă lui Mercur cu Axa 

Dragonului arată îndoială și îndoiala în sine este o mare minciună pentru că i-ar putea complica 

existența și să-i anuleze cele câteva rezultate pe care le-au primit până în momentul acesta. Sunt 

încurajate să privească aceste îndoieli cu sentimentul restrictiv pe care au tendința să-l aplice 

celorlalte procese sociale. Se pot detașa foarte ușor de pierderi, pot să își închidă inima față de 

jigniri venite din exterior, însă în mod paradoxal se dovedesc foarte permisive pentru aceste 

impresii false. Li se recomandă să fie restrictive față de aceste impresii eronate, să fie împotriva lor 

precum sunt împotriva celorlalte elemente cu care nu sunt de acord. 

Dacă reușesc să facă lucrul acesta într-un mod foarte ușor și deschis, dacă nu se pierde prin 

gânduri de suspiciune sau acordă trăsăturilor vieții înțelesuri false atunci revenirea lui Neptun la 

mersul direct din 20 noiembrie are un efect binefăcător. Această redresare a deplasării, această 

revenire la normalitate înseamnă o redresare a convingerilor, renunțarea la o ironie caustică, trezirea 

sentimentului de dăruire și prin experimentarea lui fecioarele să înțeleagă că minciuna este cel mai 

mare păcat care le-a fost dat. Dacă prin această înțelegere fac o retrospectivă în timp vor vedea că 

cele mai mari suferințe ale vieții lor au fost cauzate de minciună. Minciuna este cea care le-a 

îndemnat să piardă timp, să consume energia, să fie pătimașe pentru un ideal fals sau să se declare 

cu vehemență împotriva cuiva. Înțelegând locurile acestea reușesc să dea un sens pozitiv valorilor 

pe care le experimentează în a doua decada lunii noiembrie, să dezvolte un comportament special, 

să fie ființe superioare, să crească și să se dezvolte în mod sănătos și frumos. 

Trecerea Soarelui în zodia Săgetător pentru fecioare înseamnă întoarcerea la o atmosferă 

frumoasă de familie, la povești interesante pe care să le asculte la gura sobei, la povețe înțelepte sau 

la tristețile pe care o viață de familie matură le conține. Pentru că zodia Săgetător pentru fecioară 

arată că viața de familie nu poate să fie liniștită, ci este încărcată extreme, de pericole sau de 

realizări spectaculoase, durerile sufletești au în segmentul acesta o însemnătate aparte față de 

celelalte semne zodiacale. Prin această înțelegere a durerii sufletești, fecioara dorește să se 

pregătească pentru ceea ce este mai rău, să fie obiectivă, să fie în cunoștință de cauză atunci când se 

întâlnește cu suferința celorlalți. Consideră că nu poate să experimenteze mai bine decât în familie, 

adică nu poate învăța mai corect și mai autentic decât acolo. De asemenea, momentul acesta în care 

Soarele trece pe zodia Săgetător și Mercur se află într-o relație bună cu Jupiter, poate fi și expresia 

unor orgolii care ar putea să zdruncine armonia unei vieți liniștite sau să pună un semn de întrebare 

pe ceea ce fecioarele știau foarte bine despre cineva din preajmă. Deodată nu este niciun pericol nici 

dacă află intimității despre aceștia, nici dacă intimitățile sale sunt expuse celorlalți. Există un joc 

interesant al culorilor, o cromatica aparte, în care dificultățile au rolul lor special și care 

impulsionează fecioara să devină mult mai stabilă în ceea ce declară chiar dacă viața de familie nu 

este dintre cele mai fericite. Toate aceste evenimente care se consumă în viața unei fecioare le 

îndeamnă să fie selective. De altfel, accentuarea zodiei Săgetător, în consecință, accentuarea casei a 

IV-a, le încurajează să vadă că sunt bulversate în cea mai întunecată parte a ființei, nu că sunt 

învinuite de lucruri care să rămână toată viața ca o amprentă pe suflet, adică să nu le intră nimeni cu 

ciubote în viața intimă si să rămână acolo. De altfel, aceasta atitudine este și un semn de curaj, de 
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îndrăzneală și ea se poate regăsi și în munca obișnuită pe care o fecioară dorește să o realizeze în 

această perioadă. Armonia familiei se vede în rezultatele la locul de muncă, în ușurința cu care 

poate media un conflict profesional, se poate împăca atât cu dușmanul cât și cu fapta sa, și de 

asemenea, această siguranță a vieții intime i se poate citi pe fața prin încântare, bucurie, încredere 

sau mulțumire. 

Dacă pentru toată lumea finalul lunii noiembrie înseamnă ambiție sau expansiune, pentru 

fecioară înseamnă curaj. Ceea ce este rău le provoacă, ceea ce este durere le motivează, iar ceea ce 

nu au obținut încă le ambiționează pentru a depăși încă o etapă, încă o interdicție sau încă un 

obstacol. Relația proastă a lui Jupiter cu Pluton care se consumă în 25 noiembrie arată că sunt 

pregătite să înlăture o confuzie. S-ar putea ca aceste evenimente sociale în care se implică să le 

ceară un consum mai mare, adică să vină cu bani acasă, să-și strice mașina în trafic încercând să 

facă cu un comision, să facă un serviciu sau o faptă bună cuiva, să pățească o rușine încercând să 

apere pe cineva de o agresiune etc.. Se expun acestor situații ciudate, devin vulnerabile în fața unor 

minciuni neobișnuite, au îndrăzneala să se ia de gât cu toată lumea pe care o consideră nedreaptă și 

fac lucrul acesta pentru că nu tolerează ceea ce văd. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că 

această revoltă împotriva nedreptății arată intoleranță față de propria nedreptate. S-ar putea ca 

armonia familiei să nu fie chiar atât de plăcută precum am constatat de-a lungul lunii noiembrie 

până în momentul acesta. De altfel, Săgetătorul, pentru fecioară, arată că aceasta nu este niciodată 

confirm calculelor, că nu se pot baza pe certitudini în acest sector al vieții lor. Pot să treacă de la 

fericire, mulțumire și prosperitate la o sărăcie adâncă sau la conflicte de proporții. Toate acestea 

într-un timp foarte scurt și din această cauză pentru fecioare niciodată zona familiei nu poate fi o 

dovadă de certitudine, poate fi o dovadă de mulțumire de încântare sau o motivare teribilă pentru 

ceea ce au de făcut pe zona publică, dar o certitudine, nu. 

Luna nouă care se împlinește pe 29 noiembrie arată că pot să facă față unor provocări, se pot 

preocupa de lucruri despre care ceilalți au spus că nu vor fi în stare niciodată să le facă și toată 

această ambiție, toată această contracție poate coexista cu durerea, insatisfacția sau lipsurile. Relația 

bună a lui Venus cu Chiron, care înseamnă vindecare sau redresare poate coexista cu careul lui 

Venus cu Uranus sau cu careul pe care Soarele îl face la Axa Dragonului. Vor încerca prin lucrul 

acesta să ascundă o insatisfacție pe care o au față de un obiectiv, față de viața de familie sau față de 

ceea ce ar fi trebuit să fie clar până acum. Cei care vor constata pe finalul lunii noiembrie cât de 

complicată este viața intimă a unei fecioare nu vor mai crede despre ele că sunt ființe privilegiate de 

destin și le vor privi cu admirație încercând să-și explice cum de mai poți zâmbi, cum de mai pot 

face acest joc de rol frumos în societate, cum de mai pot respecta atât de ușor programul zilnic în 

situația în care trăiesc o viață atât de complicată. 

 

DECEMBRIE 
Impresii nerealiste. Caută stabilitatea experiențele îi pune în dificultate. Caută un sens 

profund dar resping traseul cel nou. Ușoară agresivitate. Încrâncenare pe un proiect ce nu trebuie 

dus mai departe. Administrare corectă. Relații complicate. Interacțiune stranie. Trădare. 

Parteneriatul este complicat. Primesc atenție, dar de această dată au cerut altceva. Aprecierile 

eronate sunt văzute ca dovezi de trădare. Răspunsuri negative la intenții pozitive. Doresc să se 

impună. Opune rezistență pentru că numai așa își dovedesc puteri. Nu acceptă nicio umilință. 

 

Pentru fecioare luna decembrie este dominată de inspirație. Vor reușit să facă o impresie 

foarte bună în sensul acesta și progresul pe care-l obțin punând în aplicare sugestii venite pe cale 

intuiției să devină foarte stabil. Chiar de la începutul lunii decembrie, când Chiron își va reveni la 

mersul direct, iar Soarele se va afla într-o relație negativă cu Neptun, vor primi o lecție de viață, vor 

primi un avertisment, se vor întrista de suferința unui necunoscut, un element negativ din planul 

social va avea asupra lor un impact negativ și este foarte posibil ca pe o parte din cei născuți in 

zodia Fecioară aceste informații negative să-i zdruncine foarte mult. Pentru că au această tendință 

de a lucra pentru perfecționarea propriei ființe sau pentru perfectarea procedeului, din 2 decembrie, 

când Mercur va intra pe zodia Capricorn, adică pe casa iubirii dăruite, fecioarele vor fi foarte 
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pretențioase și vor considera că este momentul să ceară și celorlalți la fel de mult cum își cer lor. 

Din fericire, schema aceasta se poate argumenta prin experiențele pe care le-au avut de-a lungul 

acestui an însă nu se poate argumenta prin apelul la experiențele celorlalți. Aici fecioara dă dovadă 

de limitare, arătându-le celorlalți că nu cunosc toate fațetele problemei, nu înțeleg profund problema 

pe care vor să o prezinte celorlalți, doar ele pot face lucrul acesta. Vor să facă lucrul acesta doar 

prin conflictele pe care le-au parcurs, însă episoadele acelea nu au fost marcate doar de durere sau 

nemulțumire, ci și de bucurii sau realizări. Faptul că bucuriile și realizările cu pricina nu au existat 

pentru fecioare nu înseamnă că au lipsit complet. Există un mister care le cuprinde pe fecioare în 

prima decadă a lunii decembrie și dacă nu înțeleg sensul profund al acestui conflict, nu se vor 

desprinde niciodată de necazurile susținute de acesta, nu vor avea profunzime necesară să își 

mențină o verticalitate morală și asta împotriva decăderii, nu vor putea să vadă binele în suferință 

sau succesul în efort. Mediul social pune o mare presiune pe convingerile fecioarei și rezultatul 

poate fi o decădere, o retragere din viața publica, o izolare sau o respingere a unui traseu care ar fi 

trebuit, cu puțin efort, să o ducă la succes foarte important. Dacă înțeleg totuși că limitele nu se 

depășesc în grup, că vitalitatea sa se diminuează cu agresivitatea, atunci vor respinge informațiile 

eronate pe care le tolerează mult prea ușor. 

În 7 decembrie, când Marte se va afla într-o relație foarte bună cu Uranus, își dau seama că 

pot lucra pe un nivel superior. Pot apărea colaborări interesante, deschideri față de un alt plan al 

comunicării, în așa fel încât puterea lor să se exprime într-un alt mod, prin intermediul unor 

susținători, prin intermediul faptelor pe care le-am făcut de-a lungul acestui an sau prin intermediul 

unor rezultate ce nu pot fi anulate. Și Venus va intra pe casa muncii tot pe 7 decembrie și acesta va 

fi momentul când viața pare sa aibă o alta formă. Există însă și puțină încrâncenare pe ideea de 

succes, de rezultat care obligatoriu trebuie să fie bun, de feedback pozitiv sau de toleranță. Dacă 

fecioarele trăiesc într-un mediu agresiv și nu li se răspunde pe măsura așteptărilor atunci 

reacționează cu duritate, au tendința de a-i judeca mult prea ușor pe cei din jur și se pot răzbuna 

pentru că simt ca au putere, au motiv și cred că dreptate este de partea lor. Cu Luna neagră pe casa 

comunicării niciodată dreptatea nu este de partea lor sau niciodată nu vor putea să exprime adevărul 

din toate punctele de vedere în așa fel încât anturajul să-l înțeleagă și să-l accepte. De asemenea, 

această relație pozitivă dintre Marte și Uranus poate arăta un defect pe care fecioarele vor să-l 

acopere sau o greșeală majoră ce apare în administrarea bunului celuilalt. Fecioarele care ocupă 

funcții ce presupune genul acesta de activitate sunt avertizate că finalul anului le poate aduce 

evenimente nefericite care să le umple de tristețe. Cadrul general, cel care făcea trimitere la 

cunoaștere, înțelegere sau conduită se menține și, în continuare, fecioarele au posibilitatea de a-și 

însuși cunoștințe numai cu scopul de a combate patimi mai vechi. Le face plăcere să se lase 

antrenate în interacțiuni pe baza principiilor umanitare, să se intereseze de ceea ce este frumos în 

viețile celorlalți sau de ceea ce le anima celorlalți optimismul. Sunt însă absolut convinse ca nu vor 

putea să interiorizeze exemplul celorlalți, mai ales când acesta face trimitere la optimism sau la 

fericire. Cu toate că pe 9 decembrie Soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter fecioarele nu se 

simt fericite, chiar dacă râd, chiar dacă glumesc sau se distrează. În această dispunere astrală este 

atrasă și planeta Saturn și nu mică va fi surprinderea auditoriului atunci când o va auzi pe fecioară 

spunând că râde din obligație, se distrează pentru că a promis sau își permite o vacanță pentru că așa 

face toată lumea. 

A doua decadă a lunii decembrie face trimitere la conduită. În momentul acesta se constată 

că planetele încep să se grupeze pe emisfera vestică, de unde înțelegem că evenimentele care se 

consumă în viața celui născut în zodia Fecioară nu mai pot fi construite, nu mai pot fi coordonate 

după voința proprie. Ele se întâmplă și fecioarele trebuie să suporte, sa accepte ori să se adapteze la 

aceste condiții exterioare. În 12 decembrie lucrurile acesta sunt bune pentru raporturile sociale, dar 

rele pentru confortul personal. Sunt atrase în evenimente sociale unde se vor descurca foarte bine, 

își vor îndeplini sarcinile așa cum trebuie, vor face atmosferă și vor discuta cu toată lumea, vor fi 

antrenante, dinamice. Impresiile celorlalți față de impactul fecioarei vor fi foarte bune însă 

consumul este unul foarte mare. Este adevărat, dacă ar accepta să fie deschise și din punct de vedere 

afectiv, nu ar face conversație doar de conveniență, ci ar comunica, cu sufletul, cu inima, cu spiritul, 
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atunci ar mai obține câteva achiziții la capitolul înțelepciune, ar câștiga foarte mult prin empatie, 

mai mult decât câștigă prin impresiile celorlalți atunci când interacționează de ochii lumii. 

Apoi, în 14 decembrie trebuie să treacă prin Luna plina care se consumă cu Soarele pe casa 

intimității și cu Luna pe imaginea socială. Sunt impecabile pentru ceilalți, dar în intimitate au o 

duritate ce este de-a dreptul imposibil de suportat pentru cei cu care conviețuiesc. Nu se poate 

anticipa din această prezentare cu caracter general dacă caracterul incomod vine din minciună, din 

duritatea cu care urmăresc să impună celorlalți propriile reguli sau pentru că nu se pot detașa de 

griji. Cert este că o picătură de neîncredere le tulbura raporturile sociale cu partenerul de viață, le 

face să trăiască cu frică, cu suspiciunea că într-o bună zi vor fi trădate. Se gândesc prea mult la 

trădare, însă Luna neagră de pe casa comunicării nu poate fi ignorată și se pare că aceasta este 

principala forța astrală care le convinge pe fecioare că ar putea fi vreodată trădate. Nu există un 

element astral care să le vorbească deocamdată de o trădare reală. Ea există doar în mintea lor.  

Dacă aceste îndoieli se cuibăresc în suflet, dacă fecioarele nu reușesc să se detașeze de 

aceste povești tragice, cumplite, atunci am putea să le vedem pe acestea intrând într-un con de 

umbră sau inventând tot 

felul de motivații pentru a 

se retrage. Întâi vom 

constata că se prezintă pe 

sine obosite de 

evenimentele sociale la 

care participă și în care se 

descurcă foarte bine, apoi 

devin plictisite de 

persoanele cu care 

interacționează, nu mai 

participă atât de mult la 

întâlniri, nici la discuții, nu 

mai au aspirații atât de 

înalte și vor să iau o pauză. 

Apoi, dacă această obsesie 

a trădării se menține mai mult timp, se poate vorbi de retragere din viața de familie adică separare, 

divorț sau fecioara să se vadă în postura de a trăda înainte de a fi trădată. Li se atrage atenția că 

totuși lucrurile nu sunt atât de tragice și dacă insistă foarte mult pe această idee atunci o fac pe 

propria răspundere. Momentul acesta de final de an este dominat și de opoziția lui Jupiter cu 

Uranus, iar schema astrală care se aplică în cazul fecioarelor vine cu constrângeri de factură 

materială, cu calcule făcute împotriva lor sau cu datorii. Dacă au ajuns la concluzia că trebuie să 

renunțe la întâlniri, la prieteni pentru că nu mai au bani sau nu mai au timp, pentru că nu mai au 

putere sau nu mai au nici motivații adecvate înseamnă că tot despre trădare este vorba, tot despre 

această idee eronată pe care nu au reușit să o depășească până acum. 

În 19 decembrie Marte le trece pe casa parteneriatelor și, pornind de la această idee falsă de 

trădare, se pot pronunța împotriva tuturor. Foarte curând, Marte va trece și el peste Coada 

Dragonului și anturajul fecioarelor va fi de-a dreptul șocat de cât de ușor își pot aduce aminte de 

lucruri mai puțin corecte, indecente sau false, despre conflicte pe care le-au interpretat după bunul 

plac ce s-au consumat de-a lungul anului. Marte în Pești pentru fecioare nu este o poziție bună, le 

face răutăcioase, vorbărețe, le îndeamnă să se comporte ciudat deși pentru toată lumea Marte în 

Pești arată interiorizare și reținere. În 19 decembrie și Mercur va intra în mers retrograd și va reveni 

din această deplasare abia în anul următor. Cam aceasta este abilitatea de comunicare cu care 

fecioarele vor încheia anul. Acesta este reperul de la care nu se vor mai abate. Dacă au în jurul lor 

persoane puternice, dacă sunt îndrumate corespunzător, dacă nu se pripesc în concluzii și fac apel la 

lucruri frumoase pe care le-au învățat de-a lungul vieții atunci retrogradarea lui Mercur de pe casa 

iubirii dăruite în primă instanță, arată că fecioarele primesc atenția pe care nu au primit-o de-a 

lungul anului, că se pot bucura de încurajări, de oameni mulți care să umple un gol, care să le 

anuleze convingerile acestea eronate legate de trădare. 
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În 21 decembrie, când Soarele va intra pe zodia Capricorn, pe casa iubirii dăruite, acolo 

unde tronează și Pluton din 2008, chiar se simt atrase de oamenii care le vorbesc despre ceea ce au 

învățat de la ele, de persoanele care le-au copiat, care le imită gesturile sau care le-au împrumutat 

din limbaj. Simt ca au urmași, că au lăsat ceva în urma lor și le face plăcere să constate lucrul 

acesta. Apoi, Soarele pe casa iubirii dăruite le face pe aceste persoane să fie atractive, să iubească 

distracțiile, să își consume timpul în prezența oamenilor care sunt veseli, optimiști, care le tolerează 

mult mai ușor și care nu le pun în dificultate întrebându-le tot felul de lucruri pe care apoi să le 

răstălmăcesc ori să le interpreteze împotriva lor. Există însă și o parte neplăcută a acestei poziții și 

ea se aplică doar în cazul fecioarelor inflexibile. Acestea vor să impună celorlalți propria viziune 

asupra relaxării, asupra distracției, asupra modului în care unii oameni doresc să-și petreacă timpul 

liber. Pentru că în momentul acesta fecioarele nu au nicio planetă pe casa iubirii primite, s-ar putea 

să se simtă și puțin frustrate de faptul că au tot felul de întâlniri care nu le mai oferă feedback, se 

prezintă într-un anumit fel față de oameni și nu știu dacă impactul este pozitiv. Au convingerea că s-

au comportat frumos și deci nu are nimeni ce să le reproșeze, însă nu au un răspuns clar în sensul 

acesta. De aici înțelegem cât de dependente sunt fecioarele de grupul de apartenență, cât de util este 

să nu transmită acestui grup mesaje eronate, să nu-i pună pe acești în dificultate pentru că dacă, 

printr-o vorbă spusă aiurea, răspunsul este negativ fecioara va generaliza impresia că i se opune 

rezistență nu pentru o vorbă spusă aiurea sau pentru un gest necugetat, ci pentru întregul 

comportament. 

Apoi pe gândul acesta eronat care nu și-a găsit deocamdată o soluție, cel legat de trădare, pot 

ajunge să creadă că sunt invidiate și pentru a ieși din această capcană promite că va da pe toată 

lumea în judecată, că-i va trage în justiție pe toți cei care sunt vinovați sau își va căuta dreptatea în 

altă parte. Marte de pe casa parteneriatelor, le poate încuraja pe fecioare să recurgă la gesturi de 

această factură deși nu este bine. 

Finalul lunii decembrie devine, așadar, foarte important pentru cel născut în zodia Fecioară 

deoarece le lansează invitația de a se consulta pentru a atenua o presiune internă. Deci primesc 

recomandări, sfaturi, primesc un feedback foarte complex nu prea au atenția necesară sau poate nu 

sunt dispuse să accepte informații de această factură. Altfel, pierd șansa de a-și stabiliza multe din 

cunoștințele cu care a intrat în contact în ultimele luni. În 26 decembrie se va împlini și opoziția lui 

Jupiter cu Uranus când fecioara va avea nevoie de un reper. Totul va fi judecat după risc, după ceea 

ce poate suporta sau după intensitatea necazurilor pe care le-au parcurs. Dacă sunt mature atunci se 

poate vorbi despre neplăceri cauzate de cei tineri, iar dacă sunt tinere, de persoane care vor să-și 

atribuie înțelegerea celor învârstă deși nu au prerogativele necesare. Tulburarea pare să fie 

elementul care să le pună în dificultate valorile sufletești, nu pentru că nu ar avea încredere în ele, ci 

pentru că nu au trecut printr-un test ca acesta. Abia acum își dau seama dacă valorile pe care le-a 

acumulat sunt de perspectivă sau nu. În 28 decembrie, când Marte va trece prin Coada Dragonului, 

aceste valori dificile se vor exprima prin agresivitate. Întotdeauna când Marte trece prin Coada 

Dragonului oamenii se ceartă, sunt împotriva tuturor, devin persoane conflictuale, își folosesc o 

mare parte din creativitate pentru a bulversa sau pentru a distruge ordine creată deja. Dacă ordinea 

creată deja este una greșită, vulgară sau superficială atunci agresivitatea aceasta care vine din 

conjuncția lui Marte cu Coada Dragonului are un rezultat bun. Tot în 28 decembrie se va consuma 

și conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd, semn că fecioarele au acum încredere în mesajul pe 

care-l transmit, în sentimentele lor, dar nu au încredere în cei care le declară dragostea. Apoi, în 29 

decembrie când Uranus își va reveni la mersul direct schema aceasta agresivă pare să se stingă 

pentru că este identificat un vinovat, este găsită o cale de compromis și fecioara nu mai trebuie să 

dea socoteală pentru alegerile sale. Lucrurile sunt însă destul de apăsătoare sau de conflictuale încât 

dacă vor să-și petreacă sărbătorile în liniște va trebui să lase de la ele, să accepte o umilință, să 

renunțe la nervi, să accepte și regulile celorlalți. 
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BALANȚĂ 
 

 

 
 

 

 

“ Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor  

care ştiu ce vreau.” 

 (Friedrich Nietzsche) 
 

 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

99 11 44   

 
 

MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

HHOORRIIAA  AANNDDRREEEESSCCUU    

(18.10.1946, Braşov) 

Dirijor 
A absolvit Conservatorul din Bucureşti, avându-

i profesori pe V. Giuleanu, Ştefan Niculescu, C. 

Bugeanu, Marin Constantin ş.a. 

S-a perfecţionat la  Akademie 

für Musik und darstellende 

Kuns t din Viena (1974–1975) 

cu H. Swarowski şi K. 

Österreicher (dirijat orchestră), 

la Trier şi München (1978–

1980) cu Sergiu Celibidache. 

Dirijor la Filarmonica din 

Ploieşti, fondator şi dirijor al 

formaţiei Virtuozii din 

Bucureşti (din 1989). Director 

general al formaţiilor muzicale 

de la Radiodifuziunea 

bucureşteană (din 1992). Profesor asociat a 

Academia de Muzică din Bucureşti. Dirijor-

invitat permanent la Mecklenbürgische 

Staatskapella Schwerin (1979–1990), Orchestra 

Simfonică Radio Berlin (1981–1991) şi 

Filarmonica din Dresda (1983–1991). Distincţii 

la concursurile internaţionale de dirijat Mikolai 

Malk din Copenhaga (premiul III, 1977); Ernest 

Ansermet din Geneva (medalia de bronz, 1978). 

Turnee artistice în Germania, Anglia, Olanda, 

Danemarca, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 

Elveţia, Polonia, URSS, Italia, Franţa, 

Portugalia, Irlanda, Austria, Spania, Grecia, 

Turcia, Ungaria. A colaborat cu Berliner 

Staatskapelle, Wiener Sym phoniker Orchestra, 

orchestrele Radio din Berlin, Madrid, Leipzig, 

BBC Londra etc. Sub conducerea 

sa au evoluat solişti precum Uto 

Ughi, Anne Sophie Mutter, Victor 

Tretiakov, Oleg Kogan, Monte 

Pederson, Michael Roll, Jenny 

Abel, Daniel Kientzy şi mulţi alţii. 

A prezentat prime audiţii cu 

operele multor compozitori, 

printer care P. Bentoiu – 

Simfoniile a VII-a şi a VIII-a, 

Karlheinz Diettrich – Concertul 

pentru violoncel şi orchestră, 

Călin Ioachimescu – Concert 

pentru saxofon şi orchestră, 

Myriam Marbé – Concert pentru viola da 

gamba şi orchestră, Gh. Dumitrescu – opera 

Orfeu etc. Din repertoriul său permanent fac 

parte opere – Othello, Madame Butterfly, 

Olandezul Zburător, Carmen, Oedip, Parsifal, 

Rigoletto, Il mondo della luna; recviemuri de 

Verdi, Mozart, Brahms, Fauré, Britten; simfonii 

de Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, 

Bruckner, Ceaikovski, Mahler, Richard Strauss, 

Stravinski, Şostakovici, Prokofiev, Lutoslavski, 

Henze, Enescu; oratorii – Oratoriul de Crăciun 

şi Oratoriul de Paşti de Paul Constantinescu. 

Premiul criticii muzicale din Berlin.  

 

CCAALLIINNIICC  DDEE  LLAA  CCEERRNNIICCAA  

(7.10.1787, Bucureşti – 11.04.1878, Cernica) 

Ascet şi reformator al vieţii monahale ortodoxe. 
S-a călugărit la mănăstirea Cernica 

în 1808.  Hirotonisit diacon la 

Batişte, Bucureşti (1813), a fost în 

pelerinaj la Athos (1817). Din 

1818 stareţ la Cernica, arhimandrit 

din 1820. A edifi cat mănăstirea 

Pasărea, afl ată sub jurisdicţia 

Cernicăi. Din 1850, episcop de 

Râmnicu Vâlcea, unde a ridicat o 

nouă catedrală episcopală pictată de 

Gh. Tattarescu. A fost deputat în 

Divanul Ad Hoc (1857) care a pregătit 

unirea Ţării Româneşti cu Moldova. 

Canonizat ca sfânt ierarh al Bisericii 

Ortodoxe Române la 23 octombrie 

1955. 
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IIOONN  BBIIAANNUU    

(1.10.1856, Făget, jud. Alba – 3.02.1935, Bucureşti) 

Editor de texte vechi, fondator al şcolii româneşti biblioteconomie 
Editor de texte vechi, fondator al şcolii 

româneşti de bibliografi e şi 

biblioteconomie,  profesor 

universitar de istoria literaturii 

române (1902–1928), director 

al Bibliotecii Academiei. A 

editat Predice făcute la 

praznice mari de Antim 

Ivireanul, 1886; Psaltirea în 

versuri a lui Dosoftei, 1887; 

Psaltirea Şcheiană, 1889. Ca 

bibliograf, a organizat 

Biblioteca Academiei şi a publicat Bibliografi a 

românească veche, 4 vol. 1903–1944, din care 

vol. 1–2 în colaborare cu Nerva Hodoş şi vol. 3–

4 în colaborare cu Dan Simonescu, 

precum şi Catalogul manuscriselor 

româneşti, în colaborare cu Remus 

Caracaş şi Gh. Nicolăiasa, 4 vol., astfel: 

vol. 1–3, 1907–1931; vol. 4, 1967, 

continuat de Gabriel Strempel, Fl. 

Moisil, L. Stoianovici. Ca istoric literar 

s-a remarcat prin numeroase studii 

despre literature română veche. Director 

al Bibliotecii Academiei Române (1884–

1935), membru (1902) şi preşedinte al 

Academiei Române (1929–1932), 

vicepreşedinte (1932–1935). 

 

DDUUMMIITTRRUU  CCAAPPOOIIAANNUU    

(19.10.1929, Bucureşti) 

Compozitor 
Compozitor. A 

absolvit Conservatorul 

din Bucureşti. A 

întreprins călătorii de 

studii şi documentare 

în Bulgaria, Austria, 

URSS, Franţa, SUA, 

Germania, Belgia, 

Luxemburg, 

Cehoslovacia, Anglia, 

Ungaria, Polonia, 

Iugoslavia etc. A fost 

realizator muzical la 

studiourile Romfi lm 

(1950–1951) şi 

Alexandru Sahia 

(1951–1952) din 

Bucureşti; maestru de 

sunet şi regizor 

muzical la Radiodifuziunea Română (1952–

1954); director la Filarmonica George Enescu 

din Bucureşti (1969–1973). Lucrări: muzică de 

teatru (Drumul oţelului, scenă de balet, 1965; 

Pistruiatul, musical în 2 acte, 1987), muzică 

vocal-simfonică(Cinci Cântece din Ardeal, 

pentru cor de femei, oboi solo şi orchestră de 

coarde, 1961; Valses ignobles et pas 

sentimentales, suită pentru mezzosoprană şi 

orchestră de coarde, 

1986), muzică simfonică 

(Pasărea Phoenix, suită 

din muzica fi lmului cu 

acelaşi titlu, 1975; Mic 

concert pentru 2 piane, 6 

viori şi orchestră, 1984), 

muzică de fi lm (Jad, 

cuarţ, agată, 1961; 

Ostrovul lupilor, 1970), 

muzică de cameră (Trio 

pentru vioară, violă şi 

violoncel, 1968; Cinci 

moduri de întrebuinţare 

pentru un arcuş, pentru 

vioară, oboi şi pian, 

1981), muzică corală 

(Rugăciune, pentru cor 

mixt, 1979). A fost distins 

cu premiul II la Festivalul Mondial al 

Tineretului de la Moscova (1957), Palme d’Or 

la Cannes (1957), Premiul de Stat (1962), 

Ordinul Meritul Cultural, clasa a V-a (1968) şi 

clasa a III-a (1973), premiile Uniunii 

Compozitorilor (1970, 1974, 1977, 1980, 1981, 

1983), Premiul Academiei Române (1977). 
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Lucrurile sunt luate prea în serios. Investigație. Schimbare. Surprindere. Anturajul este pus 

în dificultate. Tratament. Atenție pe detalii. Prea multă duritate. Impresii false despre o relație 

profesională. De favorizare. Constrângere. Succes prin prospectarea noului, dar abordată cu 

prudență. Sublimare. 

 

2016 este pentru Balanță un an foarte serios și suficient de greu încât să le zdruncine foarte 

mult convingerile pe care și l-au format cu atât de mult efort, încrederea pe care o au că dacă se 

folosesc de anumite tertipuri, dacă fac apel la anumite artificii obțin succesul garantat. O perioadă 

importantă a acestui an îl au pe Jupiter pe casa lucrurilor ascunse, ceea ce le va face vulnerabile față 

de anumite conspirații care se desfășoară într-o zonă în care balanțele nu au putut niciodată să intre. 

Au impresia că aceste conspirații vin dintr-un sector pe care-l cunosc, pe care-l pot investiga sau pe 

care-l înțeleg. Vor vedea după ce Luna neagră le va intra pe casa banilor, adică le va elibera semnul 

natal, că lucrurile acestea nu sunt așa cum le-au văzut. De altfel, per ansamblu, prima jumătate de 

an este foarte grea, mult mai grea decât ce au traversat până acum. Adevărata schimbare, adevărata 

revigorare vine începând cu finalul lunii iunie, când Marte își va reveni la mersul direct după o 

perioadă de mai bine de două luni de zile de retrogradare. 

Deși balanțele au impresia că nu pot fi surprinse, că anturajul, elementul cel mai delicat al 

acestei lecții de viață pe care trebuie să-l învețe, nu poate să-i ofere lucruri noi, vor vedea că în 

privința acestuia nu au aflat încă totul. Multe lucruri se vor desfășura vădit împotriva acestor nativi, 

prin folosirea puterilor împotriva a ceea ce vor să construiască. Vor avea, la un moment dat, 

impresia că toți oamenii sunt total nesinceri, își vor închide inima, vor suferi foarte mult și pentru că 

nici în sfera familiei lucrurile nu sunt chiar atât de bune, duritatea cu care vor fi tratate le va afecta 

foarte mult. 

Ca răspuns la toată această nedreptate la care sunt supuse în prima jumătate a anului, 

balanțele vor scoate din rucsac armele secrete, adică vor reușit să-și bulverseze anturajul și să-l 

zdruncine, vor fi când dure, când nepăsătoare și vor reuși sa transforme toată această luptă 

împotriva lor, în lupta împotriva defectelor grupului de apartenență. Această tactică va da 

rezultatele scontate și s-ar putea ca o parte din efectele secundare ale acestui răspuns să le 

adâncească pe balanțe în consecințe pozitive, cele care vor domina a doua parte a anului și vor 

merge chiar până în anul următor. 

Imediat ce Jupiter le va intra pe casa personalității, balanțele vor fi protejate, vor trăi ca într-

un glob de cristal, oricât de multe lovituri au primit din jur, acestea nu ne mai afectează atât de tare. 

Nu vor putea scăpa însă de ceea ce au traversat în prima jumătate a anului, nu vor putea uita, nu 

doar în anul acesta, ci nici în anul următor, cât de duri pot să fie oamenii și cât de reci. De altfel, își 

vor face o listă cu persoanele care au greșit la adresa lor și le promit, începând cu finalul acestui an, 

ca în anul următor să le plătească cu aceeași monedă. 

Nu doresc să anticipez ceea ce este deja prezentat în acest material, însă doresc să subliniez 

faptul ca orice formă de nepăsare, orice armă din această zonă, pe care balanțele le vor folosi 

împotriva celorlalți, se vor întoarce împotriva lor într-un mod foarte intens și dureros. Nu trebuie să 

uite că 2016 este un an în care Axa Dragonului le trece pe casele VI-XII, pe o axă a limitărilor și a 

bolilor. Nu sunt de neglijat reacțiile lor pentru că, pe de o parte, le vor consuma din rezervele aflate 

și așa la cotele minime, iar de partea cealaltă vor crea impresii false pe relații profesionale sau pe 

relații cu legea. Dacă au greșit în perioada 2007-2011, este posibil ca în a doua parte a acestui an 

sau în anul următor o parte a acestor greșeli să fie rememorate și, dacă ele sunt legate de domeniul 

juridic, atunci balanța să se aștepte că ar putea să fie defavorizată. Pentru că au Capul Dragonului pe 

casa lucrurilor ascunse, se poate vorbi în cazul celor care au săvârșit în perioada indicată lucruri 

foarte grave și de privare de libertate. Oricum ar fi, prezența Capului Dragonului pe casa lucrurilor 

ascunse arată că voința Balanțelor este cumva constrânsă să fie folosită doar în anumite domenii, 

este ușor diminuată în situațiile pe care balanțele le cunosc foarte bine și au, din această cauză, 

senzația că trăiesc o perioadă grea, apăsătoare, când pentru orice lucru mărunt trebuie să tragă din 

greu. Nu se știe însă care este adevăratul motiv pentru care balanța trebuie să treacă prin genul 
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acesta de experiență. Se știe însă că au parte la finalul anului de o invitație sublimă, de a ieși din 

superficialitate, din rutină, de-a înfrânge aceste porniri inferioare și de a se ridica deasupra tuturor 

suferințelor. Este, de altfel, o invitație adresată tuturor balanțelor, nu doar celor mai puțin evoluate. 

 

IANUARIE 
Schimbări importante. Final de drum. Visul este o sursă de suferință. Vor să o ia de la 

capăt. Au posibilitatea de a face o mare schimbare. Cineva transmite un avertisment. Experiențe 

neobișnuite. Nefericire. Frica este explorată. Privire de ansamblu. Răutăți gratuite. Se acționează 

din umbră. Sănătatea este afectată. Ușoare dependență. Viclenie. Zdruncine general. Lupte sterile. 

 

Încă din anul anterior, balanțele au trecut prin multe încercări ce ar fi trebuit să le rafineze 

spiritul, să le facă pregătite pentru un mare salt sau să le facă puțin mai înțelepte. Faptul că trec 

printr-o perioadă în care Jupiter le tranzitează casa lucrurilor ascunse, domiciliul său nocturn, nu 

înseamnă că au prea multe opțiuni sau nu înseamnă că sunt atât de libere încât să poată convinge 

auditoriul că sunt și puternice. Jupiter, de pe casa lucrurilor ascunse, cumulat cu tranzitul lung al lui 

Pluton pe o altă casă de finalitate, pe Capricorn, le aduce acestora experiențe ciudate, trădări greu de 

explicat, acces la un fond de rezerva cel care le lasă impresia că sunt pe final de drum. Cele două 

case de finalitate sunt acum încărcate de o mare răspundere și balanțele ar trebui să învețe că sunt 

lucruri pe care le-au cultivat de-a lungul vieții și care nu mai sunt folositoare, nici lor si nici celor 

din jur, că sunt elemente integrate în propria existență atât de greșite, de ciudate sau de agresive 

încât nu se pot desprinde de ele decât prin sacrificiu. 

În 2 ianuarie, când Mercur va intra pe zodia Vărsător, adică pe casa iubirii dăruite, balanțele 

au impresia că totul se revigorează, sentimentele se încălzesc și că devin într-adevăr mai libere. 

Mirajul nu ține mult, ci câteva zile, pentru că din 5 ianuarie Mercur va intra într-o perioadă de 

retrogradare și pe finalul lunii, când își va reveni din această deplasare ciudată, lucrurile vor fi 

substanțial modificate și balanțele vor avea clar senzația că au pierdut o șansă. Până când Mercur să 

intre în mers retrograd, balanțele trec și prin contactul planetei Marte cu zodia Scorpion, adică le 

intră pe casa a II-a, a hrănirii și a banilor. Dacă nu ar avea Luna neagră pe semnul lor atunci Marte 

de pe casa banilor ar însemna cinste, onoare sau acțiuni care să trezească în ceilalți admirație, iar 

balanțele ar putea să fie puternice, un exemplu pozitiv pentru alții sau eliberatoare. Balanța, în 

general, oscilează între două extreme, nu pentru că ar dori să se situeze la mijloc, cică pentru că nu 

se poate hotărî pe care dintre acestea să o aleagă. 

Cu Luna neagră pe semnul lor, au ocazia, la începutul lunii ianuarie, să fie rele, malițioase, 

ironice, să se gândească prea mult atunci când trebuie să ofere și să nu cântărească deloc atunci 

când trebuie să-și ia. Au însă posibilitatea să fie ființe echilibrate și puternice pentru că în această 

perioadă Venus le trece pe casa comunicării, acolo unde, încă de anul trecut, Saturn s-a stabilizat. 

Există o patimă, o neînțelegere neobișnuită pe care o Balanță ar putea să o aibă față de un factor ce 

trebuie să o transforme. În 2016 balanțele nu acceptă să fie transformate, au propriul adevăr pe care 

vor să îl implementeze celorlalți, au propriile erori cu care vor să-i contamineze pe ceilalți. De 

fiecare dată când o balanța este lipsită de judecată, se va simți confortabil și dovedesc atât de multă 

putere de convingere încât toți cei din jur o vor crede. Se întâmplă lucrul acesta pentru că acționează 

din interior, încearcă să capteze atenția celorlalți pe baza dramelor pe care le-au trăit în ultimii doi 

ani, pe baza lipsurilor pe care le-am experimentat în ultimii patru ani și pe baza unor puternice 

frământări afective pe care le traversează din 2008 încoace, de când Pluton le trece pe casă familiei. 

Pluton va mai sta o perioadă bună de timp pe casa familiei și nici nu au habar balanțele ce li se 

pregătește, ce mari ar putea fi dezamăgirile, cât de profunde vor fi acestea când centrele de putere 

vor fi reconfigurate deja. După ce Pluton le va ieși in casa familiei și va intra pe casa iubirii dăruite 

(2023), experiențele aceea ce a însemnat sacrificiul pentru cineva drag sau pentru un confort 

personal vor fi singurele elemente pozitive pe care le vor trăi. Celelalte vor fi ambiții, tinichele 

legate de gât sau chiar greutăți foarte mari. Așadar, anul 2016 le oferă din nou posibilitatea de a 

învăța să fie stabile, fidele, să cântărească lucrurile bune care s-au întâmplat din 2008 încoace și să 

nu mai fie atât de zăpăcite. 
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Intrarea lui Mercur în mers retrograd pe casa iubirii dăruite arată că deja zorii unui mare 

eșec se văd. În aceeași zi în care Mercur intră în mers retrograd și balanțele se revoltă împotriva 

celor care au sentimente frumoase față de ele sau care le-au purtat dragostea cu ceva timp în urmă, 

Soarele se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră și cineva le spune că greșesc, o persoană 

din jur le atrage atenția că au un comportament indecent și că, de fapt, nu ele sunt afectate de acest 

comportament ce un membru al familiei sau poate chiar mai mulți. Există posibilitatea ca balanțele 

care au trecut printr-un eveniment tragic în ultimii ani, adică din 2008 încoace, cele care au pierdut 

o persoană dragă sau care au avut o experiență legată de moarte, mister, ocultism, magie, să aibă, 

începând cu 5 ianuarie, până la finalul lunii, tot felul de experiențe neobișnuite. Ceea ce debutează 

cu acest careu între Soare și Luna neagră înseamnă revoltă împotriva unui bine personal. Știm că 

balanțele au un talent în a desconsidera o calitate personală, în a prezenta ceva personal ca fiind un 

defect pentru ca elementele minore, câteva calități sau poate chiar câteva defecte prezentate drept 

calități, să rupă gura târgului și să defileze cu acestea, de altfel foarte ușor de întreținut, mult timp și 

pe baza cărora să obțină avantaje importante.  

În 6 ianuarie, când Soarele va trece prin conjuncția cu Pluton, vor observa că aceste erori pe 

care le fac sunt de fapt palme pe care le dau celor dragi. Totuși, prima decadă a lunii ianuarie 

înseamnă pentru balanțe și posibilitatea de a face planuri de viitor, fără judecată, fără logică, doar pe 

baza simțului și doar pentru a compensa o greșeală pe care au făcut-o conștient și de ale cărei 

consecințe se tem pe viitor. Frica le face să nu simtă corect realitatea și în momentul acesta, la 

întâlnirea cu această șansă, să se elibereze de o constrângere și, în același timp, să aibă garanția că 

niciodată nu vor mai trece prin situații de genul acesta. Ceea ce fac balanțele la începutul lui 

ianuarie, adică în prima decadă, este mai multă fantezie, un vis urât din care nu se pot trezi fără 

ajutor. În ianuarie, când Jupiter va intra în mers retrograd pe casa lucrurilor ascunse, balanțele vor 

simțit pe propria piele cum este să greșești intenționat la adresa cuiva. Din nefericire pentru ele, nu 

vor putea să împărtășească celor cu care se întrețin, oamenilor cu care se întâlnesc toată ziua care 

este adevărata dramă pe care o trăiesc. 

În 9 ianuarie Venus va împlinii conjuncția cu Saturn și vor încerca să salveze aparențele, vor 

face apel la fondul de rezerva, vor cumpăra lucruri scumpe, vor încerca să se întrețină cu oameni 

foarte importanți și vor aborda acest comportament pentru a distrage atenția de la adevăratele 

probleme. Procedând în felul acesta, balanța nu arată că este slabă și caută soluțiile cele mai simple 

și comode, ci că proiectele de viitor nu se pot desprinde de această dramă a neputinței de a ieși din 

întuneric, adică arată că au putere, dar riscă tot timpul să o folosească abuziv ori greșit. Luna nouă 

din 10 ianuarie are acest mesaj pentru cei născuți in zodia Balanță. 

A doua decada lunii ianuarie înseamnă contactul cu o formă de corecție pe care, fie balanța 

dorește să o aplice celorlalți, fie celuilalt doresc să o aplice unei persoane născute în zodia Balanță 

pentru a limita conflictul dintre dorință și acțiune, pentru a nu mai agita spiritele în mod gratuit. Pe 

această relație proastă dintre Pluton și Luna neagră, balanțele cred că numai prin bunăstare vor reuși 

să depășească acest impas, numai prin bani mulți, avantaje sau absența grijilor vor putea să fie 

văzute așa cum se simt ele, persoane frumoase, înzestrate, talentate și curajoase. În realitate, schema 

aceasta vorbește despre defecte și balanța, cu cât se va vedea mai frumoasă în oglindă, cu atât mai 

mult își va întuneca sufletul, cu atât mai greșite îi vor fi faptele. Realitatea nu este ceea ce neagă 

pentru a se deduce frumosul, adevărul sau puterea. Acestea, atunci când sunt, trebuie spuse exact 

așa cum se construiesc, nu sugerate. Nu este de joacă atunci când Luna neagră tranzitează semnul 

propriu, dar atunci când acest element astral trimite raze negative către un malefic ce a mobilizat 

suficient de mult o casă a emoțiilor este un element care trebuie privit cu și mai mare 

responsabilitate pentru a nu compromite prin exemple negative, prin libertăți proaste și viețile 

celorlalți. Poate balanțele au impresia că momentul acesta este marcat de curaj, poate au impresia că 

li se oferă prea multă libertate pentru a depăși ceea ce consideră că a fost greșit, apăsător sau 

enervant în propria viață de câțiva ani. De fapt, momentul acesta arată explorarea unor defecte de 

caracter pe care ele însele nu sunt în stare nici măcar să le înțeleagă. Dacă au curaj, se întâmplă 

pentru că, până acum, au avut tupeu, dacă le captează celorlalți atenția, se întâmplă pentru că până 

acum i-au șantajat și le-au dominat spectrul percepțiilor cu temeri, cu frici, cu griji inutile, iar dacă 

au în jurul lor oameni care se simt dator față de ele, se întâmplă pentru că le-au tot repetat lucrul 
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acesta ani de zile. Libertatea pe care o folosește o balanța în momentul acesta este greșită și ea nu 

poate să satisfacă decât propria nevoie de bine care este, de altfel, prin relația proastă dintre Pluton 

și Luna neagră, exponentul unor mari pagube pe care cei din jurul lor, cei care vor sa ajute o balanța 

să iasă din impas, le-au. Balanțele au într-adevăr nevoie de susținere, nu să fie cărate în spate ci 

învățate cum anume să se comporte, ce anume trebuie să vorbească și cum să gândească. O balanța 

care are experiența manipulării nu va accepta să fie modelată de nimeni. Va știi că drumul acesta al 

fățărnicie este cel mai bun, că minciuna pe care o spune gratuit este cel mai delicat și lipsit de 

pericol instrument de care ar trebui să se folosească oricine. Desigur, sunt și balanțe echilibrate care 

nu vor experimenta genul acesta de conflicte interioare. Acestea vor înțelege în 14 ianuarie, când 

Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur, că a renunța de dragul familiei la ceea ce au 

reprezintă un transfer de putere, un bine pe care îl fac ușor și simplu. Vor face asta acesta pentru ca 

am mai făcut-o și altădată, dar nu pentru a-și asigura viitorul, nu pentru a avea garanția că acești 

datornici se vor achita față de ele la un moment dat, ci dintr-o căldură a sufletului, din dorința de a 

menține echilibrul. Așa după cum știm, garanții în privința aceasta sunt destul de puține, deci 

balanțele nu ar trebui să aibă prea mari așteptări. 

 
Relația bună care se împlinește în 15 ianuarie între Mercur retrograd și Jupiter le vorbește 

balanțelor despre ambiție. Momentul acesta avantajează femeile, cele care au trecut mult mai ușor 

drept persoane romantice, sensibile, atente la valențele sufletului și mai puțin la rațiune sau la 

logică. Aceasta este, de altfel, armă unei femei născute în zodia Balanță care mimează toate 

lucrurile acestea pentru că, în realitate, niciodată nu renunță nici la logică, nici la rațiune, și nici la 

interes. Pot însă acum să păcălească pe toată lumea, să transforme o situație ciudată într-un element 

care să le avantajeze foarte mult fără să lupte, acționând din umbră, vorbit și trecând de la o extremă 

la cealaltă sau lingușind pe cel mai puternic. Relația bună a Soarelui cu Axa Dragonului, situație 

prin care se poate media tendința Nodurilor favorizează balanțele care sunt în război, persoanele 

care vor printr-o confruntare să anuleze o patimă, o mânie, o stare de boală sau o dependență față de 

un element toxic. Balanțele devin foarte ușor dependente de ceea ce le alimentează din exterior 

fericirea. Fie că acest element este un pahar de alcool, tutunul, un drog, servicii legate de simțuri, de 

sexualitate, de a privi frumusețea și încântarea celorlalți, iar în a doua decadă a lunii ianuarie 

contactul cu aceste elemente negative pot agrava starea de sănătate sau le poate aduce un ghinion 

așa cum s-a întâmplat de altfel și pe finalul anului anterior. Pe finalul anului anterior balanțele au 

avut impresia că destinul le recompensează, că le oferă bucurii, plăceri, că sunt încântate, că sunt 

încurajate să se exprime prin orgolii sau prin banii, dar, de fapt, erau ținute captive într-o zonă a 
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vieții care nu accepta modelarea și care, de fapt, le consumau din rezerve. Acesta pare să fie un 

moment în care reeditează iluzia finalului de an 2015. Vor vedea că până la finalul acestui an vor 

avea mai multe ocazii în care să se trezească. Trezirea la realitate pentru balanțe este dură pentru că 

au senzația că împreună cu elementul exterior care le menținea această stare de halucinație li se 

smulge din suflet o bucurie. În 19 ianuarie Venus se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului 

și au idei greșite despre viață, despre oameni, se raportează fals la modelele de conduită ale 

celorlalți și, în plus, pozând în persoane sincere și obiective, își rănesc cel mai bun prieten. Pe 20 

ianuarie Soarele va intra pe zodia Vărsător, adică pe casa iubirii dăruite și balanțele nu vor fi atât de 

afectate în momentul acesta de erorile pe care le fac. Vor vedea însă că această protecție nu ține 

mult și foarte aproape de finalul lunii ianuarie se va risipi. 

În 21 ianuarie, când Mercur va împlini o relație proastă cu Luna neagră, balanțele își vor 

atribui un rol în familie sau un rol puternic față de cei slabi pe care nu-l merită. Lor nu le pasă de 

răspundere în general, se pot desprinde de acest sentiment foarte ușor, mai ușor decât oricare alt 

semn zodiacal, și a-și atribui imaginea unor persoane serioase, solide, care își respectă cuvântul dat, 

care țin cont de o interdicție și iubesc oamenii prin ceea ce sunt prin ceea ce le pot oferii lor 

înseamnă a elabora o formă de iluzie destul de periculoasă. Balanțelor le este cel mai bine atunci 

când denaturează sau chiar când apelează la fățărnicie, la viclenie, atunci când pun pe tapet cele 

două extreme, nevoile personale și instrumentele pe care le folosesc pentru a și le satisface pe 

acestea prin intermediul altora. Venus, pe 23 ianuarie, va intra pe zodia Capricorn și le va oferi 

acestor nativi posibilitatea de a fi sinceri și de a nu se mai folosi de ceilalți. Există această deviație 

înscrisă în codul lor genetic și, noi, pentru că studiem astrologia, observăm lucrurile acestea fără 

patima și vom considera că acești oameni sunt vinovați mai mult decât ne spun faptele lor. Atunci 

când un om trebuie să-și recunoască vina el trebui să conștientizeze că nimic din exterior nu-l 

condiționează să facă lucrul acesta dacă dorește să aibă omenie. Dacă dorește să nu aibă omenie 

atunci va considera că toată lumea îl acuză, că este constrâns să spună lucruri în care nu crede 

pentru a supraviețui. Pe Luna plină din 24 ianuarie balanțele care sunt constrânse să recunoască un 

adevăr dureros vor invoca motivul acestor constrângeri. Au senzația că totul se zdruncină, că barca 

în care sunt se scufundă și nu mai au timpul necesar să inventeze vinovați pentru că partenerii de 

dialog sunt vorbiți și nu au încredere în ei sau nu au suficient de multă putere încât să-i manipulezi 

pe toți. Acest moment de expresie foarte înaltă arată cât de versatile pot fi balanțele atunci când vor 

să-și pună în aplicare o atitudine radicală. S-ar putea ca prin această atitudine să nu obțină niciun 

avantaj însă dacă prin asta demonstrează că peste ele nu se trece, că de cafeaua lor de dimineață, 

înghețata de la prânz sau vinul fiert de seara nu se atinge nimeni. Altfel, sunt în stare de orice. 

În 25 ianuarie Mercur își va reveni la mersul direct însă deja această planetă prin 

retrogradare ajuns pe casa familiei și a produs suficient de multe daune care cumulate cu faptul că 

Marte, în această perioadă, se află în conjuncție cu Junon, adică le-au produs stricăciuni celorlalți, 

au făcut împrumuturi pentru alții sau au distrus din răutate, invidie sau neatenție, visul celorlalți, 

trebuie să-și facă un plan de răsplată. Va trebui să dea înapoi ceea ce au stricat, ceea ce au 

împrumutat sau ceea ce nu le aparține. 

Elementul cel mai dur care se consumă în această perioadă și care este și elementul cel mai 

dur al lunii ianuarie și care se împlinește pe 25 ianuarie este opoziția lui Uranus cu Luna neagră. 

Acum nu se întâmplă nimic din ceea ce balanțele nu au anticipat sau nu sunt pregătite să suporte. 

Acest unghi s-a format în timp, chiar de anul trecut el a fost activ și multe din visele pe care l-au 

avut, din halucinațiile sau multe din vorbele frumoase pe care au vrut cu orice preț să le creadă 

pentru a avea iluzia fericirii, se preschimbă, se revoltă acum împotriva stării de normalitate și le 

complică acestora raporturile sociale îndemnându-le să spună că de fapt nu au fost mulțumite, nu au 

fost fericite, nu au câștigat nimic important. Nu se știe dacă asta înseamnă un zdruncin la locul de 

muncă (Neptun le trece de ani buni pe casa muncii), nu se știe dacă aceasta nu înseamnă o 

provocare menită să o expună unor situații imposibile în care să-și dovedească îndrăzneala, curajul 

sau abnegație (Uranus le trece pe casa parteneriatelor) și nu se știe dacă acestea vin din intimitate 

(Pluton le trece de ani bun pe casa familiei). Cert este că momentul 25 ianuarie este începutul unei 

perioade destul de ciudate pe care balanța o va conștientiza ca pe-o zona crepusculară. Nu a avut de-

a lungul vieții prea multe perioade de genul acesta însă acum li se pare că totul se întunecă și nu au 
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soluție, totul se duce în jos și nu-și mai pot reveni, deși, la modul concret, sunt multe situații 

favorabile pe care le explorează, însă ele știu că acestea sunt doar binele ce supraviețuiește din 

inerție și nu se bazează deloc pe acesta. Pentru a avea un confort psihic minim încearcă să găsească 

vinovații în jur, încearcă să se lege de cele câteva persoane pe care le poate acuza pentru a li se 

părea că regretul este confortabil pentru că expres expresia unei lupte, a unei confruntări, activă în 

momentul acesta, care le poate oferi, ca și altădată, un posibil rezultat pozitiv. Nici regretul nu este 

confortabil și tocmai de aceea singura soluție pe care o au în momentul acesta, una reală, nu 

închipuită, este să-și recunoască o greșeală. Prin recunoașterea erorilor balanța se eliberează de 

povești într-un mod cu totul spectaculos. Prietenii le iartă foarte ușor, pot renunța la prieteni mai 

vechi menținute din obligație, se pot ridica deasupra celorlalți și pot recupera timpul pierdut, chiar 

și atunci când nu merită. 

 

FEBRUARIE 
Aprecierile sunt ignorate. Vorbele aruncate prea ușor. Vulnerabilitate. Neputința de a se 

relaxa. Imaginație debordantă. Se profită prea mult de un element slab. Adevăruri împărtășite 

greșit. Dezechilibru. Greutățile sunt prea mari. Drepturile celorlalți nu sunt mai importante. 

Schimbare pe baza unei hotărâri importante. Cuvântul este confundat cu atitudinea. Dușmănii de 

durată. Schimbarea strategiei de lucru. Se traversează o întâmplare ciudată. 

 

Dacă nu respectă recomandarea astrală și nu recunosc o greșeala foarte mare, dacă resping 

această invitație interesantă, dacă desconsideră mesagerul sau dacă nu acordă suficient de multă 

atenție inteligenței practice și, de dragul acesteia, să aprecieze altfel adevărul, atunci bineînțeles că 

își merită soarta și toată luna februarie se vor întâlni cu accidente, cu o formă robustă care va fi 

fatală pentru ele adică vor fi orientate către acțiune care le vor leza și nu se vor putea abține să nu le 

prefere pe acestea. Balanțele care au găsit energia necesară să repare acest neajuns, care au fost 

înțelepte și care au arătat că din 2008 încoace sunt lucruri pe care le-au înțeles, le-au tolerat, le-au 

acceptat și le-au integrat în viața proprie pentru a deveni persoane mai puternice și mai bune vor 

transforma ideea de accident, specifică lunii februarie, în oportunitate. Ceea ce pentru alții 

reprezintă accident pentru balanțe reprezintă șansa de a obține din nou o poziție privilegiată pentru 

atac în forță, printr-o acțiune rapidă, bruscă, abordată pe negândite. Dar până să ajungă acolo 

începutul lunii februarie se va dovedit destul de dureros. 

Negociază pentru orice lucru mărunt, pierd un obiect, se trezesc din nou acuzate că au spus 

anumite lucruri neadevărate la adresa altora, că au avut o atitudine cuviincioasă față de cineva din 

preajmă, adică trec din nou printr-o relație negativă dintre Mercur și Luna neagră. În plus, în aceeași 

zi în care Mercur și Luna neagră se ceartă, și Soarele cu Junon construiesc același tip de relație. 

Toate aceste mesaje neplăcute le arată balanțelor că pot foarte ușor să se izoleze, să crească în 

singurătate, să piardă un bun, un prieten sau să se dea de gol cu o informație pe care și-au propus să 

o ascundă pentru mult timp de acum încolo. De partea cealaltă, elementele acestea care compromit 

statutul sau imaginea unei balanțe arată că aceasta poate fi caustică la adresa celor care nu s-au 

maturizat încă. Pentru a deveni puternică sau pentru a-și consolida propria poziție balanța se poate 

folosi acum de cei slabi, de elementele care îi fac pe aceștia vulnerabili și prin asta reușește să își 

construiască imaginea unei persoane plină de curaj. În general, balanța dispune de o memorie foarte 

bună pentru că se atașează emoțional, nu are griji sau temeri față de lucrurile pe care le consideră 

inutile. De altfel, consideră inutil tot ceea ce nu le incită simțurile. Neavând această povară, 

memoria unei balanțe este tot timpul accesibilă față de ceea ce este util și din această combinație a 

lipsei de povară a informațiilor cu motivarea necesității apare ideea aceasta falsă că au o memorie 

extraordinară. În realitate, sunt selective, poate chiar într-un mod drastic, cu informațiile pe care nu 

le consideră utile. Pot invoca motivul oboselii să fie tot timpul în afara terenului de joc doar pentru 

că nu doresc să se trezească cu o minge în cap. Este și aceasta o motivație, însă nu pentru cei care 

vor să trăiască viața intens, ci pentru cei care urmăresc să-și protejeze corpul de astfel de lovituri. 

Un alt semn zodiacal ar considera o pierdere de vreme să se ocupe de această protecție, balanțele 

însă țin foarte mult la această aparență. 
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Pentru că în prima decadă a lunii februarie corelațiile negative fac trimitere la un episod care 

s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie ce a însemnat un duș rece pentru balanțe, momentul în care 

Venus trece prin conjuncția cu Pluton înseamnă pentru balanțe încercare grea ce le motivează să 

colecteze informații despre ceilalți. Relația bună dintre Soare și Uranus susține acest comportament, 

le încurajează chiar să invadeze intimitățile celorlalți, să facă lucrul acesta cu multă viclenie, cu 

multă atenție îndreptată pentru a se proteja și a nu se compromite, dar și cu o anumită rezervă ca nu 

cumva în acest proces de colectare anumite informații să se compromită, să fie văzute ca asta fac 

sau să fie prea mult impresionată de ceea ce descoperă. De altfel, n-ar trebui să ne ocupăm prea 

mult de lucrurile acestea pentru că balanța nu se sperie mai tare în nicio situație cum se sperie atunci 

când este prinsă cu minciuna. Nu se întâmpla lucrul acesta, pentru că are o conștiință foarte delicată 

și sensibilă, ci pentru că o minciună în cazul balanței nu vine niciodată singură, este legată de multe 

alte elemente care sunt neadevărate și care construiesc imaginea unei persoane puternice, 

descurcărețe, sociabile. Dacă cineva merge pe acest traseu al erorii, al minciunii sau al informațiilor 

prezentate doar pentru a le avantaja pe ele, asta cu orice preț, riscă să le distrugă întregul edificiu. 

Prima decadă a lunii februarie le aduce balanțelor acest risc și el este construit nu printr-o presiune 

pe care anturajul o pune pe demersurile acestea ale balanței, ci prin curiozitățile pe care o balanța le 

are la adresa mediului de apartenență. Dacă își va stăpâni aceste impulsuri atunci accidentele nu vor 

compromite imaginea și statutul unei balanțe, nu vor pune la grea încercare edificiul pe care l-au 

construit, ci le va lăsa pe acesta în apele proprii.  

În 8 februarie când se va împlini Luna 

nouă pe casa iubirii dăruite, balanțele gândesc 

că, poate, raportul social, cel în care s-a dovedit 

amabilă, plăcută, optimistă sau dornică de 

viață, cea care a căutat prin diverse contacte 

sociale să înlăture necazurile din căsnicie 

trebuie modificate. Nu știu deocamdată cum să 

procedeze dar își propun că dacă vor avea pe 

viitor o oportunitate în sensul acesta vor profita 

de ea. 

Balanțele care sunt orientate spiritual, 

cele care au și alte preocupări decât traiul 

obișnuit sau ședința de cumpărături, vor avea 

ocazia în preajma zilei de 9 februarie, când 

Marte se va afla într-o relație bună cu Chiron, 

să descopere un adevăr pe care nu-l vor 

împărtăși celorlalți, dar care le va fi foarte util 

de-a lungul acestui an, ca un talisman care le vor echilibra de fiecare dată când greutățile le vor 

doborî. 

Nu se poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă acest talisman se referă la 

vindecare, la cunoaștere, la o comoară de noi informații sau pur și simplu la întâlnirea cu persoane 

remarcabile. Se poate știi că este o șansa destinului, o oportunitate teribilă de a combate un accident 

care declanșează evenimente în cascadă. Balanțele sunt acum puternice prin șansa pe care o au și nu 

trebuie să fie obraznice, nu trebuie să desconsidere persoana și nici informația doar pentru că 

seamănă cu ceea ce au trăit cândva. Au tendința să facă lucrul acesta pentru că Pluton de pe casa 

familiei le tulbură conștiința, le face să fie preocupate de avere, de bani, de ceea ce promovează 

societatea de consum pentru a avea un loc în lume, printre oameni, într-un grup. O balanță profundă 

va considera că momentul trecerii lui Mercur în zodia Vărsător, cel care se consumă în preajma zilei 

de 14 februarie constituie o șansă de a repara o greșeală. Această greșeală s-ar putea să nu aibă nicio 

valoare pentru cei din jur, să nu aibă nicio greutate pentru persoanele cu care se întrețin balanțele. În 

mod sigur pentru ele reprezintă o deschiderea către o zona abstractă sau către o zonă care le va 

înnobila din punct de vedere afectiv. Este foarte probabil ca acesta să fie momentul în care să 

regăsească o iubire pierduta, un obiect pe care l-am rătăcit prin casă sau pe care l-au uitat într-un 

magazin, să se întâlnească într-un mod absolut surprinzător cu oameni care au fost importanți în 
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trecut și care, de-a lungul acestui an, vor avea un rol foarte important pentru ele. Totuși aceste 

persoane vor avea însă inițial o atitudine refractare față de balanțe. Dacă de cele mai multe ori 

balanțele nu au prejudecăți față de oameni, nu au nicio reținere în a le afișa pe acestea, cu zâmbetul 

pe buze și cu încântare, acum, în preajma zilei de 14 februarie, au ocazia să vadă că oamenii din jur 

se poartă cu ele așa cum ele s-au purtat cu alte persoane pe finalul anului anterior. Dacă pe finalul 

anului 2015 au avut prea multe pretenții, au crezut că nu este niciun pericol dacă lansează tot felul 

de invitații, dacă promit și nu se țin de cuvânt sau dacă îi pun în dificultate pe ceilalți pentru a se 

distra, vor vedea că destinul acum le plătește faptele respective cu aceeași monedă. 

În 18 februarie, când Venus va intra pe casa iubirii dăruite, vor avea mai multă libertate de 

expresie și se vor simți încurajate de comportamentul celorlalți să-și acorde multe drepturi, la 

început prin cuvinte, apoi și prin fapte. Având în vedere că au această accentuare a casei familiei, 

din 2008 încoace din cauza lui Pluton, libertățile pe care și le ofer acum trebuie neapărat să combată 

o tensiune, un stres sau o grijă care le vine din familie. Pentru balanțele tinere acesta este momentul 

de emancipare, secunda de iluminare când se gândesc la faptul că ar trebui să țină cont de 

recomandările care le face Saturn de pe casă educației, adică să fie mai puternice și mai îndrăznețe 

atunci când trebuie să-și aleagă un drum în viață. Libertățile pe care și le ofer acum, dacă sunt în 

consonanță cu ambițiile profesionale, cu dorința de a obține o anumită poziție socială trebuie 

neapărat să fie legate de o disciplină ai educației, a comportamentului sau a gândirii. În plus, în 18 

februarie Marte se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului și au ocazia acum să se exprime 

pozitiv, să facă alte promisiuni și să aibă ocazia acum să și le îndeplinească, adică să se ridice, să 

evolueze prin mișcare, prin flexibilitate, să fie puternice prin faptul că au în jurul lor oamenii care să 

le stimuleze să devină mai bune, adică să le încurajeze să promită ceea ce pot îndeplini pentru a nu 

mai părea pentru toți ceilalți persoane neserioase. Disciplina celorlalți trece în compartimentul 

finanțelor, adică vor fi cântărite și evaluate doar după această valoare și s-ar putea ca achizițiile din 

această perioadă să fie de referință pentru mult timp de acum încolo, nu doar în anul în curs. 

În 19 februarie, când Soarele trece pe zodia Pești, adică pe casa muncii, balanțele se gândesc 

la o metodă de lucru. S-ar putea ca acesta să fie momentul în care se angajează să lucreze pentru 

cineva, se lasă antrenate de gânduri practice, stabilesc datele contractuale pentru o colaborare de 

durată cu o persoană și se vor simți bine că sunt antrenate în direcția aceasta. Este adevărat, 

așteptările pe care le au acești colaboratori sunt mari sau puțin cam nerealiste însă dacă un 

colaborator ajunge să aibă încredere în promisiunile unei balanțe atunci își merita soarta. Hotărârea 

presupune a lucra cu elemente administrative, de gestionare a unui fond sau cele care urmăresc 

captarea atenției celui din jur și folosirea resurselor sale. 

Prin faptul că Marte le trece acum pe casa a II-a arată că pot avea multe avantaje din 

proiecte de durată, poate chiar hotărâri judecătorești, din litigii sau alte tipuri de contracte semnate 

deja mai demult. Balanțele sunt avertizate că dacă vor să manipuleze opinia cuiva folosindu-se de 

farmecele personale, de ușurința cu care manevrează cuvântul sau atitudinea, cu care se folosesc de 

diverse trucuri, greșesc. Colaboratorii care de acum nu tolerează un astfel de comportament, se 

revoltă foarte ușor și în cazul în care sunt descoperite îi vor transforma pe aceștia în dușmani de 

durată. 

Luna plină care se împlinește pe 22 februarie arată că lucrurile esențiale, care vin ca o 

recompensă a unei munci, cele care ar trebui să fie de durată, care nu compromit pe nimeni, 

reprezintă pentru balanța o corvoadă. Le face plăcere ca în această perioadă să fie văzute drept 

persoane muncitoare, cele care respectă programul său care își numără de fiecare dată restul pe 

care-l primesc de la magazin. Pentru că Venus, cea care le trece acum pe casa iubirii dăruite, le 

îndeamnă să fie libere, să se folosească de toată lumea, să pozeze în persoane curtate de toți, ajutate 

de toată lumea, suferă teribil în momentul în care li se atribuie imaginea celor care muncesc din 

greu. De fiecare dată când Soarele le trece pe casa muncii, balanțele muncesc mai mult decât o fac 

în restul anului, mai mult decât cei din jurul lor, poate nu atât de mult cât ar trebui, în funcție de 

recompensele pe care le vor primi de acum încolo. Munca nu înnobilează o balanță, ci o face să 

sufere, îi știrbește puțin din acest aerul de superioritate cu care se împăunează. Decât să lucreze, 

decât să respecte un program de lucru sau un flux tehnologic, preferă să țină de vorbă a persoana 

care muncește în locul lor. 
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Dacă se împotrivesc acestui fapt, dacă fac lucrul acesta de mântuială, dacă nu sunt serioase 

și nu respectă un anumit stil de lucru, dacă nu sunt riguroase cu ceea ce fac atunci se prevede ca 

acestea le vor resimți în special în familie. Acolo atmosfera se va tulbura, de acolo vor veni criticile 

cele mai mari și acolo va trebui să îndure cea mai mare severitate. Dacă în fața acestor episoade vor 

considera că își pot oferi în continuare libertatea de a nu face ceea ce trebuie sau de a face pe 

jumătate, atunci n-au decât să procedeze așa cum consideră. Duritatea de care poate da dovadă 

Pluton de pe casa familiei sau Saturn de pe casă comunicării, nu este de ignorat de nimeni. Dacă 

mai luăm în calcul și faptul că în această a treia decadă a lunii februarie, când proiectele de viitor 

sunt foarte importante, existând o încurajare pozitivă în sensul acesta (adică balanțelor nu le va veni 

greu să fie obiective, nedisciplinate) se consumă și o relație negativă între Jupiter și Chiron, iar cei 

din jurul lor ar trebui să se aștepte ca principalele motivații pentru care balanța nu va dori să 

muncească să vină dintr-o zonă medicală. Ba au dureri de spate, ba au dureri de picioare, efortul le 

ridică tensiunea, ba au alte probleme de sănătate pe care le-au descoperit în ultima perioadă pentru 

care sunt contraindicate efortul, munca, disciplina. 

Totuși, nu trebuie să pornim de la ideea că toate balanțele sunt așa, însă schema aceasta le 

pune în dificultate și le îndeamnă să își scoată la lumină defectele de caracter din disperare de 

cauză. Dacă vom vedea o balanțe care nu vor reacționa în sensul acesta atunci în mod sigur vom fi 

conștienți că au descoperit o mare comoară. O balanța responsabilă și atentă la munca sa este la fel 

de rară ca un scorpion deschis cu toată lumea, ca un leu modest sau ca un vărsător tăcut. 

Pentru că Mercur va avea de împlinit două unghiuri pozitive, unul cu Saturn în 25 februarie 

și altul cu Uranus, în 27 februarie, devenind planetă focar într-un triunghi minor, gândul luminos, 

sufletul deschis, sinceritatea sau rezultatele pozitive obținute printr-o practică spirituală reprezintă 

elementele cele mai bune de care se poate folosi o Balanță pentru a depăși o încercarea destinului. 

Totuși, nu este de neglijat o conjuncție a Soarelui cu Neptun pe casa muncii, în situația în 

care balanța nu știe încă dacă este absolut esențial să fie serioasă în munca sa sau poate păcăli în 

continuare pe cineva. O Balanță superioară, educată sau matură va înțelege că a nu-și îndeplini 

sarcinile profesionale acum, a nu respecta cuvântul dat, a fi serioasă în ceea ce-și propune înseamnă 

a lăsa un gol iar acesta trebuie umplut de altcineva cu un efort echivalent. A obliga de cineva în 

modul acesta să umple un gol înseamnă lipsă de respect, poate chiar lipsă de bun-simț. 

Finalul lunii februarie când Venus se va afla într-o relație negativă cu Junon care putea să le 

sancționeze drastic această neatenție, aceste derapaje comportamentale, inițial pentru mustrare 

verbală apoi prin presiuni care se vor accentua în luna următoare. Primele luni ale anului sunt 

obositoare pentru balanța și finalul lunii februarie pare să fie unul dintre cele mai ciudate, mai 

intense și mai complicate pe care ar putea să le traverseze nativul născut în această zodie. Dacă s-au 

obișnuit până acum să aibă adâncimi în percepție, dacă nu s-au speriat de colaborări stranii sau nu 

au pus etichete oamenilor pe care nu i-au înțeles atunci vor reuși să treacă cu bine de această 

încercare. 

 

MARTIE 
Schimbare prin exercitarea puterii. Interes față de relaționare. Ușoară nervozitate. Pretenții 

fără rost. Dorință de competiție. Nu au suficient de multă energie. Probleme de patrimoniu. Trebuie 

să muncească mai mult. Pot crea o impresie bună. Deconspirare. Simplitatea este ocolită. Nevoie 

de susținere. Exil. Tensiuni. Se pregătesc pentru un salt. Noutatea le pune în dificultate. 

 

Luna martie nu aduce schimbări foarte mari în preocupările balanțelor pentru că în 

continuare Luna neagră este pe semnul lor și o perioadă importanta acestei luni se va menține și 

opoziția pe care acest element astral o realizează cu Uranus. Apoi, ceea ce se adresează celorlalte 

semne zodiacale se adresează și balanței, adică puterile sunt accesibile oricui și nu trebuie decât să 

aibă măsură, să fii atent la ceea ce fac și să nu sfideze bunul simț sau bunul mers al lucrurilor pentru 

a obține avantaje personale. Dacă sunt atente la acest aspect atunci elementele care susțin puterea, 

cele pe care și l-au însușit în lunile anterioare sau în anii anteriori se așază pe făgașul normal și 

balanțele vor fi avantajate. Chiar de la începutul lunii, Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn 
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și gândul de reușită le încurajează să vorbească frumos, să se comporte adecvat, să fie disciplinate, 

să împartă cu ceilalți sentimente frumoase și asta pentru a interveni într-un mod pozitiv asupra 

planurilor de viitor. Din nefericire lucrurile acestea pozitive nu țin prea mult pentru că în 2 martie 

Junon va intra în mers retrograd și vor pune o picătură de interes în toată această relaționare 

frumoasă. Balanțele au pretenția să se transforme într-un profesor foarte bun, să le impună celorlalți 

propriile limite mizând pe faptul ca dacă sunt ascultate sau dacă nu li se opune rezistență, dacă nu 

sunt scoase din mediul lor sau nu sunt criticate public atunci ceea ce fac este foarte bine. 

Este adevărat, Venus nu se află într-o relație bună doar cu Saturn, ci și cu Uranus, semn de 

independență sau de expresivitate. S-ar putea ca valorile schimbării să nu le fi afectat încă pe 

balanțe și lucrul acesta în care se implică să fie confortabile pentru ele. Asta nu înseamnă că sunt 

confortabile și pentru ceilalți, nu înseamnă că este bine ca și alții să procedeze în felul acesta. Viața 

socială a celor din jurul lor nu trebuie judecată după pretențiile pe care le au balanțele și nici după 

instrumentele pe care le folosesc pentru a-și anula o stare de nervozitate sau o frustrare. Din 

nefericire pentru cei din jur, pentru că Venus se implică în astfel de relații cu Saturn și cu Uranus 

arată că balanțele sunt pline de surprize, sunt foarte atente la comportamentul celorlalți și fac lucrul 

acesta pentru că au nevoie să scape de o tensiune, să își redobândească o poziție pe care au pierdut-

o sau să nu mai fie marginalizate. Vor să obțină foarte ușor avantaje pentru că în continuare le 

sperie munca și cu cât vor merge mai mult cu atât vor avea impresia că primesc semnale pe care le 

traduc ca pe o invitație la boală sau la sărăcie. 

Trecerea lui Mercur pe casa muncii, în zodia pești, în 5 martie arată că o convingere pe care 

o Balanță o are într-un colaborator se erodează. Pentru că acest semn zodiacal, adică domeniul 

muncii, este acum foarte încărcată, sunt apăsate de tot felul de griji, le lipsește mobilitatea necesară, 

se simt epuizate de ritmul de lucru, de faptul că trebuie să respecte un program, un proces 

tehnologic, un tratament. De asemenea, trecerea lui Mercur pe casa muncii arată și blocarea 

cunoștințelor pe inhibiții care le diminuează balanțelor capacitate de expresie, încrederea în sine sau 

optimismul. În 5 martie, când Mercur va intra pe zodia Pești, Venus se va afla într-o relație bună cu 

Luna neagră și tot acest bine pe care balanța îl caută este de fapt o cale ocolitoare, o variantă 

ajutătoare, un traseu sinuos pe care vor să pornească pentru că li se pare mai simplu și mai ușor de 

parcurs. În realitate, acesta este drumul cel mai greu pe care pot merge. Pe 6 martie și Marte va intra 

pe zodia Săgetător, adică pe casa comunicării, acolo unde se află de anul trecut Saturn. Balanțele 

sunt dominate de o dorință de competiție, vor să fie din nou privilegiate și să dea lovitura prin 

muncă puțină și avantaje majore, prin faptul că ele s-au născut cu sânge albastru, spre deosebire de 

cei din jurul lor care nu au acest privilegiu și deci trebuie să muncească pentru ele. Nu le este tolerat 

această atitudine și cu cât vor încerca să fie mai dezinvolte să arate că merită să primească ceea ce 

solicită cu atât viața li se va părea mai grea și efortul mai mare. Sunt anumite elemente pe care o 

balanță trebuie să le parcurgă și pot fi interpretate pozitiv atât de aceste persoane cât și de anturajul 

lor. Relația bună a Soarelui cu Pluton arată că dispun de o energie suficient de puternică pe care să o 

folosească pentru luptă. Conform ecuațiilor astrale aferente primei decade a lunii martie balanța 

trebuie să lupte împotriva nedreptăților, împotriva abuzurilor ce au fost făcute la adresa celorlalți. 

De fapt, doar cele superioare, care sunt preocupate de educație morală, de echilibru într-un plan al 

valorilor spirituale pot să facă lucrul acesta. Celelalte persoane născute în acest semn, care activează 

pe un nivel comun, vor dori să gestioneze acest patrimoniu subtil pentru a obține alte avantaje adică 

se vor preocupa de dreptate pentru că speră să obțină și ele dreptatea pe care consideră că o merită, 

adică să muncească puțin și să obțină multe avantaje. 

Luna nouă care se împlinește pe casa muncii, cea care se integrează perfect în aglomerare de 

planete situate pe acest sector, le avertizează pe balanțe că orice derapaj, orice deviere de la traseul 

cel bun consumă din rezervele și dacă nu obțin dreptate pentru alții își vor pune deoparte bani albi 

pentru zile negre.  

A doua decadă a lunii martie le ajută pe balanțe să-și pună ordine în viață. Sunt mult mai 

conștiente de ceea ce ar trebui să facă pentru că deja Marte s-a stabilizat pe casa comunicării și li se 

pare că deja un mesaj clar, pe care să-l transmită celorlalți sau de care să se folosească pentru a 

capta atenția, obțin privilegiile pe care le-au cerut. În plus, această perioadă a anului se află și în 

fereastra unui unghi foarte frumos, trigonului Jupiter-Pluton care le ajută să se simtă bine, să aibă un 
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confort afectiv, să nu trebuiască, sub imperiul unor presiuni interne, să dea note explicative 

celorlalți pentru lucrurile pe care le gândesc sau pentru ceea ce vor să facă de acum încolo. Au 

inspirație, gândesc într-un mod constructiv pentru sine și vor să nu spună nimic din ceea ce trăiesc. 

Pe 12 martie și Venus se alătura planetelor din casa muncii și au posibilitatea să devină serioase, să 

se țină de cuvânt să facă o bună impresie. Tot acolo se consumă conjuncția Soarelui cu Coada 

Dragonului și există posibilitatea ca printr-o mobilizare puternică, printr-un ajutor pe care o balanță 

să-l primească din exterior fără să fi cerut, să se producă un lucru cu totul spectaculos, adică să 

înlăture o limitare, să se separe de o barieră și prin aceasta să producă o mare vindecare.  

Ceea ce se 

consumă pentru balanțe 

în aceasta doua decada 

lunii martie trebuie să 

aibă un impact teribil 

asupra vieții lor în 

ansamblu prin 

îndeplinire a unei 

condiții: trebuie să țină 

un secret, să nu spună 

nimănui care sunt 

obiectivele pe termen 

lung, ce vor să facă și 

cu cine colaborează 

pentru a ieși din acest 

impas. Dacă nu 

respectă lucrul acesta 

Uranus de pe casa 

parteneriatelor, cel care 

le complică relațiile sociale din 2011 încoace, le creează probleme într-un mod nespecific: le 

limitează accesul la o realizare. Nu-i este specific lui Uranus să coordoneze evenimente programate, 

să depășească anumite reguli, să încalce tot ceea ce era clar însă este specific să întârzie dacă la așa 

ceva nu se aștepta nimeni. Se întâmplă lucrul acesta că o formă de dreptate care vine cu 

preponderență din relația lui Jupiter cu planetele de pe casa muncii, Jupiter implicându-se într-o 

relație negativă cu Saturn. O presiune internă ar putea să le îndemne pe balanțe să facă o alegere 

proastă, să acționeze în mod neinspirat, să nu mai poate da înapoi, să nu mai poate repara și prin 

respectarea evenimentelor specifice acestor episoade până la urmă balanța să fie deconspirat. Asta 

înseamnă că nu sunt prudente și nu respectă nimic din ceea ce se recomandă cu bune intenții. 

Mercur se va afla în 15 martie într-o relație proastă cu Jupiter și balanțele trebuie să treacă 

printr-o întâmplare nefericită, trebuie să recunoască o greșeală, trebuie să accepte că sunt vinovate 

într-un incident. Dacă nu fac lucrul acesta declanșează evenimente care duc la refuz. Oamenii își 

pierd încrederea în cuvântul lor și din 16 martie încolo, după ce trigonul dintre Jupiter și Pluton 

intră în separație, când vor avea nevoie să fie crezut că au o experiență și că au cele mai bune 

recomandări, să constate că nu le mai bagă nimeni în seamă. Primul semn că nu se află pe calea cea 

bună vine dintr-o oboseală, din epuizarea pe care o acuză și pe care sunt tentate să o pună pe seama 

programului de lucru sau pe seama faptului că nu s-au vindecat, nu au respectat un tratament sau 

acesta nu dă rezultate. Este posibil ca și programul de lucru, ca și în ritmul în care lucrează să fie de 

vină, însă cea mai mare vina o au balanțele care vor să modifice tot acest cadru pentru a sublinia 

efortul. 

În paralel cu această atitudine negativă pe care o au față de muncă, în viața unei balanțe se 

produce un fapt foarte frumos. Trecerea lui Chiron prin Coada Dragonului le poate expune pe 

acestea unui proces de inițiere. Se întâmplă ca și cum li se deschid cerurile și află tot felul de lucruri 

despre munca pe care trebuie să o facă, despre oamenii cu care colaborează, află secrete, descoperă 

metode de economisire a energiei, de scurtare a timpului rezervat îndeplinirii sarcinilor 

profesionale, iar ceea ce descoperă balanțele acum va fi bun și util pentru toată lumea. Totuși, nu 
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trebuie să trăiască cu iluzia că au devenit dintr-odată înțelepte. Există elemente particulare ale 

vieților pe care balanțele nu reușesc să le depășească. Ele știu, nu doar acum, ci așa cum li s-a 

întâmplat de multe ori de-a lungul vieții, este nevoie de o atitudine fermă, de poziția omului hotărât 

care nu acceptă jumătățile de măsură și care trec dincolo de tulburări emoționale pentru a obține un 

rezultat de durată. Cu cât oscilează mai mult în această zonă profesională sau în aceste sarcini pe 

care trebuie să le îndeplinească, cu atât rezultatele pe care le obțin, chiar și atunci când sunt cu mult 

superioare celorlalte, vor fi amestecate printre defecte și nu se aleg cu nimic bun. Tot ce adună 

risipesc, tot ce câștigă pierd. 

În 20 martie Soarele va intra pe casa parteneriatelor și lucrurile încep să se orienteze pe un 

traseu nou. Casa muncii, încet, se degajează de această răspundere și de această presiune, iar 

balanțele au senzația că pot să respire, că-și pot permite sa aibă timp liber chiar dacă li se va părea 

că nu este suficient, că și atunci trebuie să lucreze sau că mai au anumite restanțe. Eliberarea de 

presiunea teribilă ce vine de pe casa muncii are efect tonic, poate chiar vindecător asupra lor prin 

relația bună a lui Venus cu Neptun, conjuncție prin care pot să facă acum retrospectiva a ceea ce au 

traversat în ultima perioadă și, în plus față de alte momente similare, se poate ajunge la o concluzie 

înțeleaptă. În 22 martie și Mercur le va intrat pe casa parteneriatelor și am putea vedea balanțe 

irascibile, care critică foarte ușor pe ceilalți, care arată că și-au revenit, că nu au nimic pus deoparte 

pentru nimeni și din această cauză își pot permite să le arate tuturor unde greșesc, ce ar trebui să 

corecteze și ce-ar trebui să facă pentru a deveni mai bune. Ele nu asculta de nimeni și în continuare 

orice recomandare primesc este pusă undeva deoparte fără a fi băgat în seamă, dar ceilalți trebuie să 

le asculte părerile, trebuie să țină cont de ceea ce au de spus. Luna plina care se împlinește pe 23 

martie ce le accentuează această axă a relațiilor, scoate de fapt în evidență o problemă de conștiință 

pe care balanțele o au în această perioadă. Nu fac nimic pentru asta sau dacă fac nu au timpul 

necesar pentru ca ceea ce fac să se transforme în eveniment. Foarte curând Saturn își va începe 

mersul retrograd, care va ține până la vară, iar aceste informații, aceste proiecte personale sau aceste 

lecții de viață care ar trebui să le elibereze conștiința de reziduuri intră într-un proces de contracție. 

Dar balanțele care au mai trecut prin așa ceva, cele care sunt deja la vârsta maturității și care își 

amintesc de problemele pe care le întâmpinau cu aproximativ trei decenii în urmă, ar putea să facă 

față unei avalanșe de critici, de acuzații sau de trădare. Celelalte vor resimții această presiune cu o 

mare durere, cu convingerea că trăiesc într-o lume plină de pericole. 

În primul rând, retrogradarea lui Saturn pe casa comunicării le aduce un limbaj deficitar sau 

un limbaj greșit întreținut cu mare efort, cu forță, expresii preluate de la alții, limbaj rigid, limbă de 

lemn sau răsturnări de situație pe care să le accepte doar pentru că trebuie să se hotărască, nu 

neapărat că este bine să procedeze așa. Această deplasare retrogradă a lui Saturn pe casa 

comunicării, cumulată cu o relația proastă pe care Saturn o alimentează acum cu Jupiter de pe casa 

lucrurilor ascunse, poate însemna, pentru balanțe, exil. Sunt avertizat de balanțele care lucrează în 

domeniul diplomatic, care lucrează cu cuvântul sau care, prin profesia pe care o au, sunt tot timpul 

în interacțiune cu mediul social, cu publicul, că derapaje ale vorbirii, decizii proaste adoptate 

împotriva oamenilor se pot răsfrânge cu efect de bumerang asupra lor într-un mod mult mai dur 

decât își pot închipui sau decât ar putea să se întâmple în cazul altor semne zodiacale. Exilul este o 

pedeapsă pe care balanțele ar putea să o primească începând cu 25 martie când debutează 

retrogradarea lui Saturn pe casa comunicării. Dacă se întorc spre educație, dacă acceptăm 

informații, sfaturi, recomandări, dacă se înconjoară de oameni puternici nu își folosesc energia 

pentru a copia, pentru a imita puterea lor, pentru a obține anumite avantaje de pe urma acestei 

colaborări, ci pentru autoperfecționare, pentru dezvoltare personală, atunci vor reuși să depășească 

cu bine această situație, își vor tempera aceste impulsuri negative atât de bine încât să poată fi 

considerate persoane normale. Astfel, vor primi eticheta de persoane necuviincioase, isterice, 

oamenii care nu au acumulat de-a lungul vieții decât tensiuni si frustrări pe care vor acum să le pună 

în spatele celorlalți. În mod sigur, există și balanțe care se încadrează în această definiție, însă cele 

mai multe, nu. Asta înseamnă că orice eticheta pusă nedrept pe această ființă le afectează structura 

afectivă, mai ales că în această perioadă Venus de pe casa muncii, de pe zodia Pești, arată că 

balanțele sunt mult prea sensibile la genul acesta de critici, de-a dreptul vulnerabile și o vor resimți 

ca pe o lovitură teribilă o astfel de părere. Nu mai luăm în calcul cum ar resimții o trădare pe care ar 
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traversa-o în această perioadă. Conjuncția lui Mercur cu Uranus din ultima zi a acestei luni le ajută 

pe balanțele să facă o sinteză a ceea ce este vulnerabil în viața lor, la ceea ce au nevoie pentru a 

deveni mai puternice. Dacă nu sunt lovite, dacă nu sunt criticate, ci protejate, au ocazia pe baza 

acestei conjuncturi, pe baza acestei conjuncții Mercur-Uranus, să se mobilizeze și să se pregătească 

pentru ceea ce va veni spre ele începând cu luna aprilie. 

 

APRILIE 
Adjudecarea unui succes. Obiective pe termen lung. Statutul este preschimbat în altceva. Se 

dă o comandă. Agresivitate adoptată în funcție de capacitatea de înțelegere. Rafinamentul ne 

ocolește. Caută o funcție. Critică nejustificată. Ambiții prea mari. Supraevaluare. Complicitate. 

Visează la lucruri pe care nu le pot obține. Parteneriate dificile. Se întâlnesc la capăt de drum cu 

un rezultat rău. Deplin altceva. Își mobilizează voința pentru a rezolva o problemă. Oamenii devin 

brusc persoane foarte atractive. Realizările le fac să se simtă pe picioarele lor. 

 

Pentru balanță luna aprilie nu înseamnă adjudecarea succesului pe care îl caută, deși și în 

cazul celorlalte zodii locul acesta este posibil. Nu reușesc să obțină ceea ce vor pentru că sunt 

vulnerabile din cauza faptului că Luna neagră le trece în continuare pe semnul lor și pentru că mai 

sunt și alte elemente astrale care sunt poziționate pe case importante pentru ele, totul se 

fragmentează și fiecare element în sine este bun, dar el nu lucrează pentru întreg, ci se crede 

întregul însuși. Există posibilitatea să adjudece un succes, să fie așezat la baza comportamentului 

viitor, să conteze foarte mult pentru tipul de relație care se va consuma la momentul respectiv, însă 

în momentul acesta balanțele nu pot vedea așa ceva. Există o mare problemă de viziune cu care se 

vor confrunta de-a lungul lunii aprilie, mai ales că își vor stabili obiective pe termen lung, la vedere, 

pentru că în interior se tem de umbra trecutului. 

Prima decadă a lunii aprilie înseamnă o retrospectivă care ar trebui să le limpezească 

gândurile și să le ajute să-și selecteze prioritățile în așa fel încât să facă o alegere foarte bună. Din 

start pornesc cu atracție către lucruri care nu sunt practice, care nu sunt importante pentru proiectele 

de viitor și care ar putea să ducă la accidente financiare, la pierderea unui bun sau, în cazul 

balanțelor care au încălcat legea și cărora nu li s-a stabilit încă statutul, poate chiar la privare de 

libertate. În 3 aprilie, când Mercur își va definitiva opoziția cu Luna neagră, se vor simți îndemnate 

de ceea ce trăiesc să pună noi condiții, să creadă că sunt mature și să caute prin orice mijloc să-i 

convingă pe cei din jur că trebuie să le asculte și să execute comanda pe care o dau. 

Așa după cum se poate constata când alte semne zodiacale se preocupă de ceea ce au 

acumulat, balanțele sunt interesate de ceea ce au acumulat. Nu este un lucru neobișnuit să facă asta 

pentru că în mod frecvent, în mediile în care tulbură atmosfera acestea sunt acuzațiile ce le sunt 

aduse. Pentru a compensa această înclinație negativă sau această atracție către greșeală, balanța ar 

putea să se lase antrenată în evenimente sociale tangente la cultură, la educație, la progres prin 

acumulare de informații sau prin schimb de experiență. Pot să facă lucrul acesta în mai multe 

moduri, și foarte blând, dar și foarte agresiv, având capacitatea de a face ceea ce alte semne 

zodiacale în această perioadă nu pot: pot lucra cu adversarii ca și cum le sunt prieteni de-o viață. 

Cei care nu și-au rezolvat încă problemele relaționale cu o balanța, nu ar trebui să se lase acum 

păcăliți de comportamentul lor de acum pentru că blândețea, deschiderea sau alintul pe care îl vor 

vedea nu înseamnă că au depășit conflictul, ci că pot să controleze oamenii din jur și prin genul 

acesta de practici. 

În 5 aprilie, când Venus va intra pe casa parteneriatului, balanțele vor căuta să impresioneze 

auditoriul printr-o psihologie comportamentală folosită adesea doar în această perioadă a anului, 

doar când Venus va trece pe casa parteneriatului. Pot să aibă răbdare, pot să aibă mare putere de 

concentrare, să-și exprime dorințele într-un mod atent, încărcată de expresivitate sau chiar profund, 

însă pentru că este vorba de zodia berbec în calitate de gazdă pentru această planetă, există un motiv 

pentru care procedează în felul acesta. Unii vor spune că planurile de viitor sunt foarte importante, 

alții, din 6 aprilie, de când Mercur le va intra pe casa ocultismului, vor spune că vor de fapt să 

obțină ceea ce nu au putut nici în ruptul capului să obțină în primele trei luni ale anului, adică să 
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găsească oameni care să muncească pentru ele și să le ofere o informație gata elaborată. Având în 

vedere că Mercur se află acum pe zodia Taur, nu se știe dacă doar informația este ceea ce își doresc 

ele în forma elaborată, s-ar putea să-și dorească și altceva, mult mai concret, spre exemplu un 

element de factură materială, un privilegiu, o funcție sau multe obiecte, strălucitoare sau chiar 

scumpe cu care să se joace sau pe care să le folosească doar ele. 

Luna nouă care se împlinește pe casa parteneriatelor pe 7 aprilie arată că balanțele spun, deși 

nu este așa, că sunt pregătite pentru a lupta cu un adversar. Îndemnul acestei luni nu este de a lupta 

cu acești adversari însă prin genul acesta de atitudine balanțele arată că simt comportamentul 

celorlalți, că anticipează ceea ce urmează a se consuma în luna următoare. În realitate, multe dintre 

balanțe provoacă tensiuni, agită spiritele, creează tot felul de situații complicate la care ele să nu 

participe, ci alte persoane, poate chiar unele care nu au nimic de-a face cu situația respectivă. Au 

acest talent de a implica și alți oameni, de a-i antrena pe alții, de a smulge păreri pe care apoi să le 

răstălmăcească ori să le plaseze într-un context străin pentru a obține o concluzia pe care o vor. În 

cazul balanțelor profunde, superioare genul acesta de practică duce întotdeauna la coeziune în 

grupul de apartenență, la detensionarea atmosferei și la consolidarea propriei poziții, în cazul în care 

aceasta nu este negativă. Propria poziție devine un exemplu pentru ceilalți și nu mică va fi mirarea 

atunci când persoane, aflate în conflict, prin întâlnirea cu o Balanță superioară, vor renunța la 

tensiune, vor cădea de comun acord și ceea ce vine din partea acestui nativ născut în Balanță să 

reprezinte elementul de mijloc, zona mediana, cea în care toată lumea are dreptate. Pentru că trăim 

într-o societate care nu încurajează genul acesta de profunzime, este puțin probabil ca balanțele 

comune să poată fi acum atât de înțelepte. Își permit luxul de a critica și fac asta cu o duritate 

teribilă pentru că prima decadă a lunii aprilie este dominată de un careu între Soare și Pluton, semn 

că frustrarea se poate transforma în critică sau acuzații la adresa celuilalt, chiar dacă acesta nu este 

vinovat. 

Prin conjuncția Soarelui cu Uranus din 10 aprilie forma aceasta care s-a definitivat prin 

comportament, prin atitudine sau prin alegere se transformă în independență și devine un element 

de expresie personală practicată în văzul tuturor de-a lungul acestei luni. Este adevărat, toată această 

conjunctură presupune multă independență și s-ar putea ca faptele bune pe care le fac în momentul 

acesta să primească răspuns, în același registru al binelui, în prima decadă a lunii iulie. Până atunci 

asocierile pe care le fac au o componentă neplăcută pentru grupul de apartenență, instigă la risipă, la 

consum suplimentar, la discuții fără rost sau la o formă de pedeapsă care nu înseamnă dreptate, 

decât în cazul lor, decât prin argumentele pe care o balanță le-o oferă. 

Se poate astfel anticipa că din cauza acestui comportament oscilant sau ușor abuziv la 

primul semn de nesiguranța balanța va fi victima a ceea ce-a declanșat dacă în prima decada lunii 

aprilie a abuzat de o persoana nevinovată. Momentul de neatenție se va concretiza în cazul său în 

preajma zilei de 12 aprilie când va fi supusă la evenimente ciudate și nu le va putea depăși decât 

dacă va cere iertare, dacă va sune clar că  a făcut greșeala în mod conștient. Dacă însă a supărat o 

persoană care, în general, are probleme cu iertarea, trebuie să fie absolut sigură că și-a făcut deja un 

dușman pentru mult timp de acum încolo.  

În rest, toate celelalte preocupări țin de refuzul de a colabora în modul în care vine invitația 

de pe zona publică. Acum, pentru că au Soarele și planeta Venus pe casa parteneriatelor, acolo unde 

lucrurile sunt destul de vulnerabile din 2011 încoace, pentru că au Luna neagră pe semnul lor, toate 

formele de conflict pe care le generează le fac să se simtă atrase de oameni care le creează 

probleme, care le desconsideră o calitate pentru că asta le motivează să devină ambițioase. Se pare 

că aceasta este modalitatea prin care se reglează față de ele însele, în modul acesta se pedepsesc 

pentru că au, prin naștere, o problemă de stabilitate. În 14 aprilie, când Mercur se va afla într-o 

relație bună cu Jupiter, teama de decădere se va transforma într-o nevoie de dreptate prin 

intermediul căreia balanța să primească o recunoaștere. Dacă va fi recunoscută acum va avea 

certitudinea că până la finalul anului mai jos de nivelul acesta nu va coborî. 

Dacă se gândește deja că își asigură viitorul pe o perioadă atât de mare de timp, mai mare de 

ceea ce se va întâmpla în luna următoare (termenul maxim spre care se poate orienta acum puterea 

balanței de a anticipa) atunci se înșală. Balanța nu poate să consume în mai mult de o lună de zile 

cam ce urmează să i se întâmple acum. Persoanele care lucrează cu energia sau care sunt implicate 
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într-un proces de cercetare spirituală și care sunt născute în zodia Balanță au în mijlocul lunii aprilie 

o mare problemă cu a înțelege cât de stabil este efectul pe care-l produc, supraevaluându-l. Asta se 

întâmplă pentru că, pentru toată lumea, a doua decadă a lunii aprilie înseamnă o invitație la a 

înțelege care sunt beneficiile sau neajunsurile singurătății. Există multă emoție care se va consuma 

de-a lungul acestei decade și, în general, aceste emoții sunt complicate, încărcate de durere sau 

împodobite cu zâmbete false. Opoziția Soarelui cu Luna neagră pare să dicteze evenimentelor o 

finalitate care nu le va face pe plac balanțelor. Asta înseamnă că dacă se gândesc cumva că 

realizările de acum le vor asigura un trai fericit bun până la sfârșitul anului atunci visează.  

 
În 17 aprilie Marte le va intra în mers retrograd și va avea această deplasare până la finalul 

lunii iunie. O partea a acestei deplasări se va realiza pe casa comunicării și nu mică le va fi mirarea 

când vor vedea că își fac singure probleme, comentează gratuit la adresa celorlalți, fac observații, 

poate, la început, nevinovate, dar, pe parcurs, devine malițios, încărcate de frustrare și cauzatoare de 

mari probleme pentru cei din jur. Dacă în cazul altor semne zodiacale retrogradarea lui Marte 

afectează corpul, structura emoțională sau mentală, fără a implica prea mult oamenii din jur, adică 

persoana în cauză își trage ponoasele pentru greșelile pe care le-a făcut, balanța greșește și din 

cauza ei suferă o persoană dragă, părinții, copii, persoane cu care alege să trăiască în familie sau un 

animal de companie. 

În 19 aprilie când Soarele va intra pe casa ocultismului, vor înțelege mult mai bine și în plus 

vor și reuși să încadreze corespunzător aceste lovituri ale destinului, aceste recompense, dar nu vor 

face nimic în sensul acesta. În aceeași zi în care Soarele le intră pe casă ocultismului și le face avide 

de putere sau avere, Venus de pe casa parteneriatelor se va întâlni într-o relație foarte proastă cu 

Pluton de pe casa familiei. Și cei din exterior vor reuși să vadă care sunt erorile pe care l-au făcut 

balanțele, care au fost persoanele pe care le-au abuzat sau cu care s-au întreținut cu scopul de a trăi 

mai bine. Apoi, la fel de vizibil va fi și rezultatul negativ al faptelor greșite pe care le-au făcut. Dacă 

au conștiință, atunci îndemnul care le vine de pe casa ocultismului este acela de a cere iertare, de a 

prelua, ca o compensare, din părerile celorlalți, în cazul în care greșeala a fost deja făcută și nu mai 

pot să o schimbe. Fac lucrul acesta balanțele complexe, care sunt profunde și care au un simț 

umanitar aparte. Ceilalți însă se vor bucura că pentru greșelile lor alții suferă. 

Prin Luna plină care se împlinește pe 22 aprilie balanțele devin robuste. Soarele se află acum 

pe casa ocultismului și le umple de resurse, de rezerve, le face interesate de zone bogate, nu doar în 

resurse materiale, ci și în altfel de resurse, pe care balanța le poate transforma acum în adevărate 

valori pentru sine sau pentru cei din jur. Nu trebuie să uite balanțele că sunt în continuare într-o 

perioadă conflictuală chiar dacă pentru toată lumea a treia decadă a lunii aprilie înseamnă libertate 

de expresie sau atracție către acțiuni care nu vizează evenimente de amploare, nu urmăresc mersul 

societății, ci mai curând satisfacția personală. Dacă sunt obiective, dacă nu caută din nou să profite 
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de un avantaj care există pentru ele în jur, atunci vor încerca să se împace cu oamenii cu care au 

avut o relație bună pe finalul lunii anterioare. Conjuncția lui Venus cu Uranus de pe casa 

parteneriatelor arată că momentul în care Saturn a intrat în mers retrograd pe casa comunicării le-a 

îndemnat pe balanțe să acceadă la anumite derapaje verbale sau comportamentale, le-a făcut pe 

acestea să acționeze într-o direcție greșită. Acum ar trebui să se întoarcă spre acele persoane, spre 

acele momente, să rectifice o informație, să-și ceară iertare sau să fac în așa fel încât să nu intre în 

luna mai, lună dominată de luptă cu inamici invizibili, cu acest conflict la activ. Dacă nu țin cont de 

acest avertisment, dacă nu se împacă acum cu cei pe care i-au jignit pe finalul lunii martie, vor avea 

surprize din partea acestora când se așteaptă cel mai puțin. Aceștia pot deveni, ca în celebru 

proverb: "Buturuga mică răstoarnă carul mare". 

Totuși, trebuie să le acordăm acestor nativi mai mult credit decât își acordă ei înșiși. Dacă 

este o perioadă de relaxare atunci balanța este prima, își face programări la diverse cabinete de 

cosmetică, în destinații de lux, face o vizită prin magazine, își schimbă programul de lucru și vrea să 

se odihnească mai mult, are nevoie de mai mult timp pentru sine, pentru igiena personală sau pentru 

a-și construi o altă imagine. Genul de extremă abordată de acest semn le îndeamnă pe persoanele 

născute pe sectorul său să considere de maximă necesitate o preocupare pe care au cultivat încă din 

perioada formării. Dacă au fost învățate să-și acorde atenție lor, în această a treia decada lunii 

aprilie vor exagera, dacă au fost formate să studieze, să gândească, să-și construiască o imagine 

socială foarte bună, vor transforma această perioadă de relaxare socială într-o perioadă de efort 

personal în speranța că, la finalul lunii aprilie, vor fi deja așa cum doresc. Nu trebuie subestimată 

această zodie pentru că atunci când se mobilizează iau voință de la alții, apelează la cunoștințe cu 

care au întreținut o relație superficială tocmai pentru genul acesta de situații și se pot mobiliza cu o 

eficiență atât de mare încât să nu existe o problemă pe care să nu o poate rezolva dacă asta își 

propun. 

Opoziția Soarelui cu Junon ce se consuma pe axa proprietății arată că există în această 

perioadă consecințe negative pentru orice formă de abuz pe care o Balanță ar putea să îl facă. Aici 

se poate include orice forma de abuz pe care a fi motivate să-l abordeze ca necesitate: cel alimentar, 

emoțional, financiar etc.  Acolo unde nu pot să facă o sinteză, să ceară ajutorul, să renunțe ori să 

lase pentru o altă perioadă aceste practici apare o schismă. Opoziția lui Venus cu Luna neagră, cea 

care se află în continuare pe semnul lor, le arată cât de vulnerabile sunt în cazul acestor abuzuri. 

Dacă până acum au găsit persoane care să le suporte greșelile, de această dată nu se va mai 

întâmpla. Din 28 aprilie Mercur a intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și până 

acum au reușit să își acumuleze valori, informații, să smulgă de la ceilalți promisiuni, pentru că în 

următoarele trei săptămâni lucrul acesta nu va mai fi posibil. Cel mult vor duce mai departe o 

anume idee despre succes, despre viață, despre reușită fără a putea să transforme în ceva concret. În 

30 aprilie când Venus va intra pe casa ocultismului balanțele se vor afla foarte aproape de resurse 

noi. Din nefericire pentru ele, nu vor fi în stare să le apreciez atât de mult decât dacă sunt calculate, 

modeste, nu vor să abuzeze nici de ele însele, dar de cei din jur, adică sunt în continuare pe o pantă 

ascendentă. În cazul în care au greșit prin abuz și alte evenimente sau persoane au sugerat că ar fi 

cazul să schimbe metoda de lucru, genul acesta de resursă le va fi complet străină. Singurul element 

abundent care va veni în preajma lor va fi un disconfort cauzat de pierderi materiale pe care nu le 

mai pot recupera. În consecință balanțele vor gândi pe finalul lunii aprilie că au greșit foarte mult 

atunci când au ținut cont de recomandările celorlalți, au renunțat la un demers, deși nu ar fi fost 

nevoie decât de încă un pas pentru a rezolva. Pierd din vedere acum, pentru că nu degeaba sunt și 

ele în perioada mersului retrograda lui Mercur, că pasul acela făcut în plus le ridică spre mari 

realizări, dacă sunt pozitive ori le compromit total, dacă sunt instabile și nesincere. Iată cât de 

practică poate fi orientarea lor și cât de inutilă este proiectarea într-un viitor îndepărtat realizări care 

sunt deja așezate la picioarele lor. 
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MAI 
Reținere. Problemele sunt gestionate cu mai multă înțelepciune. Atrag atenția asupra unor 

defecte. Se exprima mult mai ușor. Emoții nefirești. Transformare rapidă. Intră într-un impas. Se 

simt înnobilat e prin binele celorlalți. Putere. Prietenii profunde. Renunță la anumite pretenții. Sunt 

atenuate la statut. Comunicare deficitară într-un sector delicat. Îi pun în dificultate pe ceilalți. O 

intonație nouă le întorc din drum. Conflicte inutile. 

 

Exista multă agresivitate pe cerul astral al balanțelor în luna mai. Dacă pentru celelalte 

semne zodiacale atacul unui inamic invizibil înseamnă o mobilizare în sensul acesta, dar nu cu 

agresivitate, ci, cel mult, cu teamă sau cu reținere, cu scopul de a găsi cele mai eficiente metode de 

protecție, balanța pare să fii acum împotriva tuturor. Se simte foarte îndreptățită să dezvolte metode 

de genul acesta, să combată frica, să facă fapte greșite, unele dintre ele chiar intenționat greșite, 

pentru a seduce mintea bolnavă și a arăta lumii că, de fapt, nu ea este cea care greșește, ci oamenii 

din jur prin afecțiuni pe care le au sau prin problemele pe care le traversează sunt cei mai vinovați. 

În prima zi a lunii mai, prin relația bună care se construiește între Soare și Neptun, balanțele par 

seduse într-adevăr de aceste lucruri greșite. Sextilul Soare-Neptun nu este unul rău, însă se 

transformă pentru balanță într-un unghi negativ pentru că arată interes pentru lucruri mai puțin 

corecte, pentru secretele celorlalți, pentru ceea ce ar putea să-i compromită pe aceștia dacă este 

aflat. În egală măsură, momentul acesta poate aduce în viața unei balanțe și o ezitare. Dacă au de 

făcut alegeri dificile, dacă se pune problema unor combinații la locul de muncă, a unui transfer, a 

unui compromis pe care trebuie să-l facă cu scopul de a obține un salariu mai mare sau pentru a 

munci mai puțin, balanța este dispusă să facă toate compromisurile posibile. În mod normal acest 

unghi ar trebui să reprezinte o schemă pozitivă, o inspirație de care un om trebuie să se folosească 

pentru a atrage atenția pentru a se face utile celorlalți, nu pentru a deveni o problemă pentru alții. 

Balanțele nu ratează nicio ocazie din a pune la punct o persoană vinovată, din a scoate în 

evidență o rușine a cuiva, apoi din se erija, înaintea tuturor, în salvatorul acestor persoane, arătându-

se primele care înțeleg, iartă, acceptă sau tolerează. Până la un punct, lucrurile acestea nu sunt 

greșite. Ele arată faptul că persoana respectivă trebuie să își rezolve o problemă personală și le aduc 

la lumină o rușine pentru ca alții să reacționeze rău și ele bine. Luna mai, pentru balanță, aduce 

genul acesta de practici, arată o duritate exprimată într-un mod penibil și ea se va concretiza cu 

precădere în preajma zilei de 4 mai, când Venus se va afla într-o opoziție cu Junon. Există și 

unghiuri pozitive care se consumă la începutul lunii mai, spre exemplu, trigonul dintre Soare și 

Jupiter. Toate acestea devin însă slugi credincioase unor interese meschine sau unor emoții nefirești 

pe care o Balanță trebuie să le folosească împotriva celorlalți cu scopul de a se apăra. Dacă facem o 

retrospectiva a ultimilor ani, adică din 2008 încoace, de când Pluton le trece pe casa familiei, atunci 

înțelegem de ce balanțele sunt atât de răscolite și de ce s-au educat să fie împotriva tuturor. Până la 

un punct, acestea nu sunt devină. Au trecut prin tot felul de situații, unele mai grozave decât altele, 

care le-au construit în felul acesta. Faptul că persistă de plăcere în acest comportament arată că a 

existat și o predispoziție în sensul acesta. Deci nu sunt întru totul victime. 

Elementele acestea devin foarte importante pentru cel născut în balanță și pentru că prima 

decadă a lunii îi îndeamnă pe oameni să facă un arc peste timp pentru a evolua. Relația bună dintre 

Soare și Pluton ar trebui să poarte toată această povară a binelui făcut pentru transformare dar mai 

intervine în această ecuație și relația bună dintre Soare și Axa Dragonului semn de sincronizare pe 

un ideal îndrăzneț. Din nefericire, balanțele fac o selecție drastică și pentru că Soarele trece pe casa 

ocultismului, cea care se află în analogie cu planeta Pluton, motivele de transformare trebuie să fie 

acuzatoare, plăcute, excesive, aducătoare de noroc sau distrugătoare, adică puternice, impunătoare.  

Faptul că Jupiter revine la mersul direct în prima decadă a lunii mai ar putea să nu reprezinte 

prea mult pentru balanțe în momentul acesta. Jupiter se afla acum într-o relație agresivă cu Neptun 

și aceasta pare să susțină o decizie importantă citită din poziția Axei Dragonului, un element decisiv 

pentru care o Balanță este dispusă să-și sacrifice întregul spectru al percepțiilor pentru a-l îndeplini, 

chiar dacă nu este benefic. Răzbunarea pare să fie una dintre acestea și nu de dragul de a face rău 

cuiva, ci pentru că o presiune internă, una care vine din neînțelegerea esenței, a ceea ce este 
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important și ce nu, ajung să se întoarcă împotriva celui bun. Faptul că Jupiter este retrograd pe casa 

lucrurilor ascunse ar putea să le aducă balanțele un singur beneficiu, acela de a se simți libere, nu 

neapărat că libertatea aceasta este și folositoare.  

Conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd ar fi trebuit să le aduc acestor nativi o modificare 

în viteza de lucru. Din nefericire, nu se face lucrul acesta pentru că totul este judecat după o altă 

dramă, aceea de a nu fi băgat în seamă, de a nu i se acorda importanța cuvenită. Orice ar face, 

balanțele nu fac decât să dea de alte probleme. Dacă se întâmplă lucrul acesta este semn că sunt 

lipsite de sentimente frumoase sau că lucrurile negative sunt vizibil orientate împotriva lor,  iar ele 

reacționează pe măsură. S-ar putea ca în anii următori, după ce Luna neagră le va intra de pe casa 

personalității, pe casa banilor, s-ar putea ca anturajul să tolereze cu mai multă disponibilitate genul 

acesta de derapaje. Acum însă nu este posibil așa ceva.  

A doua decadă a lunii mai, 

cea care le ajută să își construiască 

evenimente sociale cu o perspectivă 

mai bună, mult mai îndrăznețe și 

încărcate de o sensibilitate aparte, 

balanțele promit că dacă își folosesc 

libertatea de expresie, dacă 

adâncimea sensurilor care le 

curtează în momentul acesta este 

folosită pentru mișcare, pentru 

deplasare, pentru curaj sau pentru a 

se menține în această zonă a 

libertății atunci toate lucrurile par să 

se construiască după cum își doresc. 

Cu siguranță, au văzut suficient de 

multe de la începutul anului și până 

acum și din acestea au înțeles că 

orice formă de a invada intimitatea 

cuiva, de a construi evenimente 

sociale împotriva unor oameni, de a 

se folosi de oameni fără scrupule 

sau cu un teatru foarte eficient, reprezintă o gamă de preocupări tolerată de anul acesta. Anul 

dihotomilor periculoase se declară vădit împotriva acestor direcții și balanța dacă își stabilește 

proiectele pe termen lung, dacă dorește să le înnobileze pe acestea prin mișcare și reușită socială 

atunci va trebui să aibă în vedere acest aspect esențial. Dacă așază la baza gândirii aceste direcții, 

separația trigonului dintre Venus și Jupiter le aduce posibilitatea de a obține o promisiune din parte 

unui om curat la suflet, norocos, inteligent și puternic. Relația cu această persoană se va desfășura 

în secret, în umbră și prin intermediul acestei persoane balanța se poate alege cu un succes 

important. Deocamdată, amintirile față de această persoană, în cazul în care există o relație mai 

veche, nu sunt prea plăcute. Pentru balanțe, casa ocultismului adună de toate, multe dintre ele sunt 

neplăcute, marcate de agresivitate sau de secrete indecente. Relația cu această persoană poate să 

conțină genul acesta de amintiri. Din fericire lucrurile par să fie orientate către o finalitate pozitivă. 

Relația bună dintre Venus și Pluton arată că balanțele sunt mulțumite, chiar dacă există un astfel de 

trecut, chiar dacă deocamdată nu se poate vorbi de o prietenie profundă, ci doar de o relație 

eficientă. Vor vedea, cel puțin până la finalul acestui an că, de fapt, șansa balanței de a fi ajutată de 

această persoană vine de pe finalul lunii aprilie. Dacă în ultima decadă a lunii aprilie balanța a 

excelat la capitolul gafe sau jigniri adresate oamenilor slabi, ratează șansa de a fi ajutată de o astfel 

de persoană acum. Așadar, balanțele care consultă din timp aceste previziuni sunt avertizate că 

tonul face muzica și că acest ton nu este dat acum, în a doua decadă a lunii mai, ci a fost dat în 

ultima decadă a lunii aprilie. 

Mijlocul lunii mai are pentru balanță și o altă componentă. Norocul poate fi atât de frumos 

construit încât să pară un vis și crezând în acest vis să aibă impresia că și alte vise sunt posibile. 
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Norocul de acum, cel care vine printr-un mesajul frumos, cel al lui Venus de pe casa ocultismului, 

le invită pe balanța la transformare. Practic, cu fiecare zi a acestei a doua decada lunii mai, balanța 

este îndemnată să facă o schimbare. Ba schimbă coafura, ba schimbă garderoba, ba schimbă 

limbajul sau se hotărăște să devină mai sincere, mai respectoase și să renunțe la multe elemente de 

comportament pe care le conștientizează a fi greșite și despre care sunt conștiente că duc la 

confruntare. Trigonului Venus cu Capul Dragonului arată că în balanța renunță pentru o perioadă la 

spiritul de războinic, la atitudinea refractară și la gândurile antisociale prin intermediul cărora 

reușea de fiecare dată să obțină tot ceea ce își propunea. În momentul acesta este dispusă să facă 

mai mult efort fizic, să se implice mai mult în proiecte de anvergură, să facă acte nobile, să se 

implice în activități filantropice sau să-i asculte pe ceilalți. Abia acum, la suficient de mult timp de 

când Jupiter a revenit ca mersul direct, balanța poate simți o remediere ce ar putea veni din acest 

sector. Abia acum simte că emoțiile pot fi încadrate corespunzător însă trece printr-o provocare. 

Această provocare se va acutiza cu cât se vor apropia de finalul lunii mai și vor vedea că umbra 

trecutului n-a dispărut, ci îi mai urmăresc încă. Dacă însă sunt atrase în continuare de genul acesta 

de practici, de altfel foarte frumoase și lăudabile, vor obține popularitate fără să mai plătească. Până 

acum fiecare lucru plăcut pentru sine sau util pentru statutul pe care îl aveau va fi plătit scump. 

Dacă procedează de această manieră, dacă renunță la agresivitate, dacă renunță la instrumentele 

care-i transformă pe ceilalți în ființe agresive sau îi transformă în persoane conflictuale, atunci 

obține popularitate foarte simplu fără să fie necesar să plătească ceva pentru asta. 

Trecerea Soarelui prin zodia Gemeni în 20 mai înseamnă pentru balanțe atracție către o 

comunicare neobișnuită. Multe dintre persoanele născute în acest semn vor conștientiza cu acest 

ingres al Soarelui în zodia Gemeni că o parte din problemele cu care s-au confruntat de la începutul 

anului și până acum s-au rezolvat deja. Schimbarea aceasta înseamnă pentru ele creștere și 

dezvoltare, deschidere către un universul aparte, către o comunicare frumoasă, bazată pe deschidere 

și amabilitate, dar care poate fi în același timp și o dovadă de stabilitate. Balanța poate să facă un 

lucru pe care niciun alt semn zodiacal nu-l poate face. Poate fi stabilă prin comunicare, se poate 

baza foarte mult pe ceea ce transmite și mizează de fiecare dată pe un anumit tip de răspuns. 

Acestea sunt elemente volatile și niciun alt semn zodiacal nu se poate baza atât de mult pe lucrurile 

acestea. În mod sigur, există o karmă în sensul acesta, există un istoric și o energie stabilă care 

întreține această putere. Nu poate fi întâmplător ca o ființă să se bazeze în mod constant pe lucrul 

acesta. Aceasta este o mare calitate pe care doar balanța o are. 

În 21 mai, în a treia decada lunii mai, Luna neagră va trece pe zodia Scorpion, adică pe casa 

banilor și balanțele vor trebui să se descurce cu ceea ce au reușit să obțină, să acumuleze sau să 

câștige în ultima perioadă. Ultimele nouă luni au fost destul de dificile la capitolul imagine, 

balanțele fiind constrânse să muncească într-un mod neplăcut, să trăiască în condiții neplăcute, să se 

descurce cu puțin, să fie de acord cu oameni pe care i-au disprețuit ori să trăiască cu incertitudinea 

zilei de mâine, fără să aibă un plan o rezervă sau o schemă la care sa apeleze în cazuri extreme. 

Trecerea Lunii negre pe casa hrănirii, pe casa banilor, le face pe acestea vulnerabile față de câștiguri 

ilicite, față de consumul unui fond de care au promis că nu se vor atinge niciodată. A sosit 

momentul sa se atingă și să-și încalce o promisiune. Multe dintre balanțe nu vor avea nicio 

problemă cu faptul că își încalcă o promisiune. Vor exista însă și persoane născute în acest semn 

care, având o educație bună la bază, se vor rușina de această schimbare de registru și vor căuta să se 

asocieze cu oamenii corecți, care au obrazul fin și care, indiferent de situație, nu își încalcă prin 

nimic și pe nicio condiționare cuvântul dat. Cert este că Luna neagră nu le mai afectează balanțelor 

personalitatea. Asta înseamnă că au posibilitatea acum să găsească noi mijloace de exprimare, să 

iasă într-o zonă obscură, să facă apel la instrumente de comunicare pe care nu le-au putut folosi 

până acum pentru că nu credea nimeni în ceea ce spuneau. Acum lumea devine din ce în ce mai 

credulă, iar balanța din ce în ce mai convingătoare. 

În 22 mai, când se va împlini și Luna plina cu Soarele pe casa străinătății și luna foarte 

aproape de Marte, revolta unei balanțe devine un element care va enerva pe toată lumea. Din 

fericire, 22 mai este și ziua când Mercur de pe zodia Taur, de pe casa ocultismului, își va reveni la 

mersul direct. Se produce un fapt neobișnuit în această zi de 22 mai. Balanța nu se poate hotărî dacă 

să lupte împotriva unui adversar pe care l-a inventat sau dacă să se ia de gât cu persoana pe care a 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

99 33 55   

descoperit-o în ultima vreme că este adevăratul vinovat pentru ceea ce i se întâmplă. S-ar putea ca 

până la urmă să fie împotriva tuturor pentru că există prea multă agresivitate pe această lună plină, 

prea multă greutate pe cuvânt, pe ton, pe impulsivitate încât balanța se va simțit privilegiată de toată 

această ostilitate și va crede că este de fapt un privilegiu de care trebuie să se folosească pentru a-și 

cere drepturile. 

În mod cu totul surprinzător, din 24 mai încolo se vor preschimba în alte persoane. Venus va 

trece pe casa gândirii profunde, vor căuta să se integreze în alte medii, vor dori să nege complet 

orice relație pe care le-au alimentat cu anumite persoane, poate chiar cu cele cu care au avut în 

ultima perioadă un conflict deschis sau vor dori să pună la îndoială judecata cuiva doar pentru a 

arăta că sunt deasupra tuturor. 

Nu este deloc puțin lucru pentru o Balanță să treacă prin opoziția Venus-Marte. De această 

dată, Marte se află pe casa comunicării, iar Venus pe casa gândirii superioare. Tot ceea ce vine din 

partea lor primește o replică dură din partea unui anturaj pe care balanța îl consideră mult prea 

închistat, neevoluat sau vulgar. Balanțele acum se cred rafinamentul întruchipat, că sunt înzestrate 

cu un simț practic aparte sau că pot fi oricând doresc salvatorii celorlalți. Este posibil ca unele dintre 

balanțe chiar să fie salvatorii cuiva, însă nu se știe precis pe cine ar putea o balanța să salveze în 

momentul în care trec printr-o relație foarte proastă dintre Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse cu 

Saturn de pe casa comunicării, adică nu se știe precis care este limbajul de care se folosesc pentru a 

fi persoane bune la suflet, utile sau înțelegătoare. Pe cerul astral al balanțelor există o tensiune 

teribilă pe ideea de salvare, de filantropie însă toată această presiune generală contravine ideii de 

salvare. Tocmai de aceea există un mare semn de întrebare referitor la posibilitatea unei balanțe de a 

salva pe cineva. 

Pe 27 mai, când Marte le intră prin retrogradare pe casa banilor, balanțele își aduc aminte că 

au datornici și le bat la ușă, își numără banii, își interoghează contul din bancă, ajung să se 

comporte foarte ciudat în prezența oamenilor care le promit câștiguri imediate și sunt dispuse să 

facă mari sacrificii în sensul acesta. La polul opus există și balanțe care nu sunt atrase de subiectul 

banilor, nu sunt interesate de confort decât dacă acesta este asigurat de altcineva, deci nu se vor 

ocupa de cum obțin banii, ci de ce compromisuri să facă pentru a-i avea așa cum sunt promiși. 

Totuși relația aceasta a lui Marte de pe casa hrănirii cu ecuația astrală a momentului se transpune 

printr-o teamă de consecințe. Marte pe casa a II-a arată agresivitate împotriva celor care câștigă 

ușor, care sunt sănătoși, care tolerează mult mai ușor efortul, promiscuitatea morală sau invectivele. 

Balanța are impresia că trebuie să plătească scump dragostea pe care o poartă celor din jur și tot 

ceea ce se întâmplă în jurul lor constituie un argument teribil în ascunde și mai mult aceste 

sentimente. Nimic din ceea ce se întâmplă de-a lungul acestei luni nu le încurajează pe balanțe să 

devină atractive într-un alt mod decât au fost până acum. Este posibil să folosească alte argumente, 

alte opinii, să-și schimbe hainele, să pară pentru o perioadă de timp alte persoane. În profunzimea 

ființei nu se schimbă, nu pentru că nu ar fi avut timpul necesar, ci pentru că o perioadă importantă a 

acestei luni au acordat-o conflictelor inutile. 

 

IUNIE 
Probleme din cauza banilor. Modifica schema de lucru. Preocupări față de ceea ce este 

ascuns. Emancipare. Viclenia este sancționată brusc. Pretenții fără rost. Cunoaștere limitată la 

simțuri. Insatisfacție. Relație proastă cu anturajul. Pericolul le urmărește la tot pasul. Se răzbună 

ușor. Abandonul. Au nevoie de puțină disciplină. Probleme cu moravurile. Nu se țin de cuvânt. 

Agitație. Au mari rezerve față de evenimente spectaculoase anunțate acum. 

 

Cu Luna neagra trecută deja într-un sector nou, de pe casa personalității pe casa banilor, 

balanțele arată că au scăpat de o problemă de conștiință sau de identitate. Din această cauză luna 

iunie înseamnă o eliberare de anumite condiționări, întoarcerea la o părere bună despre sine și la 

acele segmente de lucru de care se foloseau pentru a reuși să capteze atenția celorlalți ori să-și ducă 

mai departe proiecte pe care le au în derulare. Schema de lucru asupra căreia își îndreaptă atenția o 

Balanță în luna iunie arată că această modificare de strategie afectează toate sectoarele vieții. Asta 
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se întâmplă pentru că de această formă de gândire se leagă multe, atât inserția socială, preocupările 

față de stabilitatea familiei, dar și achizițiile pe care le vor comporta în a doua parte a anului. 

Încă din prima zi a lunii iunie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului 

dau dovadă de îndrăzneală. Mercur se află acum casa ocultismului și această formă de îndrăzneală 

le afectează, la fel ca și prezența Lunii negre pe casa complementară, casa banilor, toate sectoarele 

vieții. Acesta este momentul în care balanțele se simt zdruncinate de ceea ce nu au putut să rezolva 

în ultimele luni și vor să intervin asupra unui ideal cu toată determinarea și cu tot curajul de care 

sunt în stare. Se așteaptă la un rezultat eminamente pozitiv pentru că știu care sunt oamenii cu care 

colaborează, care este calitatea acțiunilor lor și mizează pe anumite rezultate. În 2 iulie, când 

Soarele se va afla într-o relație negativă cu Neptun, balanțele agasează tot ceea ce ar fi trebuit să fie 

un instrument util coeziunii de grup. Nimeni nu știe cât timp nemulțumite sunt de colaboratorii, de 

nivelul pe care-l au, de recompensele pe care le-au primit și mulți au diverse semne de întrebare 

legate de intensitatea respingerii ce ar putea să vină din partea acestui nativ. Ba sunt foarte șirete, ba 

sunt indiferente, ba vor să obțină foarte multe într-un timp foarte scurt, ba sunt mulțumite de tot 

ceea ce primesc. De altfel, începutul lunii iunie este dificil pentru toată lumea, însă pentru balanță 

această dificultate de relaționare se suprapune cu această modificare de vibrație, cu această 

translatare către un alt domeniu, ceea ce arată că sunt foarte vulnerabile. Poate nu ar trebui să fie 

atât de vulnerabile mai ales că trec de câțiva ani buni prin tot felul de situații, unele dintre ele destul 

de conflictuale, însă au și ele o parte de vină pentru că au avut prea mari așteptări de la această 

perioadă a anului. Poate nu sunt toți vinovați, însă dacă balanța trece acum printr-un conflict între 

sentiment și acțiune nimeni nu le poate oferi o soluție generală, ci trebuie să o particularizeze 

cumva.  

Faptul că balanțele sunt foarte pretențioase 

în această perioadă poate fi bine și pentru grupul 

de apartenența. Pretențiile celor din jur le poate 

afecta pe balanțe într-un mod intens și poate chiar 

dureros, dar poate avea un rezultat bun, adică poate 

însemna eficiență la locul de muncă sau 

îndeplinirii sarcinilor profesionale într-un timp 

foarte scurt. Este adevărat, gradul de satisfacție are 

de suferit, însă sunt treziți din amorțeală oameni 

care au lucrat în alt ritm, care s-au implicat până 

acum în tot felul de evenimente, unele mai ciudate 

decât altele fără un rezultat concret. În 5 iunie, 

când Venus se va afla într-o relație proastă cu 

Jupiter, legând casa cunoașterii și casa lucrurilor 

ascunse, balanțele descoperă un lucru foarte 

interesant. Schema aceasta de lucru pe care o 

aplică și prin intermediul căreia stresează pe toată 

lumea, este de fapt singura soluție prin care ar fi 

trebuit să fie escaladate conflictele pentru a fi 

rezolvate. Aceasta este metoda de lucru prin care 

se poate grăbi o soluție, prin care sunt accesate 

mult mai ușor informații complicate sau ascunse în 

mod intenționat de altcineva. Luna iunie, cea care 

este de altfel pentru toată lumea importantă la 

capitolul construcții accesibile oricui, are o 

componentă care nu se aplică și în cazul balanței. De-a lungul lunii iunie ele  nu vor putea să viseze 

și Luna nouă din 5 iunie ar putea să le îndrepte atenția către greșelile celorlalți, în ideea că dacă se 

repară acestea atunci sunt în pas cu lumea, cu moda, cu marile transformări ale societății, cu ceea ce 

nu este încă remediat și, prin schimbarea cu pricina, obțin un mare avantaj. Este posibil ca acest 

avantaj să fie real și să le ofere și o anume satisfacție care va fi, din nefericire, doar un simplu 

moment. Conjuncția Soarelui cu Venus face trimitere la această accesare, la acest câștig și, de 
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asemenea, relația proastă a lui Venus cu Axa Dragonului le spune și că binele acesta se aplică doar 

în cazul lor, nu se aplică pentru comunitate sau dacă se aplică pentru comunitate nu provoacă 

aceeași bucurie. Dar nu doar Venus se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, ci și Soarele și 

tot ceea ce vor să obțină se aplică doar în cazul lor. 

În cazul unei balanțe profunde, superioare, cea care au reușit să administreze foarte bine un 

fond delicat, cum s-a constatat în lunile anterioare, schema aceasta le îndeamnă la renunțare. Ceea 

ce pentru balanța obișnuită înseamnă acumulare, achiziție, solicitări nenumărate că, poate, până la 

urmă câteva dintre ele se vor rezolva, pentru balanța profundă toate acestea devin lipsite de valoare, 

neimportante deci demne de tot disprețul. În 8 iunie, când Junon va reveni în zodia Balanța prin 

retrogradare, cei născuți în acest semn s-ar putea să înțeleagă de ce această perioadă le este atât de 

dificilă. Există o presiune socială suficient de mare care le întoarce pe acestea la relații periculoase. 

Nu vrea nimeni să le facă rău, doar că au talentul de a lăsa relații neterminate, de a nu fi hotărâte 

atunci când trebuie cum trebuie sau cu cine trebuie. Lucrurile acestea, prin retrogradarea lui Junon, 

nu sunt tolerate și faptul că le intră pe semnul lor acest asteroid prin retrogradare arată că au puterea 

acum să soluționeze probleme vechi de ani de zile. Au această abilitate însă nu le va fi ușor. 

Acesta este fondul general pe care-l vor traversa balanțele la începutul lunii iunie. 

Instrumentele de lucru sunt atât bune cât și rele și în mod normal ele ar trebui să penduleze în jurul 

ideii de credință. Mercur de pe casa ocultismului ar trebui să le atragă atenția asupra unor derapaje 

verbale sau asupra unor pretenții prea mari pe care le au din partea unor oameni care le sunt datori, 

dar care nu au acum puterea să redefinească solicitările lor decât cu mari sacrificii. Balanța nu este 

acum în postura de a le cere celorlalți să facă sacrificii pentru ele, însă pretenții pot lansa. Dacă-și 

țin sub control aceste impulsuri, dacă nu ridică pretenții dureroase față de comunitate, dacă au o 

atitudine corectă față de cei care muncesc atunci manevrele de culise nu le vor transforma în 

persoane foarte vulnerabile și nu vor fi chiar atât de ușor provocate. Dacă nu sunt rele la adresa 

celorlalți, ci ceilalți sunt răi la adresa lor, vor vedea în 12 iunie, când Marte realizează un unghi 

foarte frumos cu Chiron, că li se acordă atenție, devin brusc foarte importante așa cum își doresc. 

Dacă nu procedează corect devin importante doar pentru cel care trasează sarcini, pentru un medic 

la care apelează să le pună un diagnostic ori să le dea un tratament, pentru o persoană răutăcioasă 

care se folosește de acest prilej pentru a se răzbuna. 

Trecerea lui Mercur de pe casa ocultismului pe casa gândirii superioare înseamnă relansare, 

deschidere către un plan ideologic nou și această schimbare are un efect eminamente pozitiv asupra 

lor. În primul rând, redobândesc un confort psihic, cel care este absolut necesar pentru a face față 

unor probleme legate de constrângere, de libertate sau poate chiar de dezvoltare. Nu se poate stabili 

din această prezentare cu caracter general dacă aceste constrângeri sau probleme de sănătate sunt 

ale lor sau ale celorlalți. Retrogradarea lui Neptun de pe casa muncii și a bolilor acute arată că, 

pentru următoarele luni, trebuie să se preocupe de soluții  noi atât pentru ele cât și pentru ceilalți. 

Faptul că Venus se află acum într-o relație proastă cu Chiron, arată că balanțele reușesc să capteze 

atenția celor din jur, reușesc să îi facă pe ceilalți să se preocupe însă nu au priză la oamenii spre care 

și îndreaptă atenția. Fondul general este însă bun, atractiv, adică le ajută pe balanțe să redescopere o 

formă de libertate pe care au căutat-o în ultimele luni. 

Totuși, a doua decada lunii iunie le atrage atenția că poate ar trebui să nu se mai simtă atât 

de abandonate dacă nu primesc ceea ce solicită sau dacă visul reușitei profesionale nu se 

îndeplinește rapid și vigilent. Este momentul oportun să trăiască acum cu senzația că lumea în care 

aleg să se integreze este una utopică. Pot să obțină ceea ce solicită dacă se implică cu mai mare 

determinare, dacă nu-și mai neglijează sarcinile pe care le au în familie sau dacă nu mai jignesc 

oamenii pe care-i au în preajmă. Dacă sunt atente la acest capitol al vieții atunci relația proastă 

dintre Soare și Chiron nu le mai constrânge să facă ceea ce nu le place. Vor putea descoperi o 

plăcere misterioasă în acțiunile pe care comunitatea le lasă în baza lor. 17 iunie poate deveni din 

această cauză reprezentativă la capitolul înțelepciune de viață. Când oamenii se așteaptă cel mai 

puțin, balanța iese din anonimat, iese din umbră, renunță la toate aceste drame despre care vorbesc 

foarte ușor și au soluții pentru cei din jur. Este adevărat, acestea nu pot fi aplicate și-n cazul lor, dar 

în momentul acesta nu le interesează, vor să creeze prin aceste soluții un mediu ambiant plăcut, 

atractiv sau tolerant pentru ele și să spere că prin această toleranță multe lucruri li se vor întâmpla 
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celor de la sine. Se pare, însă, că speră degeaba. Lumea în care trăiesc nu este utopică pentru a o 

modela ca pe o plastilină, ci nu trebuie decât puțină disciplină sau puțin respect față de cei din jur 

pentru că aceste lucruri să fie ușor de realizat. În 17 iunie când Venus va intra pe casa imagini 

sociale, iar balanțele vor vedea că schimbările pozitive pe care le produc în planul social se pot 

transforma în evenimente spectaculoase. Ceea ce se prefigurează a se începând cu 17 iunie se 

numește evoluție. Poate pentru celelalte semne zodiacale relația proastă a lui Saturn cu Neptun și 

implicit trecerea lui Venus pe zodia Rac nu este semn de evoluție. Pentru balanțele lucrurile acestea 

se desfășoară într-un alt registru, cu mai multe determinare și pentru că dispun de această capacitate 

extraordinară de a se detașa de problemele cele mai dureroase, de a nu se atașa de griji, balanța se 

ridică și ține discursuri, pleacă în călătorie, face ore suplimentare și are timp și de ea. 

Cu cât ne apropiem de finalul lunii iunie cu atât semnele de evoluție sunt mai puternice, mai 

clare, dar și cozile pe care le-am lăsat în trecut mult mai vizibile pentru ceilalți. În 20 iunie, când se 

va împlini și Luna plina, de această dată cu Soarele pe casa gândirii profunde, balanțele cred că pot 

să facă față unei mari tentații, cred că prin moravuri, bunăcuviință, educație sau progresul pe care au 

reușit să-l obțină, punctând soluții foarte bune pentru comunitate, reușesc să acopere greșelile pe 

care le-au făcut în mijlocul lui februarie. Din nefericire pentru ele, lucrul acesta nu poate fi posibil 

și orice încercare de a insista prea mult pe această latură se transformă în deconspirare. Viața 

socială a balanțelor, începând cu a treia decada lunii iunie, se schimbă și au puterea, chiar începând 

cu 20 iulie, să impună celorlalți cum anume să se comporte cu ele, care este sensul relațiilor pe care 

le vor dezvolta de-acum încolo. 

Din 21 iunie, de când Soarele va intra pe zodia Rac, pe casa imaginii publice, toate aceste 

soluții minunate pe care le-au inventat sau descoperit pentru alții se pot aplica, deocamdată, parțial, 

și în cazul lor. În 22 iunie Junon își va reveni la mersul direct și abia acum se poate vorbi despre 

echilibru, despre deschidere sau despre atenție în cazul banilor. Este adevărat, prima jumătate a 

anului a fost puțin cam agitată, cam întunecată pentru balanțe și după solstițiul de vară au ocazia să 

se pună mai bine în valoare, adică simt că le revine puterea și au mari așteptări de la cei care i-au 

ajutat, de la conjuncturile sociale pe care le-au impulsionat sau chiar de la cei apropiați. Așteptările 

acestea chiar dacă sunt pretențioase, chiar dacă sunt formulate într-un mod puțin cam brutal, de 

această dată pot fi, cel puțin parțial, îndeplinite. Se poate vorbi, începând cu a treia decada lunii 

iunie, de optimism în cazul balanța lor și această experiență specială pe care o traversează vine tot 

dintr-o negație. Relația proastă a lui Mercur cu Axa Dragonului arată că se împotrivesc tuturor 

formelor de impunere. Dacă primesc o hotărâre judecătorească, o contestă și câștigă, dacă li s-a pus 

un diagnostic apelează la alți medici, la alți specialiști până când descoperă că, de fapt, soluția este 

mult mai simplă și ea vine de pe un alt traseu. Au puterea acum să infirme până și un diagnostic mai 

vechi și să facă ajustări pe schema de tratament. 

În momentul în care, în 25 iunie, Jupiter se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului 

balanțele vor vedea că sunt foarte expresive și vor avea certitudinea că soluțiile pe care le primesc 

în momentul acesta sau rezolvările pe care le conștientizează sunt de durată. Este adevărat, le 

tentează și depășirea unei limite, poate chiar limita unei solicitări sau a bunului simț pentru că tot în 

25 iunie Soarele de pe casa imaginii publice trimite unghi pozitiv către Luna neagră de pe casa 

banilor. Dacă cineva vine cu explicații clare în privința lor, dacă sunt lăudate și apreciate pentru 

muncă, pentru corectitudine sau pentru obraz, momentul 25 iulie le îndeamnă pe balanțe să își 

permită să greșească, dacă tot lumea crede că nu sunt atât de corecte. Nu au nicio problemă dacă se 

întorc la imaginea proastă pe care au avut-o în prima jumătate a anului pentru că schimbarea aceasta 

în bine s-a produs când deja s-au obișnuit cu durerea. Balanțele superioare care în prima jumătate a 

anului au fost și echilibrate, i-au ajutat pe cei din jur și nu au profitat de oameni vor acționa în 

direcția aceasta. Vor activa în continuare prin intermediul lui Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse 

devenind protectori fideli, oameni pe care se pot baza sau susținători din umbră ai unor oameni 

foarte importanți. În 27 iunie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus, iar Chiron își va 

începe mersul retrograd, în viața unei balanțe se va produce un eveniment care o va deconspira. 

Dacă în momentul acesta a fost un personaj bun toată lumea va afla, dacă au fost persoane rele și nu 

le va place lucrul acesta. Asta se întâmplă pentru că balanța este invitată de ecuația astrală a lunii 

iunie să lase în urmă tot ceea ce s-a consumat pentru că nu trebuie să fie de referință pentru ceea ce 
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se va consuma în a doua parte a anului. Orice formă de agitație trebuie transformată în activități de 

grup, nivelul de vibrație trebuie îmbunătățit pentru că luna iulie le aduce începutul unor evenimente 

în care trebuie să dovedească îndrăzneală, tărie de caracter sau profunzime. Dacă nu le iau în serios 

nu le vor putea simula la momentul la care evenimentele respective se vor consuma. Acum nu 

trebuie decât să stea drepți în fața adevărului. În 30 iulie când Mercur le intra pe casa imaginii 

publice și Marte își va reveni la mersul direct pe casa banilor balanța trebuie să se afle în fața 

adevărului. Dacă și de această dată răstălmăcește totul de dragul unui avantaj de moment atunci este 

avertizată ca a doua parte a anului le va rezerva evenimente mult mai încurcate decât au avut până 

acum. 

 

IULIE 
Se joacă mult prea ușor cu vorbele. Condiționarea li se pare tonică. Răstălmăcire a unui 

adevăr pentru a-l face util. Probleme de patrimoniu. Manipulează ușor. Problemele sunt înmulțite. 

Tensiune pe sinceritate. Probleme cu răzbunarea. Se întâlnesc un eveniment spectaculos. Se 

conturează o mare forță. Negativitate. Misterul este elucidat. Zăpăceală. Senzații stranii oscilează. 

Duritate gratuită. 

 

În luna iulie balanțele vor fi foarte îndrăznețe. În primul rând, pentru că Junon nu se mai afla 

acum în mers retrograd și prin mersul direct pe 8 iulie va intra în zodia Scorpion, înseamnă pentru 

balanțe eliberarea de o mare răspundere, fapt care le va ajuta să se comporte într-un anumit fel, să 

spună ceea ce ar trebui să facă pe plac celor din jur, colaboratorilor sau persoanelor cu care lucrează 

dar și experimentarea unei stări de revigorare. De la începutul anului și până pe finalul lunii 

anterioare balanțele nu s-au simțit revigorate, iar dacă s-au simțit bine atunci a trebuit ca de fiecare 

dată să plătească mai mult decât face. Acum, forma aceasta de eliberare de condiționare este tonică 

și le face să se comporte altfel. 

Încă de la începutul lunii iulie, când Venus se va afla într-o relație neobișnuită cu Pluton, se 

accentuează o formă de răsplată pe care o vor îndrepta împotriva celorlalți. Cu alte cuvinte, se 

răzbună și câștigă atât în confruntare, dar și în atenția celor din jur, ceea ce le va face să se simtă 

foarte bine. Dacă în situația aceasta dau dovadă de înțelegere și de profunzime atunci caracterul 

acesta demonstrativ al demersurilor nu se va mai întoarce împotriva lor, le va scoate din adâncimile 

ființei acele informații de care au mare nevoie. Balanțele se vor folosi de aceste informații pentru a 

intra într-un mediu nou, pentru a fi mult mai atractive sau pentru a le remarca toată lumea. Dacă vor 

proceda în felul acesta vor vedea că le este permisă și o minciuna, o răstălmăcire a unui adevăr, dar 

și prezentarea unei situații exclusiv un avantaj propriu. 

Apoi, în 3 iulie, când Soarele se va afla în trigon cu Neptun de pe casa muncii, balanțele vor 

fi din nou avantajate prin profesie sau vor reuși să găsească din nou soluții foarte bune la ceea ce 

traversează de la începutul anului și până acum. La începutul lunii iulie Pluton de pe casa familiei 

mediază relația dintre Neptun și Axa Dragonului. Li se întâmplă ceva în familie, apare un 

eveniment, se discută despre o schimbare, planurile de viitor sunt conturate altfel așa fel încât ceea 

ce este plăcut pentru balanța să devină util celorlalți. Apoi, acest element tonic nu vine din senin, ci 

este declanșat de intenția unei balanțe de-a face o faptă bună. Este posibil ca toată această 

construcție socială să fie de fapt urmarea unei mari surprinderi pe care anturajul balanței o va avea 

față de faptele bune ale acestui nativ. Pentru că de la începutul anului și până acum nu au binevoit 

să facă fapte bune, nu prea s-au interesat de lucrul acesta și nici nu au avut, decât cu mici excepții, 

preocupări de această factură este absolut firească această surprindere însă foarte interesantă pentru 

cel care analizează cerul astral al acestor nativi este reacția acestei surprize. Apar și parteneriate noi, 

evenimentele neprevăzute care se construiesc pe casa parteneriatelor devin un exponent ale unui 

progres pe care balanța va reuși să îl folosească eficient pentru patrimoniul personal, pentru bani, 

pentru atenție sau pentru sănătate. 

Luna nouă din 4 iulie întărește aceste avantaje pe care le obține balanța și le dă o perspectivă 

de cel puțin patru săptămâni însă, în funcție de seriozitatea pe care o vor proba s-ar putea ca aceste 

realizări să țină mult mai mult. Apoi, schema pe care o folosește o balanța acum ridică o altă 
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problemă pe care acești nativi au ignorat-o de la începutul anului și până acum ori au analizat-o într-

un mod propriu. Nu le este permisă acum amăgirea, nu le este permis să viseze prea mult, să se 

gândească la faptul că dacă se simt liberi să acționeze într-o direcție preferată atunci pot permite să 

fie și visătoare, să creadă că la un moment dat vor întâlni un prinț calare pe un cal alb. În luna iulie 

visele acestea nu sunt permise sau, pentru cine nu dorește să țină cont de aceste avertismente astrale, 

sunt permise, dar cu o plată mult prea dură. Plata pe care o Balanță trebuie să o plătească pentru 

visele sale va deveni vizibilă în preajma zilei de 7 iulie când Mercur se va afla într-o opoziție cu 

Pluton și când avantajele pe care le-au primit anterior nu mai sunt posibile, nu le mai mulțumesc pe 

balanțe sau oamenii care au promis susținere, ajutor nu vor să se mai țină de cuvânt. Asta se 

întâmplă pentru că în luna iulie balanțele au puterea să comande evenimentelor concrete o anume 

finalitate însă nu le este permis sa adauge nimic. După ce lucrurile se vor mai stabiliza puțin, după 

ce se vor mai maturiza în a folosi genul acesta de energie atunci și câștigurile vor fi altele. 

Deocamdată, trebuie să se bazeze doar pe simpatia oamenilor și nu le este permis să manipuleze 

aceste raporturi sociale pentru a spori un avantaj sau pentru a le înmulți. 

 
În iulie când Luna va intra în zodia Scorpion se va intensifica opoziția Soarelui cu Pluton 

semn greu pentru toată lumea însă pentru balanțe este și mai greu deoarece activează o drama vieții 

de familie pe care nu au reușit să o rezolve din 2008 încoace și care a constituit zona cea mai 

dureroasă de la începutul anului și până acum. Această opoziție de le învie balanțelor plăceri ciudate 

care sunt în contradicție cu nevoile familiei, adică o formă de risipă sau de tensiune nervoasă care 

nu este tolerată de nimeni din preajmă și care le duc la un consum mai mare. Pentru a depăși acest 

impas balanțele vor dori să fie cu toată lumea și, de fapt, cu nimeni. Nici forma aceasta de 

comportament nu se încadrează în schema astrală tolerată pentru ele de anul 2016. Orice atracție 

către frumusețe va trebui trăită cu implicare și împreună cu cei din jur, prin antrenarea lor pentru ca 

rezultatul să fie cel pe care-l mizează balanța sau cel pe care îl garantează prin manipularea la care 

se pricep atât de bine. 

În 11 iulie când Mercur împlinește relații pozitive cu Chiron, Marte, dar și o relație negativă 

cu Uranus, balanțele se vor revolta împotriva celor pe care-i considerau puternici. Aceste unghiuri 

pozitive arată că se bazează pe avantaje obținute în ultima perioadă însă relația proastă a lui Mercur 

cu Uranus scoate în evidență un deficit de atenție, incapacitatea lor de a se adapta condițiilor 

prezente adică neputința de a vedea cât de puternic este adversarul sau cât este util ar fi să-l 

provoace acum. În 11 iulie balanțele vor observa clar că nu le este permis deocamdată să viseze la 

recuperarea timpului pierdut, la redobândirea puterii sau a importanței pe care o aveau cândva. Au 
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nevoie ca în această lună să se mulțumească cu ceea ce au, să fie împăcate cu ceea ce au primit până 

acum și să nu ceară mai mult. Dacă cel mai mult ajung la conflict, iar conflictul este construit de 

ecuația zilei de 11 iulie pentru ele înseamnă adâncirea într-o tensiune pe care nu o pot controla. 

În 12 iulie Venus le intră pe casa prietenilor și atunci au ocazia să se întrețină cu oamenii 

frumoși, agreabili, cei pe care balanțele îi agreează foarte mult. Pentru că, abia intrată în zodia Leu, 

Venus va trebui să treacă și prin careul cu Junon, balanțele vor avea o insatisfacție, vor considera că 

sunt pedepsite de faptul că pot să facă ceea ce-și doresc, pot să fie în locul unde și-au propus și 

atunci se pot bucura pe deplin de toată această situație plăcută. Apoi, în 14 iulie Mercur va intra și 

el pe casa prietenilor și cu toate că sunt mulțumite de ceea ce primesc, de situația în care se află, 

realitatea pe care o trăiesc este una care le consumă foarte mult. Cei din jur, persoanele cu care se 

întrețin balanțele, vor vedea drama pe care o trăiesc, nu vor fi atrase în această zonă pentru că nu 

vor putea să treacă de comportamentul lor. Asta înseamnă că a doua decadă a lunii iulie face 

trimitere la evenimente astrale pe care balanțele vor să le trăiască intens și, mai ales, vor să țină cel 

puțin până la finalul anului. Dacă sunt provocate, dacă nemulțumirile lor sunt mult prea intense 

atunci își programează ca la finalul acestui interval obositor, la finalul anului să își rezerve dreptul 

de a-i trezi pe ceilalți în realitate, adică la realitatea pe care o văd și o înțeleg ele. Balanțele care au 

lucrat în prima jumătate a anului, care nu au gânduri de răzbunare, dar totuși sunt persoane active și 

care ar fi vrut spre exemplu acum să facă altceva, vor folosi această direcție, care în cazul bărbaților 

comuni înseamnă răzbunare, pentru diseminare. Vor expune celorlalți rezultatele muncii și acestea 

vor fi atât de spectaculoase încât întreaga situația va fi de fapt o formă de răzbunare cu care balanța 

dorește să-i trateze pe cei din jur care nu au avut încredere în ele. 

Balanțele sunt avertizate că în momentul acesta nu este foarte bine să-și stabilească o dată 

pentru răzbunare, nici măcar o dată pentru diseminare dacă sunt absolut convinse că rezultatele sunt 

atât de impresionante încât ar putea fi privite de ceilalți ca o răzbunare. Relația proastă a Soarelui cu 

Uranus arată că efectul acestor planuri se vor întoarce împotriva lor ca un bumerang. Poate ar trebui 

să lase lucrurile la voia întâmplării, poate ar trebui să-și stabilească o etapă intermediară pentru 

această diseminare, spre exemplu, începutul lunii octombrie spre care a doua decadă a lunii iulie se 

îndreaptă ca spre un element de echilibru. Dacă procedează în felul acesta arată că sunt cu adevărat 

echilibrate, că sunt în armonie și că nu doresc să facă rău nimănui. Impulsul de a crea anumite 

probleme celor care l-au făcut să sufere este însă mult prea mare și a doua decadă a lunii iulie se 

poate transforma pentru balanța într-un fel de vânătoare de vrăjitoare pentru că au acum o viziune 

suficient de puternică, de pătrunzătoare, sunt atente la detalii care le scapă celorlalți și pot să 

stabilească o perioadă în care cuvântul lor să conteze foarte mult, iar faptele să rămână în istorie. 

Pentru că sunt, în general, persoane care acționează concomitent pe două fronturi, în 19 

iulie, când Mercur se va afla într-o relație foarte bună cu Saturn retrograd, balanțele vor convinge 

persoanele cu care se întrețin că au o viață interioară bogată, că sunt mulțumite, că vor mai mult de 

la viață pentru că lor li s-a împlinit până acum tot ceea ce și-au dorit. Este departe de a fi adevărat 

însă aceasta va fi modalitatea prin care o balanță va depăși sentimentul de nesiguranță pe care un 

anturaj mult prea curios față de persoana sa li-l trezește. Se poate vorbi aici și despre anumite 

complexe de inferioritate pe care o balanță le-a ocolit de-a lungul întregii vieți, nu doar acum, însă 

de această dată sunt amestecate aceste complexe de inferioritate prin atitudini pozitive, cele care au 

fost susținute, încurajate sau avantajate de schimbarea în bine a relațiilor lor începând cu finalul 

lunii anterioare. Dacă se opresc din această direcție negativă atunci balanțele vor simți că pulsează 

într-un alt ritm, că sunt mai puternice prin frumos, prin armonie sau prin dorința clară de a nu face 

rău nimănui. Aceste ritmuri aparte le pot transforma peste noapte în profesori, în maeștrii, în ființe 

care accesează informația într-un mod misterios, chiar și pentru ele. 

Luna plină din 20 iulie accentuează aceste complexe de inferioritate și le face pe balanțe 

vulnerabile față de imaginea publică pe care nu au reușit să obțină. Atunci când se prezintă pe sine 

spun că sunt pline de calități și arată că sunt complet mulțumite dacă sunt înnobilate sau privilegiate 

cu un destin aparte, însă uită că de-a lungul primelor șase luni ale anului au avut anumite dorințe 

care nu s-au împlinit, uneori l-au formulat clar sau au fost deconspirate de evenimente pe care nu  

le-au putut ascunde suficient de bine și care în momentul de față arată că absența acestei realizări 

din viața unei balanțe indică o nefericire despre care nu vrea să spună nimic. Este posibil să fie 
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împăcată, să nu-și mai dorească atât de intens, atât de agresivi sau atât de puternic lucrul acesta. Ea 

însă nu va formula în modul acesta pentru că speră ca, până la finalul acestui an, momentul limită în 

care dorește să-i pedepsească pe toți cei care i-au greșit, acestea să se împlinească. 

În 22 iulie, când Soarele se va muta pe casa prietenilor, balanțele vor dori să câștige atenția 

celorlalți prin acțiuni fulgerătoare. Acesta este începutul unei perioade bune pentru balanță, mai 

bună decât a fost de la finalul lunii iunie până în momentul de față. Întotdeauna, trecerea Soarelui 

pe zodia Leu este pentru balanță un moment de relaxare sau victoriei. Nu se știe clar în ce direcție 

vor balanțele să obțină victoria acum. În momentul de față victoria pe care o obține o balanță este 

un mare mister și numai o altă balanța ar putea să-și dea seama sau ar putea să descrie ce simt, ce 

trăiesc, care sunt așteptările unui asemenea tip de la cei cu care colaborează. Noi, pentru că studiem 

astrologia și urmărim schemele astrale, știm că în 24 iulie Soarele se află într-o relație proastă cu 

Junon și indiferent ce își dorește balanța, nici într-un caz nu este ceva bun. Dacă nu au fost suficient 

de deschise de-a lungul acestei luni, dacă s-au înconjurat cu oameni frumoși, puternici și calzi 

momentul acesta de careu dintre Soare și Junon înseamnă pentru balanță detașarea de o formă de 

egoism care, în general, complică viața unui om și îl duce spre suferință. Momentul acesta ar putea 

să-i vorbească balanței despre un câștig, despre atenție și pentru că în prima jumătate a anului nu au 

obținut așa ceva de la ceilalți, aceasta să fie cu adevărat o mare victorie. 

Balanțele care preferă să nu-și amintească dramele existențiale, lucrurile rele sau apăsătoare 

pe care le-au traversat în prima jumătate a anului, dar cu precădere cele din mijlocul lunii iunie, cele 

care s-au consumat cu puțin timp înainte ca lucrurile să se schimbe într-un mod spectaculos, cele 

care arată că nu sunt persoane atractive, căutate de cei din jur, îndrăgite, spontane apreciate așa cum 

se credeau Prin trigonul lui Mercur cu Jupiter ce se împlinește în 27 iulie acestea vor reuși să 

construiască cu oamenii din jur prietenii frumoase și de durată, vor stabili proiecte de viitor într-un 

mod complet altruist, vor renunța la ceea ce spuneau în decada anterioară și care ar fi trebuit să fie o 

formă dură de răzbunare, ci prin aceste decizii își vor face viața mai ușoară. Pentru că cei din jur 

știu cât de instabilă poate fi o balanță, cât de ușor se poate hotărî și cât de ușor se poate răzgândi, 

sunt rezervați față de tot acest bine ce poate veni din partea lor. Se știe însă că prin relația proastă a 

lui Mercur cu Marte din 29 iulie balanțele vor mai avea câteva derapaje, vor încerca să-și impună 

punctul de vedere, să se arate nervoase sau să retrăiască cu un episod care s-a consumat în prima 

jumătate a anului, deși și-a jurat că de acesta nu își vor mai aminti niciodată. Din 30 iulie, când 

Uranus va intra în mers retrograd, vor avea clar senzația că secvența aceea reprezintă cea mai rea și 

nefericită întâmplare pe care au traversat-o în prima jumătate a anului. Nu se știe dacă este așa 

pentru că balanțele au puterea de a deforma mai ales că relația proasta a Soarelui cu Luna neagră 

din 30 iulie încurajează spre a da evenimentelor un sens subiectiv. Pot să pună astfel de sentințe, pot 

să exagereze rolul unui eveniment nefericit și nimeni nu le poate contrazice. Apoi, trecerea lui 

Mercur pe casa lucrurilor ascunse, arată că această tensiune nervoasă este interiorizată, este trăită cu 

mare implicare și puțini din anturajul balanțelor își vor da seama de dramele pe care le retrăiesc 

acum. Oricât de dură ar fi realitatea de pe finalul lunii iulie nu se compară cu ceea ce au trăit în 

primele șase luni ale anului. Oricât de mult vor oscila, niciodată nu vor reuși să mai atingă 

extremele pe care le-au atins în primele șase luni ale anului. Deci dacă se plâng prea mult atunci o 

fac pentru că doresc atenție sau li se pare că este loc pentru așa ceva, nu pentru că realitatea de 

acum depășește în gravitate sau durere realitatea primelor șase luni ale anului. 

 

AUGUST 
Simpatie față de slăbiciunile celorlalți. Faptele sunt judecate prea aspru. Schimbări rapide. 

Prea mari tensiuni. Pierd la capitolul metode de lucru. Abandon. Se preocupă de muncă și de 

cercetare. Descoperă lucruri ascunse. Se zăpăcesc ușor. Evenimentele le iau pe nepregătite. 

Reînvie un conflict mai vechi. Au probleme cu înțelegerea propriului destin. Rezistență. Putere de 

creație. Se compară prea mult cu ceilalți. 

 

Dacă pentru toate celelalte semne zodiacale luna august înseamnă simpatie față de 

slăbiciunile celorlalți, pentru balanță este o lună în care se definitivează un comportament, în care se 
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segmentează informații, deprinderi sau în care descoperă că secretele pe care le-au ascuns până 

acum. S-ar putea ca acestor nativi să li se pară o lună mult prea dificilă pentru că va trebui să fie 

stabile într-un mesaj sau măcar consecvente cu ceea ce declară pe moment. Desigur, pot face lucrul 

acesta, deci nu ar avea de să-și facă griji. 

Chiar de la început, din prima zi acestei luni, Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus 

și balanțele se vor simți favorizate, încurajate să accepte oamenii cu care până acum nu au avut 

niciun schimb substanțial, pe care nu au putut să-i încadreze într-o regulă, dar despre care simțeau 

într-un fel ca au ceva aparte. Relația bună dintre Venus, ce trece acum pe casa iubirii primite (cea 

care este guvernată de Uranus în mod analog) cu Uranus le aduce acestora convingerea că observă 

foarte bine, că înțeleg mersul lucrurilor, că nu este cazul să le impune celorlalți propriile idei și că 

acestea dacă sunt menținute, argumentate sau chiar interpretate din mai multe puncte de vedere vor 

putea să le aducă beneficii importante. În prima zi a lunii august se va împlini și trigonul dintre 

Soare și Saturn, Soarele care, de asemenea, se află tot pe casa iubirii primite. Balanțele devin astfel 

privilegiate, acceptă mult mai ușor ceea ce societatea are de oferit și se simte bine. Au nostalgia a 

ceea ce li s-a întâmplat în prima jumătate a anului când nimic din ceea ce au făcut nu era bun sau nu 

și-au găsit locul chiar dacă faptele pe care l-au făcut nu erau întru totul rele. 

Pe 2 august Marte va trece pe casa comunicării și toată această relaționare frumoasă, toate 

aceste asocieri care sunt foarte eficiente vor putea să fie explicate mult mai ușor ori balanțele să se 

simtă mult mai avantajate de oameni cu care se înconjoară. Pentru că în 2 august se împlinește și 

Luna nouă, eveniment care are asupra vieții personale un impact teribil, tot ceea ce pun în pământ 

ca iubire, sacrificiu, sinceritate sau respect se va transforma în mari realizări ale anului 2016. În 

prima jumătate a anului balanțele nici nu visau că lucrurile se pot schimba atât de rapid, într-un mod 

atât de amplu și de frumos. Această conjuncție a Soarelui cu Luna, această poarta care deschide un 

traseu frumos le poate duce către a experimenta o zonă favorabilă din care să se aleagă cu 

popularitate, cu faimă sau cu susținere din partea unor oameni foarte puternici. 

În 5 august, când Venus va trece pe casa lucrurilor ascunse, balanțele pot să devină și foarte 

profunde, nu doar eficiente pe plan social. Există ceva rău care se întâmplă totuși în viața lor și acest 

element negativ vine prin nevoia de a se despărți de ceva inutil. În momentul acesta, pe care 

balanțele îl vor trăi cu mare implicare și determinare, cel care le spune că sunt aproape de o mare 

reușită socială, consideră că nu trebuie să lase nimic în urmă, nu trebuie să renunțe la nimic pentru 

că totul este bun, corect și binemeritat. Venus pe casa lucrurilor ascunse aduce însă succes doar 

acolo unde există renunțare, doar acolo unde există sacrificiu. Cu greu vor exista momente în care 

balanța să accepte ca aceasta este calea și că prin forma aceasta de interacțiune între aspirațiile sale 

și destin reușesc să scape de violența unor tensiuni interioare ce le trăiesc cu implicare.  

Umbra trecutului nu s-a desprins încă și în 7 august, când Mercur se va afla într-o opoziție 

perfectă cu Neptun, când se va activa o axă a bolii, balanțele vor vedea că adversarii cei mai 

puternici nu sunt evenimentele sociale pe care nu le pot controla, nu sunt oameni răi sau cei care 

refuză să țină cont de ceea ce li se spune, ci ele însele. Poate de aceea nu vor să lase nimic în urmă 

pentru că au această plăcere teribilă de a fugi de ele însele, de a îndeplini anumite solicitări 

exterioare, de a se ocupa de exterior, de ceea ce nu le solicită sau nu le compromite pentru că dacă 

se ocupă de lucruri esențiale atunci aceste elemente, pentru a le defini, au nevoie să fie abordate în 

mod sistematic. De fiecare dată când balanța abordează o problemă în mod sistematic, ajunge într-

un impas. Are impresia că acordă prea multă atenție detaliilor, devin nesupuse, indecente sau își 

sfidează o calitate, un statut pentru a crea un gol în propria viață și a avea motiv de fiecare dată să 

nu fie consecventă cu lucrurile care cer o astfel de abordare și să fie nevoită ca, din când în când, să 

iasă din această regulă și să se considere liberă. 

În 9 august, când Mercur se va afla în conjuncție cu Coada Dragonului, schemele acestea 

complicate sau obositoare nu au sens și nici de această dată nu poate fi vorba de o complicație prea 

mare pentru că tot ceea ce vor să facă, tot ceea ce caută să împlinească nu stă în picioare sau nu 

primește susținerea unei persoane din exterior. Cu toate că Mercur și Venus se află deja pe casa 

lucrurilor ascunse, Soarele nu a părăsit încă zodia Leu, deci se află în continuare în tranzit pe casa 

iubirii primite, balanțele, chiar dacă sunt instabile sau se tem de lucruri periculoase ori pe care nu le 

văd în mod direct, sunt ajutate, susținute și protejate, dar nu așa cum vor și nu în domeniul pe care îl 
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consideră cel mai important acum. Dacă se tem de pericole, nu înseamnă că le simt în momentul 

acesta, ci înseamnă că nu au uitat adevăratele pericole pe care l-au parcurs în ultimele șase luni ale 

anului. Casa lucrurilor ascunse le ajută astfel să-și purifice sufletul, să renunțe la frici, la durere, la 

indecență sau la duritatea cu care au fost abordate până acum. 

A doua decadă a lunii august înseamnă 

adjudecarea unei poziții de care în timp 

balanțele își vor aduce aminte cu mare plăcere. 

Ceea ce obține în acest interval inspiră respect 

și pe baza acestui respect vor reuși să obțină o 

poziție importantă în grupul de apartenență sau 

o poziție importantă în familie ori față de sine. 

A doua decadă a lunii august aduce revenirea 

lui Saturn la mersul direct și segmentul 

comunicării își revine complet. De ceva timp și 

Marte, prin deplasare directă, a intrat pe casa 

comunicării, iar acum când Saturn are mers 

direct o mare parte din confuziile care vin de pe casa lucrurilor ascunse, care sunt legate de o 

nedreptate pe care au parcurs-o, de boli care nu au soluție, de faptul că îmbătrânesc, că frumusețea li 

se șterge, că relațiile se împuținează, sunt încadrate corespunzător ori explicate într-un mod logic. 

Cu toate că balanța pozează într-o persoană visătoare, nu poate trăi fără logică. În universul ei bazat 

pe avantaje, favoruri, trebuie să existe o logică a lucrului făcut după o schemă, după un program sau 

după etapele pe care balanța trebuie să le cunoască foarte precis. Ceea ce se întâmplă cu revenirea 

lui Saturn la mersul direct seamănă cumva cu senzația că multe lucruri revine la normalitate, sunt 

încadrate pe făgașul normal ori pur și simplu se liniștesc. Liniștea pe care balanțele o obțin în a 

doua decada lunii august este de-a dreptul terapeutica. În 14 august când Venus își va definitiva 

opoziția cu Neptun vor primi semnale confuze din corp, din minte, visele vor fi neobișnuite vor 

avea clar senzația că pierd ceva. Balanțele care sunt preocupate de ezoterism, care au fost tot timpul 

interesate de ceea ce se află în lumea de dincolo au senzația că pierd energie, că sunt abandonate, 

părăsite, că sunt ascultate sau susținute, dar nu în modul în care se așteaptă sau nu de persoanele pe 

care le consideră cele mai puternice sau de la care ajutorul ar fi de durată. De aici poate veni și o 

undă de nemulțumire pe care să nu și-o mai pot stăpâni până la finalul acestei luni. Dacă sunt 

suficient de atente, de puternice sau de sigure atunci nu se transformă în oameni respingători sau 

prea mofturoși, ci rămân în acest registru al rațiunii, iar suspiciunea, întrebările edificatoare fac 

parte din preocupările unui om care caută, deci vor fi tolerate și la ele.  

Conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului le schimbă optica, le face să gândească în 

profunzime, în perspectivă sau le aduce atât de mult curaj încât să caute echilibrul în lucrurile de 

care s-au temut. Dacă au profesii care le permit o muncă de cercetare, ar putea acum să fac o 

descoperire importantă și această descoperire să reprezinte gloria pe care au căutat-o de ani de zile. 

Din fericire, această deschidere aparte, această descoperire spectaculoasă le va aparține în totalitate 

și vor fi recompensate de posteritate prin faptul că tot timpul va fi menționat adevăratul 

descoperitor. Acest moment în care Venus se află în conjuncție cu Capul Dragonului este susținut și 

de un trigon cu planeta Pluton. În mod firesc, acest element ar trebui să arate redresarea segmentului 

familiei însă înseamnă mai mult de atât. Luna plină care se împlinește în 18 august le aduce 

informații suplimentare despre ținta acestor elemente. Prin mișcare, prin popularitate, prin faptul că 

această informație este adusă din zona lucrurilor ascunse într-o zonă a expresivității, acolo unde 

există 2 malefice, Marte și Saturn, pentru că acești malefici trimit către planetele din casa lucrurilor 

ascunse unghiuri negative, există un eveniment nefericit care smulge această descoperire și o face 

accesibilă tuturor. Balanța, inițial, s-ar putea să nu fie de acord cu această abordare însă acesta este 

practic obstacolul peste care trebuie să treacă în luna august. Dacă acceptă că și soluțiile celorlalți 

sunt bune, recomandările lor sunt utile atunci nu va fi nicio problemă și coordonarea la care 

participă, descoperirile pe care le fac sau invențiile pe care le realizează devin elemente de bază 

pentru toată lumea. Vor rămâne însă cu senzația că opoziția cu pricina sau situația în care se trece 

peste părerea lor, reprezintă unul din elementele vulnerabile ale relațiilor pe care le au în momentul 
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acesta. Nu este nimic vulnerabil în toate aceste relații în afară de atașamentul pe care, în mod 

suspect, o balanță îl are față de amintirea evenimentelor din prima jumătate a anului. Aceste 

evenimente pe care și le amintesc le consumă, le epuizează și le lansează tentații ciudate. Numai 

prin intermediul acestor traume balanțele devin instabile, uită cine sunt sau se comportă foarte 

ciudat cu oamenii din jur. Nu este niciun secret la mijloc, dacă lasă lucrurile să vină de la sine, dacă 

genul acesta de relaționare, care nu este la voia întâmplării, ci coordonat de o mâna destinului, le 

spune că trebuie să se abată puțin de la regula, atunci învață un dans nou, să se comporte altfel, iar 

beneficiile vin dintr-un alt plan. Aceste beneficii care vin dintr-un alt plan au făcut parte din 

pretențiile pe care balanța le-a lansat destinului în prima jumătate a anului. Este adevărat, la 

momentul acela era nevoie să facă o schimbare, să fie corecte, să fie nobili, deci nu era momentul 

oportun. A reînvia acel trecut înseamnă a reînvia și amintirea a aceea ce au cerut și nu au primit și 

este posibil în momentul acesta să se reînvie acel eșec. Din această cauză se tem sau sunt refractare 

la schimbarea sugerată de cineva din exterior. 

Trecerea Soarelui pe casa lucrurilor ascunse trebuie să le găsească pe balanțe pregătite 

pentru genul acesta de profunzime. Se întâmplă acest eveniment astral pe 22 august când trebuie să 

dovedească progresul, stabilitatea sau încrederea în colaboratori. Dacă nu fac lucrul acesta, atunci 

orice formă de inventivitate, orice înclinație către creație sau către improvizație, le complică și mai 

mult existența și le va ține captive într-o formă de plăcere care nu le va permite să fie libere. Dacă 

prin realizările pe care l-a comportat de la finalul lunii iunie până acum au gustat puțin de libertate 

și au văzut că se poate trăi și altfel, prin încetarea de acum devin prizoniere doar în acel segment, 

doar în acea formă de libertate pe care au gustat-o în urmă cu o lună de zile. Apoi, relația de 

conjuncție dintre Marte și Saturn arată că dețin puterea necesară pentru a transmite un mesaj, vocea 

pe care o au se face cunoscută, pretențiile pe care le lansează celorlalți găsesc cel mai bun canal de 

comunicare și devin puternice prin ceea ce știu, prin ceea ce fac sau prin ceea ce vor să transmită. 

Nici nu contează, practic, domeniul în care se implică, nu contează dacă au încredere în 

descoperirea pe care au făcut-o, dacă până la finalul anului puterile pe care le au acum vor fi 

reconfirmat de fiecare data când au nevoie. Momentul adevărului acesta este viu și dacă acum 

intervin în această schemă cu negație, își anulează puterea care definește creația pe care o au și își 

construiesc din aproape în aproape ghinioanele. Vor ajunge foarte ușor în punctul în care să dea 

vina pe ceilalți, să îi responsabilizeze, să considere că sunt principalii vinovați pentru care lucrurile 

nu merg în regulă. Anularea șansei de acum constituie singura cauză a posibilelor probleme pe care 

balanțele ar putea să le aibă până la finalul anului. Dacă sunt acum așezate, dacă stau strâmb și 

judecă drept, vor vedea că nu trebuie să facă prea multe pentru a-și construi propria protecție. 

Trebuie doar să fie respectoase, cuviincioase, să nu aibă o agendă ascunsă, să nu aibă gânduri de 

răzbunare, iar ideile pe care le au trebuie să facă apel la progres acesta să  nu conțină umilințe la 

care obligatoriu trebuie să fie supuși cei care nu au crezut în mesajul lor, care nu au crezut în ele sau 

care le-a opus rezistență. Experiența anului 2016 este una de o importanță majoră pentru următorii 

ani, deci nu trebuie să se joace cu formele-gând ale destinului. Acestea trebuie să fie, la momentul 

oportun, perfecte. Acesta este un moment când formele gând ale destinului unei balanțe trebuie să 

fie perfecte. Acesta este, de asemenea, momentul în care balanța nu trebuie să-și piardă vremea 

plângând și spunând că de ce toată lumea are voie să facă o greșeală numai ele trebuie să fie 

perfecte. Balanțele nu trebuie să fie perfecte pentru alții, ci pentru ele însele pentru că procedând în 

felul acesta își asigură printr-o lovitură eficientă un trai frumos de acum încolo. 

Le este însă permis să activeze pe două planuri, adică să se preocupe și de lucrurile acestea 

esențiale pentru destin, dar să fie și interesate și de ceea ce se află foarte aproape de el. În 25 august, 

când Venus se va afla într-o opoziție cu Chiron, au puterea să facă o investigație a propriilor 

probleme, să vadă care sunt persoanele care le-au stat în cale care sunt problemele care le amplifică 

tensiunea emoțională. De altfel, în momentul acesta nu sunt chiar atât de importante pe cât cred 

balanțele însă face parte din lupta cu viața, cea pe care o iubesc atât de mult deci trebuie să îi acorde 

și acestora atenția cuvenită. Nu trebuie să uităm că balanța este un semn cardinal și la fel precum 

sunt celelalte zodii cardinale, adică berbecul, racul și capricornul, au un mod aparte de a analiza 

evenimentele vieții, unul dinamic, marcat de o activitate continuă. Desigur, în cazul balanței, acesta 

se manifesta într-un domeniu aparte, dar toate cele patru zodii cardinale au un dialog interior ce 
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poate foarte ușor scăpa de sub control. O problemă este dusă în minte și apoi este transformat într-o 

moară care trebuie să toace totul. Acesta este un prilej în care balanța poate transforma o convingere 

eronată într-o problemă de viață. Ziua de 30 august, cea care găzduiește careul lui Marte la Axa 

Dragonului, poate deveni reprezentativ în acest capitol. În același moment Venus va trece pe 

semnul lor și vor avea impresia că dacă își oferă lor argumente atunci acestea sunt și adevărate. 

Balanța are nevoie să fie obiectivă cu ea însăși să nu creadă, cel puțin acum, la începutul tranzitului 

lui Venus prin semnul lor, că tot ceea ce gândesc este adevărat. Ceea ce gândesc în această perioadă 

în care Marte este în careu cu Axa Dragonului este, în cea mai mare parte, susținut pe traume pe 

care nu le-au înțeles nici nu au vrut să accepte sugestii din partea celorlalți prin care ar fi putut să 

înțeleagă. Opoziția de altădată se transformă în frământare, iar frământarea de-acum într-un dialog 

interior epuizant și bolnăvicios. Au nevoie să țină cont de această recomandare astrală pentru că în 

continuare casa lucrurilor ascunse este dominată și gândurile acestea ce nu sunt deloc simple, nu 

sunt deloc idei disparate sau chiar nevinovate. Ele se pot transforma în afecțiuni sau convingerile 

acestea, oricât de conjuncturale ar părea, se pot transforma în obsesii de viață. Apoi, pentru că o 

nenorocire nu vine niciodată singură, Mercur, pe 30 august, își va iniția mersul retrograd care va 

dura aproximativ trei săptămâni. Nu vor avea sprijin de-acum încolo, adică o mare parte din luna 

septembrie, pentru ca ideile acestea să se schimbe de la sine. Ceea ce nu se opresc prin voință 

proprie se va amplifica în virtutea inerției pentru că aceasta este comanda. Dacă vor să se liniștească 

va trebui să creeze o comandă de liniște. 

 

SEPTEMBRIE 
Prea multă mobilitate. Viața se echilibrează de la sine. Am nevoie de precizie. Evenimentele 

sociale fac trimitere la situații pe care nu le-au înțeles niciodată. Schimbă instrumentele de lucru. 

Erori majore. Încearcă să construiască un pod. Aspirații mari. Simpatie față de suferințele 

celorlalți. Mare implicare emoțională. Promisiuni deșarte. Dezvăluirea unui secret le pune în 

dificultate. Își ascund adevăratele sentimente. Nu pot finaliza nimic. Îndrăzneala este oprită. 

Planurile de viitor le vorbesc despre separare. 

 

Nu că ar fi avut nevoie de mobilitate, dar luna septembrie le aduce și lor, așa cum o face în 

cazul celorlalte semne zodiacale, o înclinație către deplasare, către mișcare, accesarea informații 

într-un mod mult mai rapid sau reacții spectaculoase prin care ar putea să șocheze auditoriul, să 

transforme tot ceea ce nu a fost corect până acum în viața lor într-un mare avantaj. Acest lucru se 

întâmplă cu precădere pentru că pe data de 9 septembrie Jupiter va intra pe semnul lor și, în primul 

rând, se vor simți impresionate, încurajate, vor avea putere de expresie și se vor evidenția în grupul 

de apartenență mai mult decât își dau seama că pot face. Asta înseamnă că, referitor la această 

șansă, balanțele nu-și dau seama foarte precis care sunt oportunitățile, cât de departe pot să ajungă. 

Chiar din prima zi a acestei luni, când se va împlini Luna nouă pe Casa lucrurilor ascunse, 

balanțele au un plan de rezervă la care apelează. Luna nouă pe casa lucrurilor ascunse înseamnă 

implicarea acestora în proiecte îndrăznețe în tot ceea ce înseamnă combaterea unui factor de stres 

sau identificarea unei surse de vindecare. Deocamdată doar vorbesc despre asta, doar discuta despre 

notele grave care au existat în viețile lor și nu găsesc soluțiile cele mai bune. Dacă ar fi suficient de 

lucide sau de sincere, dacă educația pe care au primit-o din partea evenimentelor sociale de la 

începutul anului și până acum le-au încurajat să desconsidere frumusețile celorlalți sau cunoștințele 

lor, au ocazia acum să profite de ele. Oamenii nu sunt în jurul lor doar pentru a le executa anumite 

ordine, sunt aproape de ele pentru a le sugera cam ce-ar trebui să facă. 

În momentul în care văd că de fapt soluția este foarte simpla, balanțele ar putea să se 

mobilizeze foarte mult și să dea lovitura. S-ar putea să apeleze la instrumente mai puțin corecte, 

spre exemplu cele care vin din sextilul Soarelui cu Luna neagră, cele care apelează la artificii 

verbale, la ajustări pe parcurs sau poate la interpretarea adevărului după o manieră subiectivă. Cu 

toate acestea, prima decadă a lunii septembrie, dacă nu le atrage atenția balanțelor prea mult asupra 

a ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie, pe problemele și nemulțumirile de atunci, există 

mari șanse ca reușita să fie foarte puternică, iar libertatea pe care o obțin acum să le ofere o mare 
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subtilitate și evenimentele în care se implică să fie de fapt rampe de lansare pentru ținte foarte 

îndrăznețe. Aceste ținte foarte îndrăznețe nu sunt însă în totalitate noi. Ceea ce este nou, ceea ce nu 

poate anticipa o balanță vine mai curând de pe axa relațiilor, acolo unde din 2011 încoace lucrurile 

nu prea merg așa cum trebuie. Aceste elemente de destin care se traduc în cazul celor care vin sub 

forma unor rampe de lansare sunt în consonanță cu ceea ce au sperat sau cu ceea ce au cerut în mod 

implicit în prima jumătate a anului și nu au fost băgate în seamă.  

Prima decada lunii septembrie nu este însă de 

neglijat. Balanțele care sunt puternice, care sunt atente la 

ceea ce au de îndeplinit în această parte a anului vor învăța că 

regulile noi trebuie să se formeze prin apel la experiențele 

celorlalți. Asta înseamnă că o mare parte din energia proprie 

și-o vor folosi pentru a întreba, pentru a se consulta, pentru a 

ține cont de ceilalți sau pentru scoate din cufărul cu amintiri 

acele elemente care l-au dat de fiecare dată putere, care le-au 

făcut atractive pentru cei din jur, care le-a dat putere fizică 

sau magnetism. Prima decada lunii septembrie este încărcată 

de magnetism pentru balanță și prin acest magnetism pot 

valorifica o oportunitate foarte importantă. Au acum șansa să 

transforme adevărate erori majore ale vieții în avantaje 

pentru ele și pentru cei din jurul lor. Relația bună care se construiește acum între Soare și Pluton 

pare să prefigureze marele eveniment al anului 2016, trecerea lui Jupiter pe zodia Balanța, care 

înseamnă pentru acești nativi redimensionarea vieții personale și avantajarea lor pe toate sectoarele. 

Până când să se producă acest eveniment Luna neagră își va definitiva sextilul cu Capul Dragonului 

și vor primi propuneri indecente, vor fi invitate să-și schimbe programul de lucru, să-și schimbe 

locul de muncă, să dea curs unor solicitări venite din partea celorlalți ca și cum ajung la concluzia 

că numai așa pot merge mai departe, de aceste reușite depinzând foarte mult progresul lor. Această 

relație bună a Lunii negre cu Capul Dragonului este o mare păcăleală pentru că balanțele nu au 

nevoie acum de dovezi de genul acesta. Dacă primesc admirație din partea celorlalți nu au motive să 

lupte în modul acesta, nu au de ce să-și nege creativitatea și nici să pună la îndoială imaginea de 

ființe luptătoare pe care au reușit să o construiască de la finalul lunii iunie încoace, de când lucrurile 

au început să se miște într-o direcție pozitivă. 

Trecerea lui Jupiter pe semnul lor arată o mare voință, avantajare pe toate planurile și 

împliniri într-un domeniu personal, relațional sau poate chiar unul tehnic, cel care le oferă bani sau 

exclusivitate. Ceea ce gândesc este în totalitate original, vizibil pentru ceilalți și devine exponentul 

unui progres spectaculos. Asta înseamnă noroc și balanțele, dacă judecă viața grea pe care au avut-o 

în prima jumătate a anului, chiar merită așa ceva. Nu trebuie însă să ne grăbim și să ajungem la 

concluzia că dacă au noroc vor ști ce să facă cu el. Având în vedere că ultima perioadă este 

dominată de o relație interesantă între Luna neagră și Axa Dragonului balanțele comune, ființele 

care până acum au căutat avantaje materiale, că nu degeaba Luna neagră le trece acum pe casa 

banilor, vor transforma acest noroc într-o mare greutate pentru ceilalți ca și cum au găsit în sfârșit 

mijlocul prin care să-i condiționeze pe ceilalți să le întrețină nivelul de trai pe care și l-au dorit 

dintotdeauna. 

Tocmai relația negativă dintre Venus și Pluton avertizează anturajul balanțelor că s-ar putea 

ca succesul lor să fie mai mult discutat decât împlinit, mai mult faimos decât cunoscut. Pot să aibă 

într-adevăr puteri rafinate, pot să aibă o expresivitate și o carisma prin intermediul cărora să își 

redefinească poziția socială, viața în general sau instrumentele pe care le vor folosi de acum încolo. 

Faptul că visează la o viață mai bună și multe dintre aspirațiile acestea se împlinesc nu înseamnă că 

sunt cu adevărat eficiente. Mai au de trecut câteva probe, spre exemplu conjuncția lui Junon cu 

Luna neagră din 12 septembrie, semn de asocieri dubioase. Acestea sunt făcute pentru avantaje 

imediate, poate chiar unele legate de bani sau obiecte obținute prin mijloace greșite. Au însă 

mustrări de conștiință în momentul în care conștientizează că poate dacă își cumpără un lucru de pe 

internet s-ar putea să te bată poliția la ușă. Mercur retrograd de pe casa lucruri ascunse le face pe 
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balanțe îngrijorate pentru lucruri absurde, care nu sunt reale sau care sunt văzute doar de ele în 

modul acesta. 

Nu trebuie neglijat însă impulsul pe care-l au pentru acest câștig, nu trebuie neglijat nici 

maniera originală prin care vor reuși să obțină un avantaj, chiar dacă mijloacele la care apelează nu 

sunt tocmai corecte. Au mustrări de conștiință gândindu-se la consecințe, însă nu au mustrări de 

conștiință gândindu-se la impactul faptelor pe care le realizează. În 13 septembrie, când Soarele se 

afla într-o relație negativă cu Marte, se vor gândi că poate nu este chiar atât de bine că au renunțat la 

război, că nu mai critică atât de ușor și că par din nou în ochii celorlalți persoane iresponsabile. 

Poate ar trebui din nou să declare război celorlalți, să le sugereze să-și vadă de treabă. De această 

dată fac lucrul acesta într-un mod puțin cam dur și au tendința de a-i zdruncina atât de mult pe cei 

cu care colaborează încât să le inspire teamă. În general, balanța nu inspiră teamă, este doar foarte 

teatrală, dar se poate juca relativ ușor cu mințile celorlalți convingându-i că nimic nu este clar și 

teamă să fie o consecință a nesiguranței. În momentul acesta poate inspira teamă pentru că pune în 

cuvânt sau în atitudine frustrările pe care le-au acumulat în prima jumătate a anului când lucrurile în 

viețile lor nu au fost clare. 

A doua decadă a lunii septembrie vine spre balanțe cu lecții de viață foarte importante. Vor 

ca prin ceea ce observă sau învață de la ceilalți să-și repare un eșec al vieții personale, o despărțire 

dramatică sau poate chiar afectarea stării de sănătate. Prin ceea ce urmăresc în momentul acesta 

arată că sunt responsabile însă nu este chiar așa. Opoziția Soarelui cu Chiron arată care este afectată 

starea de confort și vor primi aceste alegeri să repare ceva în această zonă. Apoi, își pot atribui și 

diverselor roluri, adică să preia din sarcinile celorlalți și să lase impresia că se dedicam cu totul 

carierei, acțiunilor filantropice, familiei sau unui ideal îndrăzneț. Pentru că nu doar Soarele se află 

într-o relație negativă cu Chiron, ci și Marte, în 16 septembrie, când se va împlini Luna plină, 

balanțele sunt avertizate că fac în această perioadă un joc periculos. Nu ar trebui să urmărească 

avantaje imediate, nu ar trebui să speculeze gândurile de derută sau de dezorientare ale celorlalți 

pentru a-i convinge că ele sunt ceea ce lor le lipsește. Deocamdată nu pot împlini alții oameni, ci 

doar bulversa, enerva sau împinge de la spate să fie mult mai încrezători în forțele proprii. Grija 

aceasta pe care o au față de confort este greu de suportat. Dacă sunt persoane sociabile, dacă se 

implică în afaceri și relațiile lor se bazează doar pe un schimb, adică orice implicare emoțională sau 

îndeplinirea unor misiuni, atunci lucrurile se orientează de-o manieră pozitivă. Obțin avantaje, dacă 

schimbă regulile în timpul jocului nu trebuie să se supere nimeni pentru că așa procedează o ființă 

care trebuie să supraviețuiască, iar dacă nu stabilesc parteneriatele pe baza unor angajamente sau pe 

baza unor promisiuni atunci își pot permite să fie foarte inventive și să speculeze un avantaj 

imediat. Pot să facă lucrul acesta cu ușurință foarte mare și a doua decadă a lunii septembrie va 

încuraja în direcția aceasta. Vor vedea însă că până la finalul anului, dacă nu sunt constrânse să 

ceară mai multe de la viață sau nu sunt condiționate de un partener de care le leagă alte tipuri de 

angajamente, ar putea să rămân în acest registru și să trăiască bine. 

A treia decadă a lunii septembrie este pentru balanțe puțin mai dificilă pentru că le atrage 

atenția asupra unor lucruri pe care nu le-au făcut corect la începutul lui februarie. Au tendința ca în 

momentul acesta să creadă că izvorul inspirației de acolo le vine, că pot să facă o mare figură, pot 

răsturna ordinea lucrurilor sau pot să devină lideri de opinie pe baza unor experiențe pe care le-au 

acumulat din acea perioadă. De acolo le vine o sensibilitate specială, înclinația către a aprofunda un 

mesaj sau către a cuceri o redută. Norocul le vine de acolo și nu trebuie să creadă că dacă sunt 

cumva încurajate să se exprime, să pună la dispoziția celorlalți din experiențele lor neapărat acestea 

vor fi și apreciate. Există mulți oameni ciudați, fățarnici sau suficient de profituri în jurul lor încât 

să nu obțină genul acesta de efect. 

În 22 septembrie Mercur va reveni la mersul direct pe casa lucrurilor ascunse și balanțele 

pot să extragă din ceea ce au trăit până acum un înțeles aparte. În 22 septembrie și Soarele le intră 

pe semnul lor și au putere, energie, determinare și voință. Au impresia că tot ceea ce există în jurul 

lor le impulsionează să facă o mare figură, să se prezinte într-un mod care le avantajează foarte bine 

și de această dată să fie greșit cum procedează. Pot face un comision, un serviciu cuiva, le pot da 

acestor persoane sfaturi sau pot asculta și fără să conteze dacă se gândesc la ceea ce aud sau nu. 

Balanța poate constata în ultima decadă a lunii septembrie că este suficient să fii acolo, cu corpul, 
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chiar dacă mintea le călătorește printre stele, să fie prezente din punct de vedere fizic într-un loc 

fără să fie nevoie să comunice într-un anumit fel, să demonstreze ceva. Dacă fac lucrul acesta, dacă 

se abțin de la a critica, din a mai face observații gratuite atunci trecerea lui Venus pe casa banilor 

din 23 septembrie arată că de aici le poate veni un mare succes, din situațiile acestea ciudate, 

neobișnuite sau banale. 

Trecerea lui Venus pe casa banilor le arată balanțelor că își pot atribui un nou rol. Vor să-i 

convingă pe cei din jur că sunt capabile, că pot și ele să facă operațiile pe care le fac alții pentru ele, 

pentru a le întreține sau pentru a le face pe plac și fac lucrul acesta în ideea de a-i pedepsi pe cei 

care se revoltă sau de care aveam nevoie. 

Nu se știe dacă puterile pe care le au balanțele sunt atât de mari pe cât declară sau pe cât 

spun. Cert este că în 26 septembrie comportamentul lor atrage atenția, adică își pun ordine în 

gânduri, nu-i mai judecă atât de ușor pe ceilalți, spun că s-au schimbat și toți cei din jurul lor cred 

lucrul acesta, iar dacă spun că verdele este nou gri atunci tot cei din jur vor accepta lucrul acesta. 

Nu se vor mai gândi la consecințele destinului, la efectele karmice ale acestor impulsuri. Saturn, în 

26 septembrie, prin relația negativă pe care o definitivează la Axa Dragonului le avertizează pe 

balanțe că nu trebuie să facă lucrul acesta. Nu trebuie să ceară acum un feedback de la cei din jur, 

nu trebuie să își susțină marile realizări pe nefericirile celorlalți sau pe disperarea lor. Apoi, în 27 

septembrie, Marte va trece în zodia Capricorn, pe casa familiei și s-ar putea ca o mare parte din 

avantajele pe care le obțin pe zona publică să primească replici dure din familie ca și cum balanțele 

s-au rătăcit de turma și au devenit dintr-o dată mult prea îndrăznețe, mai îndrăznețe decât le-a fost 

permis din familie. 

Este posibil ca dorința de reușită sau ambițiile pe care le are o balanță să o îndemne acum să 

fie pesimistă, încăpățânată, egoistă, să le atragă atenția celor din jur asupra melancoliei asupra 

stărilor proaste pentru că de fapt balanța nu-și mai suportă propria melancolie, dar și pentru că are 

acum puterea de a se ridica deasupra celorlalți. Îi folosește pe toți acesta ca pe niște instrumente 

teribile și îi controlează destul de ușor. 

Nu este de neglijat poziția lui Marte pe casa familiei, acolo unde se află din 2008 planeta 

Pluton. Au ocazia o dată la doi ani, când Marte trece prin acest semn, să experimenteze o tensiune 

care are asupra lor un rol edificator. La fiecare doi ani, când Marte le trece prin Capricorn, balanța 

află mai multe despre familie, despre intențiile lor, despre următoarele etape. De fiecare dată li se 

pare interesant și apoi cad într-o melancolie stranie din care își revin cu greu. Acesta este și 

momentul în care s-ar putea ca balanța să se adâncească și mai mult în acele elemente negative de 

caracter pe care le cred puternice, de care se folosesc pentru a-i ține sub control pe ceilalți. 

Contrastul de această dată le afectează și pe ele și nu va mai conta că Pluton își revine la mersul 

direct și că această casă a familiei se poate revigora. Planurile de viitor le vorbește despre separare, 

despre despărțire sau despre împlinirea unei noi etape care nu pare să fie în avantajul lor. 

 

OCTOMBRIE 
Se simt încurajate. Valul schimbării le trece și prin ograda lor. Supraevaluare. 

Creativitatea nu este înțeleasă corect. Se împrumută de idei. Situații în statutul social. Depășirea 

un obstacol. Manipulează ușor, dar se plictisesc la fel de ușor. Câștig neașteptat. Destinul le 

lansează o provocare. Frustrarea trebuie gestionată rapid. Limbajul este deficitară. Preocupării 

față de frumos. O greutate este transferată pe umerii altora. Comunicarea, rezistența și asocierea 

depind de calitatea oamenilor. 

 

Acum, având planeta Jupiter pe semnul lor, balanțele se vor simți încurajate de ceea ce se 

întâmplă în jurul lor pentru a trece pe nivelul următor, pentru a se dezvolta și a face o mare figură. 

Prin ceea ce se consumă de-a lungul lunii octombrie nu se poate stabili dacă vor reuși să facă lucrul 

acesta, în mod sigur vor reușit să șocheze, să atragă atenția asupra unor elemente de comportament 

pe care le-au ascuns foarte bine în prima jumătate a anului în curs, cea care a fost destul de dificilă 

pentru acești nativi. 
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Prima decada lunii octombrie, cea care debutează cu Luna nouă ce se împlinește pe semnul 

lor, arată că strategiile lor de viitor sunt interesante, dar nu ar trebui să se bazeze foarte mult pe 

acestea. Gândul că pot să dea lovitura, să schimbe părerea celor din jur despre ceea ce au de făcut le 

incită atât de mult și le îndeamnă să își pună prea multă bază într-un partener. Deocamdată 

slăbiciunile balanțelor nu sunt atât de vizibile pentru cei din jur, nu pot fi explorate atât de ușor și cu 

atât de multă îndrăzneală de partenerii acestora. Imediat ce Mercur va ieși de pe casa lucrurilor 

ascunse și balanțele se vor deconspira, vor crede că sunt prea puternice. Această supraevaluare nu le 

este prea utilă pentru că este construită să îndeplinească un singur rol: să fie o contragreutate pe o 

slăbiciune mai veche, cea care a fost conștientizată în prima jumătate a anului când, oricum, nu au 

putut să evalueze corect situațiile pe care le-au parcurs. 

 
Relația bună pe care Soarele de pe semnul lor o trimite către Saturn de pe casa comunicării 

arată că au un mesaj interesant de transmis, au priză la public, reușesc sa atragă atenția foarte ușor 

asupra unor elemente pozitive de comportament și să declanșeze un tăvăluc. Prin ceea ce provoacă 

în momentul acesta, prin ceea ce declanșează, până la finalul anului le va asigura o atenție susținută 

din partea celor din jur pe proiecte le pe care le au, pe ființa lor, pe ceea ce spun sau pe ceea ce fac. 

Unele balanțe se vor simți fericite, încurajate, bucuroase că reușesc printr-un efort minim să obțină 

un asemenea efect. Sunt însă și balanțe care nu se simt acum avantajate de faptul că sunt în centrul 

atenției. Pentru aceste balanțe transformarea prin creativitate înseamnă consum prea mare și nu le 

va face plăcere să treacă prin ceva. 

Totuși, relația bună dintre Soare și Saturn este semn de stabilitate pentru balanțe la fel cum 

ar trebui să fie și relația bună dintre Venus și Pluton. Banii sunt acum de o importanță majoră pentru 

acești nativi prin faptul că fac un împrumut, îi girează pe ceilalți, discută cu cei din jur despre noi 

posibilități de a câștiga mult mai ușor și se vor simți foarte bine făcând lucrul acesta, considerând că 

trebuie să se dedice întru totul acestui ideal pentru a obține anumite avantaje. În realitate, ceea ce se 

consumă pe prima decadă a lunii octombrie înseamnă pentru balanțe a rătăci pe o cale ciudată. Vor 

conștientiza lucrul acesta chiar din 7 octombrie când Mercur va intra pe semnul lor și nu vor mai 

putea să se ascundă atât de bine, intențiile lor vor fi atât de vizibile încât vor fi pentru ceilalți ca o 

carte deschisa. Prin ceea ce se construiește în jurul datei de 7 octombrie pentru balanțe se creează 

premisele unei comunicări foarte frumoase însă ea devine deficitară pentru mediul în care trăiește 

balanța. Acest mediu se referă cu precădere la zona familiei aceea care este de ceva timp suficient 

de încărcată și le mobilizează pe balanțe îndemnându-le să vorbească mai mult despre ceea ce se 
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află în intimitate și să facă mai puțin. Este posibil ca în această prima decadă a lunii octombrie 

balanța să fie dezamăgită de ceea ce are în jur. Anumite fluctuații sociale le pun la încercare și au 

senzația că până acum s-au împrietenit cu oameni de proastă factură, ființe care le trag în jos, le 

întunecă sau le afectează mult imaginea. S-ar putea să fie adevărat însă aceste prietenii nu sunt 

construite în ultima perioadă, ci vin dintr-o perioadă întunecată a acestui an pentru acești nativi, 

adică din prima jumătate a lui 2016. Am putea să auzim acum balanțe care să spună că s-au săturat 

de vorbit, de susținut ideile celorlalți, de făcut același lucru în fiecare zi, s-au săturat de rutină sau 

de faptul că trebuie să trăiască în același mediu. Vor să facă o schimbare, dar nu știu cum. Apoi, 

pentru noi, cei care studiem astrologia, știm că schema aceasta se încadrează perfect cu relația de 

opoziție pe care o au de ani buni cu Uranus de pe casa parteneriatelor. Acest contrast între eu și 

celălalt creează balanțelor o instabilitate teribilă și cred că numai prin schimbarea locului, prin 

schimbarea lor sau printr-o altă formă de schimbare pot să depășească acest moment delicat al vieții 

lor. 

A doua decadă a lunii octombrie aduce balanțelor multe necunoscute, le reînvie probleme pe 

care nu le-au rezolvat cu luni în urmă și le complică existența atât de mult încât să aibă impresia că 

până la urmă nu au progresat deloc de lungul acestui an. S-ar putea ca aceste idei noi să fie de fapt 

semnul că sunt ușor de citit de ceilalți și persoanele din jur le sugerează cu prea mare ușurință 

lucruri pe care balanțele ar trebui să le gândească și să le facă singure. Pentru că nu fac lucrurile 

acestea dar sunt ușor de citit și ușor de manipulat de alții au impresia că ceea ce li se sugerează sau 

ceea ce întâlnesc și nu văd că sunt determinate de alții sunt de fapt elemente noi. Balanțele, în 

general, dispun de o inteligență nativă, însă sunt foarte multe cazurile în care acești nativi sacrifică 

aceasta inteligență de dragul unor plăceri neobișnuite, superficiale sau periculoase. Este și cazul 

celei de-a doua decade a lunii octombrie când cunoașterea poate fi accesibilă oricărui nativ născut 

în această zodie la fel cum poate fi accesibile și vulgaritatea sau renunțarea la o calitate personală. 

Relația bună dintre Marte și Neptun arată că balanțele, în a doua decadă a lunii octombrie, trăiesc 

într-o iluzie. Nu pot să facă diferența între teorie și practică, nici nu se preocupă foarte mult de lucru 

acesta pentru că au impresia că le vine mult prea ușor un câștig și nu mai trebuie să se preocupe de 

el. Există o mare șansă pe cerul astral al balanței și prin această șansă reușesc să-și ascundă 

frustrarea că anul acesta este unul foarte greu. De altfel, acum nici nu le este foarte greu să ascundă 

lucrul acesta pentru că Jupiter se află pe semnul lor, adică au putere și carismă. În momentul în care 

se uită în urmă și vor să facă un inventar strict asupra ceea ce au câștigat sau au achiziționat de-a 

lungul acestui an, vor vedea că în urmă au lăsat multe lucruri valoroase. O balanță profundă, 

superioară și serioasă în relațiile în care se implică nu se va speria și în 30 octombrie, când Marte se 

va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, vor considera că destinul are provocări interesante și 

trebuie să le accepte pe acestea exact așa cum vin. Celelalte balanțe vor reformula și termenii în 

care le vor vorbi despre viețile lor, despre viețile celorlalți sau despre succes în general nu sunt 

dintre cei mai fericiți. 

Când se adresează celorlalți sau achizițiilor lor în termeni mai puțin fericiți arată că această 

frustrare este suficient de adâncă și că trebuie neapărat să le înfrunte, trebuie neapărat să privească 

prin ea dincolo de ceea ce reprezintă acest obstacol pentru a vedea dacă există viață și dincolo de 

durere, lipsuri sau constrângeri. 

Opoziția Soarelui cu Uranus accentuează această frustrare și o transformă într-o nesiguranță 

sau transformă nesiguranța pe care o gândește o balanță într-un eveniment social. Apoi, Luna plină 

care le zâmbește în 16 octombrie poate fi semnul că un eveniment care a scăpa de sub control le 

face pe acestea și mai vulnerabile și, pentru a supraviețui, se vor întoarce la oameni pe care i-au 

desconsiderat, la adresa cărora au folosit cuvinte urâte sau pe care au încercat să-i manipuleze. Din 

nou, momentul acesta nu este prea fericit pentru balanțe însă dacă vor să-l depășească cu fruntea 

sus, dacă vor să arate că sunt puternice și nu au suferit degeaba de-a lungul acestui an atunci își vor 

lua drept reper finalul lunii septembrie. Evenimentele pe care le-au traversat pe finalul lunii 

anterioare au fost pentru ele de referință și prin intermediul acestora reușesc să facă o schimbare 

care, de această dată, să nu mai fie explozivă, ci delicată, blândă încărcată de semnificație și de 

profunzime. 
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Dacă o balanță își îndreaptă atenția către evenimentele care s-au consumat pe finalul lunii 

septembrie nu arată că sunt slabe, nu arată nici măcar că sunt înțelepte, ci arată că sunt echilibrate. 

Pentru o balanță, a reuși să-și demonstreze față de ea însăși lucrurile acestea, este o mare achiziție și 

trecerea lui Venus pe zodia Săgetător, adică pe casa comunicării, le va facilita și limbajul necesar 

prin care să se exprime într-un mod mult mai elegant, adică să nu fie obligată să facă alte 

compromisuri, ci să rămână în această zonă a echilibrului care le este o veritabilă sursă de 

vindecare, de putere și de expresivitate. Apoi în 19 octombrie se va împlini și conjuncția maleficilor 

lor Marte și Pluton. Pentru că această conjuncție se produce pe casa familiei, balanțele reușesc să se 

impună în această zonă, reușesc să-și explice multe ușor mult mai frumos și poate în termeni ușor 

de înțeles care sunt dorințele lor, care sunt așteptările de la cei din jur și când anume trebuie să le 

lase în pace. Balanțele au nevoie și de libertate pe lângă multe resurse. 

Ultima decadă a lunii octombrie se produce un fapt misterios. Balanțele cu cât vor fi mai 

interesate, mai preocupate sau mai disperate să atragă atenția, să se implice în evenimente care să le 

sporească patrimoniul sau să se îmbogățească, vor lăsa impresia celor din jur că deja dețin resursele 

respective. Accentuarea casei a II-a le îndeamnă pe balanțe să considere că hrănirea este importantă 

iar această întâlnire să nu reprezinte doar ceea ce se înțelege prin sensul comun, ci și ceea ce duce la 

sporirea patrimoniului informațional, cultural, afectiv, mental sau spiritual. În 20 octombrie, când 

Mercur se va afla într-o opoziție perfectă cu Uranus, orice formă de efort va fi percepută de balanță 

cu mare greutate. Se vor simți epuizate că trebuie s-o ia de la capăt, că nu au reușit până acum cu 

efortul pe care l-au făcut să-i conving pe cei din jur. Este recomandat să facă lucrul acesta pentru că 

recompensa va fi una substanțială. Cu puțin timp înainte ca Soarele să iasă de pe semnul lor și să 

intre pe casa banilor, balanțele vor trebui să treacă printr-o relație pozitivă dintre Marte și Luna 

neagră. Tot ceea ce până acum a fost compromis este un element care le va favoriza pentru 

adjudecarea unei poziții sociale. Trecerea Soarelui pe casa banilor pune o mare greutate pe ceea ce 

se consumă acum pe zodia Scorpion. Mesajul pe care-l transmite o balanță celor din jur este unul 

încărcat de o mare forță. Balanțele profunde vor transforma această forță într-un impas, într-o 

dragoste neîmpărtășită și partea frumoasă a acestei iubiri va fi împărțită cu ceilalți fără rezerve, cu 

generozitate, cu expresivitate și cu pasiune. În 24 octombrie, când Mercur va intra și el pe zodia 

Scorpion, vor avea limbajul necesar pentru ca gândurile și emoțiile să poată fi transpuse în elemente 

concrete. Fie vor avea un discurs edificator, fie vor reuși să repare o piesă, să inventeze un aparat, să 

aștearnă pe hârtie gânduri, vor reuși să atragă atenția asupra unor elemente concrete și din tot acest 

efort balanța să iasă învingătoare. Acesta este unul din puținele momente ale anului 2016 când 

balanța va fi cu adevărat victorioasă. 

Ultimul sector al lunii octombrie ar putea să fie pentru balanțe destul de neplăcut pentru că 

nu le ajută să se hotărască pe ce traseu să meargă. Nu vor știi dacă să acorde mai multă atenție 

valorilor personale ori să se ocupe de ceilalți, nu le va fi clar dacă se pot baza pe o anume stare de 

vitalitate, pe un patrimoniu, pe ceea ce au în jurul lor sau trebuie să muncească în continuare mai 

mult pentru a-și asigura traiul obișnuit. În 29 octombrie, când Marte se va afla într-o relație proastă 

cu Uranus, vor avea mari semne de îndoială că promisiunile venite din partea familiei sau elemente 

neclare pe care le-au stabilit de comun acord vor fi în continuare respectate. Balanța nu trebuie să 

aibă astfel de semne de întrebare pentru că orice formă de opoziție care ar veni din partea familiei ar 

putea fi strivită imediat de ambițiile lor care sunt în continuare suficient de puternice. Sunt într-o 

perioadă în care achizițiile materiale sunt foarte importante și reușita în această zonă ar trebui să le 

îndemne să fie zdruncinate în felul acesta. Frământări de această factură nu fac altceva decât să le 

diminueze optimismul, dorința de a trăi frumos sau chiar respectul față de sine. Pe 30 octombrie 

când se va împlini și Luna nouă, balanța chiar nu are nevoie să se hrănească așa pentru că acestea 

nu vor fi un start bun pentru ceea ce vor avea de traversat în luna noiembrie. Pentru a se echilibra au 

nevoie să facă trimitere la anumite evenimente sociale care au fost traversate pe finalul lunii 

ianuarie. Atunci când au dat dovadă de comunicare, de rezistență, de asociere cu oameni fără să 

lanseze pretenții absurde, au învățat și cum anume trebuie să conviețuiască cu oameni care nu sunt 

perfecți, cu oameni care nu oferă prea mult. Pot acum, dacă fac trimitere la acea perioadă, să-și 

asigure o bază foarte puternică și confortabilă în relațiile lor. Apoi, balanța este unul din puținele 

semne care beneficiază acum de posibilitatea de a schimba, de a întoarce toată această situație care 
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pare nefavorabil în avantaj propriu. Dacă își pierd încrederea în sine și respectul față de munca 

proprie atunci pornesc în următoarele patru săptămâni, cât ține ciclu lunar ce debutează cu Luna 

nouă din 30 octombrie, cu stângul. Le va veni greu să-și revină pentru că și luna noiembrie are un 

mesaj aparte față de balanță adică le va reînvia mânii mai vechi, le va pune din nou în fața unor 

revolte și dacă vor fi nemulțumite de ele însele, dar și de ceilalți le va veni mult mai greu să facă 

față acestor provocări. 

 

NOIEMBRIE 
Se trezesc în fața unui pericol. Problemele generale le dau bătăi de cap. Exprimare ciudată. 

Au nevoie de relaxare. Un tratament nu este bun. Vitalitatea devine o problemă. Lipsă de echilibru. 

Deficit de atenție. Câștiguri pe seama celorlalți. Reușită fără putere. Au pierdut un obiect. 

Problemele vechi retrezesc aspirații vechi. Dau puțin, dar pretind mult. Au nevoie să fie protejate. 

Refuză dreptul la o audiență și li se răspunde cu aceeași monedă. 

 

Luna noiembrie este pentru balanță încărcată de pericole. La fel ca și pentru celelalte zodii, 

Momentul acesta aduce o formă de revoltă însă nu gratuită, ci cu scopul de a înțelege care au fost 

experiențele cu adevărat importante care trebuie să ne rămână adânc impregnate în suflet. Pentru 

balanțe schema aceasta a educației, care are rădăcini puternice în suflet, le-a tulburat suficiente mult 

pentru că se cred altfel decât ceilalți, nu vor sa aibă un numitor comun și, pe lângă problemele 

generale care se adresează și celorlalte semne zodiacale, balanța își mai face și singură de cap. 

Chiar la începutul acestei luni, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Neptun vor avea 

certitudinea că pot să intervină cu un factor foarte bun asupra destinului, pot să vorbească orice și 

oamenii trebuie să le asculte, să le creadă și să pună în aplicare tot ceea ce gândesc, chiar dacă nu au 

testat încă. Acesta ar trebui să fie un semn foarte clar al faptului că balanțele sunt susținute de cei 

din jur, că sunt luate în considerare indiferent de tipul de exprimare pe care îl abordează, și nu ar 

trebui să creadă că trebuie să se întoarcă la o zonă misterioasă pentru a se proteja de agresiunile 

gratuite ce vin din comunitate. Aceste agresiuni gratuite să fie elementele care le sperie cel mai mult 

și care se vor concretiza în preajma zilei de 3 noiembrie. De altfel, momentul acesta în care Neptun 

trece prin Coada Dragonului este unul dificil pentru toată lumea. Aduce evenimente imprevizibile, o 

colaborare într-o zonă nespecifică sau poate chiar pierderea simțului realității fără un scop clar. 

Pentru balanță pierderea simțului realității înseamnă intoleranță la un tratament sau poate chiar 

reeditarea unor simptome care de această dată să nu mai poată fi încadrate corespunzător. Ceea ce 

este interesant pentru balanței și care va veni spre ele chiar de la începutul lunii noiembrie este dat 

de o formă de vitalitate la care au acum acces. Jupiter le trece acum pe casa personalității, au noroc, 

au o șansă teribilă de a întâlni oameni care să le facă cele mai bune recomandări, care să le răsfețe, 

să le alinte, poate chiar să muncească în locul lor și nu ar trebui ca această perioadă să li se pară 

chiar atât de grea. Devine foarte grea pentru că balanța este nemulțumită de ea însăși și are tendința 

de a apela la tot felul de valori învechite, pe care nici ea nu le înțelege foarte bine, dar crede că dacă 

va lucra cu acestea atunci măcar se va preocupa de elemente pe care le recunosc parțial, nu cu 

elemente pe care nu le cunosc deloc. Aici, în acest noroc, balanțele includ și oamenii, dar și 

idealurile, nu doar conjuncturile de moment sau obiectele. 

Dacă ar fi suficient de realistă, balanța ar conștientiza că prima decadă a lunii noiembrie le 

aduce o mare putere de concentrare. Alege însă să-și folosească această putere de concentrare 

pentru a intra în competiții absolut penibile sau pentru a dezvolta o aversiune față de un om slab. Nu 

e prima dată când se orientează împotriva lui, de câte ori și-a întors arsenalul împotriva acestui 

individ acesta s-a făcut mic, s-a dezintegrat sau a pierdut. Într-un mod cu totul surprinzător, balanța 

are nevoie acum să câștige, să fie victorioasă, să spună lucruri care să rămână în istorie și să aibă 

impresia că dacă procedează în felul acesta este deschizătoare de drumuri. Junon va trece pe 6 

noiembrie pe casa comunicării și s-ar putea ca pentru balanțe acesta să nu fie un element prea bun. 

Ieșind de pe casa banilor le reduce posibilitatea de a câștiga foarte ușor și fără bani, fără avantaje 

sau fără susținători. Acesta este un alt moment în care ar putea să renunțe la colaboratori, la ceea ce 

considera că o trage în jos, la ceea ce o depărtează de scopul vieții sau care o impurifică. Obsesia 
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purității sufletului, a lucrurilor făcute foarte bine, experimentului reușit chiar dacă nu s-a ajuns la 

finalul său, sunt elemente care fac parte din preocupările balanțelor în prima decadă a lunii 

noiembrie. 

Cei care le cunosc foarte bine pe balanțe observă că, de fapt, ele nu fac altceva decât să 

reînvie proiecte mai vechi, poate chiar unele care au fost făcute publice de către balanțe în mijlocul 

lunii ianuarie. La vremea aceea balanțele erau îngrijorate ca nu cumva să li se afle secretele, să fie 

deconspirate de un personaj care a intrat în intimitate sau care le-a câștigat prea ușor încredere. 

Acum, prin spirit critic, prin reticență sau arătându-se circumspecte față de ceea ce este frumos și 

bun, balanțele vor să pară în ochii celorlalți înțelepte. S-ar putea, dacă și-au adunat în jurul lor 

oameni care să le cânte în strună, să găsească și vreo câțiva care să le închine osanale. Relația bună 

dintre Soare și Pluton are însă o altă destinație. Dacă greșesc în modul acesta atunci începutul 

anului următor va veni spre balanțe cu o judecată aspră. Acum însă nu se gândesc prea departe, vor 

să-și asigure prin achizițiile pe care le solicită un final de an foarte frumos și nu se gândesc la ce vor 

face în anul următor. În 9 noiembrie Marte le va intra pe zodia Vărsător, adică pe casa iubirii dăruite 

și vor putea să spună mai frumos povești de dragoste, vor accepta invitațiile unui anturaj care simte 

lipsa Balanțelor de la petrecere, de la întâlniri sau au nevoie de o prezență agreabilă pentru că în 

ultima vreme, din cauza problemelor pe care l-am traversat, balanțele au cam lipsit de la aceste 

evenimente. În egală măsură, semnul acesta de trecere a lui Marte pe zodia Vărsător poate fi și 

îndemnul la o formă de deviație. Balanțele ar putea acum să fie rătăcite, să ia o decizie foarte 

proastă împotriva lor, să uite de promisiuni mai vechi sau o să uite chiar de suferințele pe care le-au 

parcurs în prima jumătate a anului. Marte în Vărsător poate însemna și dezordine pentru balanțe și 

nu au nevoie să risipească mult prea ușor ceea ce au câștigat cu destul de mult efort în ultima vreme, 

chiar dacă acesta nu a fost întru totul al lor. 

Conjuncția Soarelui cu Luna neagră din 11 noiembrie arată că pot să mai facă încă un efort 

și acest efort ar fi văzut de ceilalți ca un compromis. Balanțele însă se simt acum cu conștiința 

împăcată chiar și atunci când calcă strâmb, chiar și atunci când jignesc sau când se folosesc de 

intenții mai puțin frumoase pentru a-i controla pe cei din jur. Conjuncția Soarelui cu Luna neagră de 

pe casa banilor arată pentru balanțe că un avantaj pe care-l primesc, un bun pe care l-au cerut și pe 

care-l acceptă acum, după mai multe refuzuri, s-ar putea să le compromită în viitor. Deocamdată 

bucuria reușită este mult prea mare și devin oameni pătimași. În egală măsură, pentru balanțele 

avide de putere, pentru cele care au cultivat de-a lungul acestui an de emoții negative sau care au 

fost prea dornice să fie tot timpul în centrul atenției și au căutat să redobândească o poziție pe care o 

pierdut-o, semnul acesta dat de conjuncția Soarelui cu Luna neagră nu este semn de autocontrol, ci 

de pierdere majoră. Acesta este momentul când pierd până și ultima speranță de reușită și trebuie să 

se orienteze către altceva. Norocul de care le vorbesc Jupiter, de pe casa personalității, și Venus, de 

pe casa comunicării se referă la altceva, la începutul unui nou drum, la a porni pe un nou traseu, 

unde să fie mai sincere și mai curate la suflet. Fără a îndeplini această condiție acest nou traseu, ca o 

invitație din partea acestui context astral, nu reprezintă altceva decât inițierea unei Căi încărcată de 

constrângeri sau de probleme. Adică se reîntorc la problemele din prima jumătate a anului, la 

dezamăgirile de atunci și la trădările pe care nu le vor uita toată viața. 

În 12 noiembrie Mercur le va intra și el pe casa comunicării și balanțele înclină să creadă 

mult mai ușor recomandările celorlalți. Ar putea să fie ușor de manipulat, ușor de implicat în 

evenimente care nu le fac cinste. Făcând altceva balanțele vor lăsa impresia că lucrează pentru o 

realizare personală sau că s-au schimbat. În realitate, nu fac decât să diversifice, deci nu este vorba 

de nicio schimbare. Apoi, Luna plina care se împlinește pe 14 noiembrie arată că sunt în continuare 

atașate de aspirațiile pe care le au în redobândirea poziției pe care au avut-o cândva, în sporirea 

patrimoniului. Abia acum s-ar putea să constate că nu primesc ceea ce cer pentru că vor să 

folosească doar ele, nu vor să împartă, sunt puțin cam egoiste sau au greșit până acum că nu i-au 

inclus și pe ceilalți în această reușită. Dacă pe această Lună plină de 14 noiembrie schimbă puțin 

aceasta atitudine, dacă pe aspirațiile mai vechi fac o ajustare, se gândesc să fie generoase și deschise 

și cu ceilalți atunci lucrurile se pot schimba într-o direcție bună și începând cu 14 noiembrie 

elementele predominante ale vieții unei balanțe să ducă spre dezvoltare și progres. 
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Imediat ce Mercur își va definitiva careul cu Axa Dragonului balanțele vor considera că nu 

sunt înțelese de nimeni. Momentul 18 noiembrie este reprezentativ la acest capitol și această formă 

de înțelegere, această modalitate de a interpreta răspunsul celorlalți poate avea și repercusiuni 

asupra profesiei. Mercur nu numai că se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului, dar are o 

poziție ciudată și față de Neptun. Balanțele primesc ajutor din subtil, însă deocamdată nu li se 

recunoaște un merit la locul de muncă, nu sunt privite ca fiind învingătoare ori nu li se vede 

succesul pe care l-au obținut și asta le creează un acut sentiment de nesiguranța. Cele care sunt mai 

sensibile din fire vor fi zdruncinate, vor intra în depresie, vor dori să-și schimbe locul de muncă, vor 

căuta printr-o mutare bruscă să pună în aplicare dorința de schimbare care vine din accentuarea 

casei comunicării. Este momentul să se gândească la o schimbare pentru că au tot ce le trebuie în jur 

dar că aleg, dintr-un motiv numai de ele știute, să fie nemulțumite. Dacă vor cântări situațiile după 

cum se prezintă ele, atunci vor vedea că lucrurile se redresează și trigonului pe care Venus îl 

realizează cu Capul Dragonului din 10 noiembrie arată că un element malefic poate fi neutralizat, 

binele le poate veni mai aproape, succesul pe care-l caută este mult mai aproape și în plus primesc 

și susținere din partea familiei, din partea unor oameni care le-au intrat la suflet sau în care au 

încredere. Este adevărat, balanțele au acum încredere în foarte puțin oameni, însă aceștia se vor 

mobiliza puternic și vor reuși să le insufle balanțelor o mare încredere încât să-i scoată din acest 

impas. Abia acum după ce planeta Venus și Axa Dragonului vor intra în separația aspectului pe care 

îl realizează, balanțele vor simți că s-au schimbat puțin. De altfel, pentru că în 20 noiembrie și 

Neptun își va reveni la mersul direct, se poate vorbi de semne reale ale acestei transformări interne 

însă aceste elemente nu trebuie să ducă la schimbări sociale. Există în continuare o agresivitate pe 

zona socială căreia balanțele nu pot să-i facă față fără urmări grave. 

A treia decada lunii noiembrie le readuce balanțelor un pic mai mult curaj. Imediat ce 

Soarele va intra pe casa comunicării se vor prezenta altfel față de comunitate, vor fi mai curajoase, 

mai deschise, mai îndrăznețe. Ceea ce până acum era neputință, devine acum argument și balanța, în 

momentul în care simte că are argument, va pune în acesta toată logica de care este în stare și ar 

putea să facă o impresie foarte bună în grupul de apartenență. Un element foarte favorabil pentru 

balanțe este cel care se consumă în preajma zilei de 22 noiembrie, când Mercur se va afla într-o 

relație bună cu Jupiter. Balanța poate acum să-și anuleze anumite complexe de inferioritate, se poate 

impune într-un demers public și poate vedea că acolo unde a considerat că orgoliul nu poate fi 

depășit, lucrurile se rezolvă de la sine. Nu mai trebuie să vorbească atât de tare, nu mai trebuie să se 

impună și poate nu mai trebuie nici să vină cu atât de multe argumente pentru că viața li se 

simplifică. Totuși, noi, pentru că studiem astrologia, știm că în momentul acesta este încă activă 

componenta revoltă, vizibilă cu precădere pe zona publică, iar asta pentru toate semnele zodiacale 

nu doar pentru Balanță. Balanțele au însă puterea să înfrunte cu mai mult curaj situația aceasta doar 

dacă au argumente, doar dacă au învățat ceva din ceea ce au trăit pentru că de această dată 

conjuncția lui Mercur cu Saturn de pe zodia Săgetător le ajută să fie eficiente prin acest argument. 

Se poate vorbi aici și de puțină bucurie, și de puțină îndrăzneală, și de valori așezate într-o ordine cu 

care balanțele nu au mai lucrat până acum. Trăsăturile constructive ale vieții unei balanțe sunt acum 

atractive pentru grup, pentru comunitate și pot fi atât de diplomate încât să se mire până și ele. De 

realizările acestui moment își vor aduce aminte cu mare bucurie peste ani considerând că acesta a 

fost momentul când au dat dovadă de atât de multă putere și forță concentrată încât au ajuns să 

creadă în ele fără să aibă nevoie de cineva din spate care să le motiveze sau o să le protejeze. Unele 

balanțe îndrăznesc mai mult pe această latură și consideră că acestea sunt semne de noblețe. Ajung 

prea departe cu aceste atitudini pentru că Soarele pe Săgetător, pentru balanțe, nu arată decât că sunt 

în stare să negocieze foarte bine o idee, să transforme o situație ciudată într-un avantaj propriu, nu 

să devină exemplu pentru ceilalți. Poate vor reuși să devină și un exemplu pentru ceilalți, însă nu 

anul acesta, abia la anul când se va accentua zodia Vărsător, adică atunci când li se va accentua casa 

iubirii dăruite balanțele ar putea să fie pe merit un exemplu pentru ceilalți. Până atunci mai au de 

așteptat sau de muncit. 

O ultima încercare majoră pe care balanțele trebuie să o parcurgă pe finalul lunii noiembrie 

se consumă prin careul dintre Jupiter și Pluton. Această relație, în general, nu are o componentă 

socială independentă față de un motiv care vine din forul interior. Balanța însă le-a oferit celorlalți 
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tot felul de motive pe care l-a neglijat, care au scăpat din forul interior și acum comunitatea știe cam 

totul despre ea, da nu o pune în dificultate. Balanța are impresia însă că nu poate fi citit atât de ușor 

acum tocmai pentru că nu este pusă în dificultate, că este tolerată. Pierd din vedere că au fost de-a 

lungul acestui destul de ușor de citit, uneori ca o carte deschisă pentru alții și problemele care le vin 

pe final de noiembrie arată cu precădere semnul acesta vulnerabil pe care l-au scăpat de sub control 

de-a lungul anului. În 25 noiembrie, când Venus se va afla într-o conjuncție cu Pluton și într-un 

careu cu Jupiter, balanțele cer dovezi de iubire, însă fac lucrul acesta cerând obiecte, atașându-se de 

lucruri concrete sau încercând să-i convingă pe cei din jur că numai prin intermediul acestora cineva 

ar putea să le dovedească lor afecțiune sau respectul. Acesta este momentul când o balanță ar trebui 

să-și diminueze puterea de influență sau interesul pe care-l are pentru a se manifesta pe zona 

publică. Dacă nu ține cont de această recomandare atunci le va veni foarte greu să se exprime într-

un context agresiv, vor bate din nou în retragere și vor considera că, mai mult fără vină decât cu 

vina, sunt acuzate de complot și nu pot să lupte cu oameni care nu au argumente, care spun lucruri 

fără logică sau care au reacții mult prea emoționale. Relația proastă dintre Junon și Axa Dragonului 

arată că balanțele cred că ritmul social este dictat împotriva lor. Starea de sănătate ar putea să fie 

afectat în momentul acesta mult prea tare și un rău pe care le-au făcut celorlalți în prima jumătate a 

anului să li se întoarcă, să li se refuze dreptul la o audiență, să fie respinse la un interviu, să fie 

amenințate că nu vor primi o poziție privilegiată într-o instituție sau nu vor primi mai mult, în cazul 

în care cer. Iau contact astfel cu un adevăr dur, acela care le spune că au hrănit până acum asocieri 

de proastă factură și au visat prea mult la o viață schimbată rapid. Pentru a ieși din această 

încurcătură balanțele ar putea chiar în ultima zi a lunii noiembrie, prin împlinirea sextilul dintre 

Venus și Luna neagră să facă un compromis, să coboare standardul de relaționare și să creadă că 

aceasta este doar o bătălie pierdută, nu și războiul. Vor vedea până la finalul anului cât de mult se 

înșală. 

 

DECEMBRIE 
Revoltă. Se folosesc de un apropiat pentru a depăși un obstacol superioritatea le atrage 

atenția. Lucrează cu o zonă dezechilibrată. Toată lumea este mulțumită. Prea multă minciună. 

Zâmbete false. Criză în relații. Nu-și permit să fie dure. Extravaganță. Lucrează cu o zonă 

neobișnuită. Percep corect realitatea. Cred în povești. Se sperie de simplitate. Impresii false despre 

ceilalți. Promit frumos, dar nu se vor ține de cuvânt. 

 

Luna decembrie trebuie să le simplifice balanțelor atitudinea față de oameni, față de 

comunitate și față de achizițiile pe care le-au comportat de-a lungul acestui an. S-ar putea ca ceea ce 

conștientizează în momentul acesta să nu le convină, să nu fie pe frecvența așteptărilor pe care le-au 

avut și să se revolte. Abia luna decembrie poate fi expresia unor furtuni teribile pe care balanța vrea 

să le declare împotriva celorlalți. Nu se știe dacă argumentele pe care le folosește o balanță sunt 

adevărate sau nu, important este că vor căuta prin ceea ce spun sa atragă atenția și să-i facă pe cei 

din jur să o creadă. 

Chiar de la începutul acestei luni când Chiron își va reveni la mersul direct după o lungă 

perioadă de retrogradare, iar Soarele se va afla într-o relație negativă cu Neptun, balanțele 

conștientizează că se află într-un con de umbră. Nu le face plăcere să se vadă pe sine în această 

postură și au impresia că s-au rătăcit. La fel ca și pe finalul lunii anterioare vor crede că alții sunt de 

vină sau dacă vina le aparține atunci au greșit când am ales să se asocieze cu oameni de proastă 

factură, cu persoane care nu le-au înțeles sau care nu au făcut nici cel mai mic efort pentru a le 

înțelege. Forma aceasta de neîncredere înseamnă pentru balanță acces la o zonă dezechilibrată a 

societății cu care nu am fost în stare de-a lungul acestui an să lucreze foarte bine. Au noroc, sunt în 

continuare pe val însă nu știu cum să valorifice acest noroc, cum să-l pun în aplicare și cum să facă 

în așa fel încât curajul pe care-l au să nu strice armonia.  

Pe 2 decembrie Mercur le va intra pe casa familiei și dacă vor dori, vor vedea că au 

posibilitatea să fie consiliate de un membru al familiei, să li se facă recomandare profundă, 
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inteligentă și eficientă de cineva care este deja considerat parte din zona sa intimă, din anturajul său. 

Dacă vor fi mult prea ocupate cu regretele atunci nu vor fi în stare să vadă lucrul acesta. 

Pe 3 decembrie, când Neptun se va afla într-o relație proastă cu Junon, balanțele vor dori să 

înfrunte această realitate dură căutând alte asocieri. În momentul acesta nu sunt prea inspirate, nu 

știu să-și aleagă partenerii de dialog și poate nici nu le interesează ca acești parteneri să aibă o 

anumită calitate, ci doar să fie buni executanți. Din nefericire, își găsesc în jur oameni care să 

acorde suficient de multă atenție acestor probleme pe care le ridică în mod înțelept și prin 

rezultatele muncii acestora balanțele vor reuși să-și ascundă o formă de agresivitate pe care o au 

acum împotriva tuturor, chiar și împotriva acestor ființe nevinovate. O balanță superioară va profita 

de faptul că în această perioadă asteroidul Chiron se află în mers direct pe casa muncii și vor dori 

să-și pună în aplicare cunoștințele profesionale, să devină utile pentru cei din jur și să nu mai încline 

balanța valorilor doar spre binele personal, ci să fac în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. 

Așa după cum se poate constata, balanțe care vor face lucrul acesta pe finalul anului 2016 vor fi 

foarte puține. 

Prima decada lunii decembrie poate însemna și contactul cu evenimente neprevăzute. În 

primul rând, pe 7 decembrie Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus și pentru balanțe arată că 

vor să-și permită asocieri care să le scoată din rutina, care să le lase impresia că viața este plină de 

surprize, de evenimente spectaculoase și multe dintre ele ar putea să fie și foarte frumoase. În 

realitate, multe dintre acestea sunt doar niște ciudățenii. Dacă vor multe exemple de la viață, dacă 

nu țin cont că le este suficientă o scurtă perioadă de nebunie, atunci vor intra pe o pantă descendentă 

și imediat ce Venus le va intra pe casa iubirii dăruite balanțele se vor simți folosite, își vor îngheța 

inima, vor înlocui gesturile largi și faptele calde cu zâmbete false și vorbe fără rost. Ar fi o mare 

pierdere pentru comunitate dacă balanța își schimbă starea, dacă trece în cealaltă extremă și îi 

privează pe cei din jur de lucrurile bune pe care le are de oferit și pe care ar fi dispusă să le ofere. 

Ajung să fie atât de împietrite sau atât de răutăcioase la adresa celorlalți pentru că se întorc 

din nou la o formă de neîncredere. Nu se folosește nimeni de balanță, nu le folosește nimeni ca pe 

niște obiecte, iar dacă au această impresie atunci ar trebui să vadă dacă nu cumva ele urmăresc să-i 

folosească pe cei din jur în modul acesta, dacă nu cumva ea este hoțul care strigă: “Hoțul!”. Relația 

proastă dintre Marte și Luna neagră ce se împlinește pe 9 decembrie arată că balanțele poate avea 

fluctuații în raporturile sociale, adică le este foarte greu să se țină de cuvânt ba chiar au impresia că 

dacă se răzgândesc, dacă renunță la o promisiune atunci fac economie de timp, de bani, pentru că 

oricum a se ține de o promisiune nu înseamnă a-și provoca o durere. Pot să facă lucrul acesta, din 

nou au anumite privilegii chiar și astrale, pentru că Soarele de pe casa comunicării se află într-o 

relație foarte bună cu Jupiter de pe casa personalității. Nu se poate media deocamdată problema 

generală care le-a adus pe balanțe într-o criză a relațiilor, adică opoziția lui Jupiter cu Uranus, dar se 

poate tempera puțin din această grija teribilă pe care o au ca nu cumva cineva din jur să profite de 

ele. Poate ar trebui să se oprească puțin în aceste agitații, să-și tempereze fluctuațiile minții, să 

renunțe puțin la această neîncredere, măcar față oamenii care l-au dovedit până acum respect și 

afecțiune, pentru a stabili raporturi sociale echilibrate. 

A doua decada lunii decembrie le ridică balanțelor anumite semne de întrebare față de 

anumite demersuri sociale pe care au vrut cu orice preț să le împlinească în prima jumătate a anului. 

Elementul martor le îndreaptă către mijlocul lunii martie, când ar fi trebuit să împartă puterea, să fie 

echilibrate atunci când își exercită o influență asupra celorlalți. Dacă au făcut lucrul acesta le vin 

din momentul cu pricina experiențe de viață ce se pot foarte ușor transforma în creativitate. În 12 

decembrie, când Soarele se află într-o relație bună cu Uranus și proastă cu Chiron, balanțele 

primesc motivații în a se comporta frumos față de ceilalți, în a se lăsa antrenată în evenimente care 

sunt mari consumatoare de energie, dar generoase în satisfacții. Oamenii pe care-i întâlnesc în 

această perioadă s-ar putea să fie puțin cam imprevizibili, să aibă un comportament oscilant, să le 

arate balanțelor că nu sunt singurele ființe de pe planetă care se pot răzgândi foarte ușor sau care nu 

se pot hotărî la fel ca alții. 

Unul dintre cele mai dificile elemente ale lunii decembrie este din capul locului Luna plina 

din 14 decembrie, cu Soarele pe casa comunicării și cu Luna pe casa gândirii profunde. Balanța va 

dori să transforme toată această profunzime, toată această adâncime a percepției într-o discuție fără 
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rost, într-o invitație către o zonă neobișnuită, extravagantă, care ar fi trebuit să le scoată pe balanțe 

din rutina zilnică și să le ofere din nou satisfacția că sunt persoane atractive, interesante pentru 

ceilalți s-au descurcărețe. Luna plina din 14 decembrie are alt scop, acela de a clarifica probleme 

care nu au fost băgate în seamă de balanțe în ultimele luni, nu să se exprime acum pe un alt nivel. 

Deocamdată balanța nu știe ce urmează. Acum are nevoie să lucreze, să fie consecventă, să-și țină o 

promisiune, să nu se folosească de oameni și să renunțe la sensurile duplicitare, la cuvintele dure. În 

egală măsură, pentru că pe casa banilor are doar Luna neagră, balanța se va teme că toată această 

libertate de expresie pe direcția binelui va însemna consum suplimentar fără a avea garanția că își 

va primi banii înapoi, timpul sau atenția. Această Lună plină tocmai asta le recomandă, să trăiască 

din ceea ce au pentru a avea garanția că atenția pe care o captează pe genul acesta de faptă nu 

reprezintă un motiv de laudă de care vor profita în anul următor. Așadar, pentru balanțe în această a 

doua decadă a lunii decembrie pulsul vieții este altul. S-ar putea să li se pară mult prea obositor, 

însă am nevoie să treacă dincolo de aceste aparențe, să vadă realitatea în față și să nu se mai mintă 

pe ele însele.  

Crizele relaționale pe care 

le traversează balanțele în mijlocul 

lunii decembrie arată că își trăiesc 

viața cu efort și cu implicare și 

dacă cei din jur au anumite idei 

preconcepute despre balanțe, cum 

că nu sunt serioase și nu acorda 

importanța cuvenită promisiunilor 

sau a ceea ce li se recomandă ori li 

se spune, pot acum să le vadă pe 

balanțe cum devin brusc serioase și 

responsabile. Ar trebui scris 

undeva într-un catastif, consemnat 

într-o agendă pentru că aceste 

situații sunt foarte rare. Totuși nu 

renunță la sentimentele contrare și nu renunță nici la această formă de instabilitate. Apelează la 

genul acesta de comportament ca la un colac de salvare. 

În 19 decembrie când Marte va intra pe casa muncii, balanțele ar putea să stabilizeze această 

impresie bună pe care anturajul o are despre ele și să rămână cu această impresie până la anul. 19 

decembrie este și ziua când Mercur va intra în mers retrograd și așa va fi până în anul următor. 

Aceasta va fi ultima achiziție pe care o vor comporta balanțele în relațiile pe care le au cu cei din 

jur, fie că sunt de natură profesională sau pur și simplu relații de conveniență. În acest context 

balanța s-ar putea să se simtă motivată să viseze mult. Fac lucrul acesta pentru că au impresia că pot 

respira un aer nou și că acțiunile sociale le sunt aducătoare de noroc sau le încurajează să devină 

profunde. Marte în Pești pentru balanță arată atracție către lucruri care le responsabilizează și le 

conferă rădăcini. Nu trebuie să ne grăbim însă să credem că balanța dacă își respectă o săptămână 

programul de lucru sau dacă își ține trei promisiuni din cele 4000 pe care le-au făcut în ultima 

perioadă devin dintr-o dată alte persoane. Cu siguranță au alte calități, însă acestea nu fac parte din 

elementele de referință cu care o balanță ar trebui să se laude. Dacă luăm în calcul și faptul că 

Mercur se află în mers retrograd pe casa familiei, elementele cele mai vulnerabile par să vină din 

această zonă și tensiunile sau derapajele pe care o balanță le iubește atât de intens ar putea să fie 

localizate, în cea mai mare parte, doar în această zonă. 

Totuși, nu trebuie subestimată puterea unei balanțe de a renaște ca pasărea Phoenix din 

propria cenușă. Trecerea Soarelui pe casa familiei arată că dacă simt că de-acolo le vine puterea, 

spre acea zonă vor merge, dacă simt că aceasta este zona cea mai fertilă, își vor deschide ușile, vor 

invita toți prietenii, vor avea câte un scaun pentru fiecare, iar asta pentru că are neapărată nevoie ca 

în începând cu 21 decembrie să simtă că forța personală crește în densitate. Balanțele nu sunt însă 

atât de curajoase precum li se recomandă să fie în a treia decadă a lunii decembrie. Iau ca reper 

pozitiv ceea ce s-a întâmplat pe mijlocul lunii ianuarie, la fel cum s-a întâmplat și cu evenimentele 
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sociale pe care le-au traversat la începutul lui noiembrie. Tind să reproducă același comportament 

însă de această dată au în jurul lor alți colaboratori, au alte persoane, se implică în evenimente 

sociale de o altă consistență și cu un alt scop. Faptul că vor să reproducă schema aceasta se întâmplă 

pentru că abia acum recunosc că ceea ce s-a întâmplat pe începutul lunii noiembrie a fost foarte util 

și atractiv chiar și pentru el. Faptul că recunosc este un lucru mare, pentru că, așa, balanțele dau 

semne de redresare, nu se mai sperie de simplitate și nici nu-i mai acuză pe ceilalți că au lucrat 

împotriva lor, că le-au subminat autoritatea sau că s-au unit cu toții împotriva lor. Nu mai au atâtea 

drame afective, pot să fie lucide și asta înseamnă că nu mai sunt o povară pentru cei din jur. 

În plus, pot să dea de o altă extremă, pot să fac alte lucruri în mod greșit și anume să se 

creadă pe sine justițiari. Pentru că au în continuare planeta Jupiter în tranzit pe semnul lor balanțele 

au toată puterea necesară pentru a se impune ca justițiari. Dacă nu primesc suficient de multă 

opoziție din jur atunci deschiderile către forma aceasta de impunere devin o altă problemă pentru 

cei din preajma lor. Desigur, lucrul acesta depinde foarte mult de nivelul de cultură, de 

disponibilitate și de faptele grave pe care cineva din anturaj le-a făcut cu insistență și-n formă 

continua față de o balanță în prima jumătate a anului 2016. 

Finalul lunii decembrie va fi pentru balanțe foarte intens. Imediat ce Saturn își va definitiva 

trigonul pe care îl formează de ceva vreme cu Uranus, iar Venus se va afla într-o relație bună cu 

Jupiter, balanțele sunt invitate să demonstreze că pot să facă mai mult decât au spus, că dețin mai 

multe informații decât au lăsat impresia până acum. Există în continuare o presiune internă pe care 

balanțele nu vor putea să o canalizeze corect. Faptul că opoziția lui Jupiter cu Uranus se împlinește 

pe 26 decembrie arată că planurile de sărbători s-ar putea să comporte anumite schimbări. Dacă au 

parte de succes, dacă o problemă complicată se rezolvă de la sine sau prin impactul unor persoane 

din jur, dacă ies din aceasta amorțeală a vieții dată de pendularea între umilință și nevoie de dreptate 

atunci se implică în fapte mari, în evenimente sociale de o mare importanță care le vor încărca de 

multă satisfacție. 

Totuși, binele acesta nu poate fi mai puternic, mai intens decât răul care ar putea să le vină 

din trecerea lui Marte pe Coada Dragonului. În primul rând acest rău și-l fac singure, prin faptul că 

ridică tonul, se impun față de ceilalți, renunță la o promisiune sau se hotărăsc dintr-odată să 

abandoneze o problemă foarte importantă pentru comunitate, poate chiar una legat de profesie. Apoi 

au față de sine o atitudine agresivă. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că această atitudine 

agresivă care vine din conjuncția lui Marte cu Coada Dragonului nu sunt evenimente întâmplătoare, 

ci s-a lucrat la ele cel puțin în prima jumătate a anului. Din nefericire, anumite elemente mai puțin 

atractive, neplăcute sau chiar ciudate pe care o balanță le-a traversat în prima jumătate a anului 

reactivează în conștiința lor senzația că sunt abuzate, că sunt învinuite pe nedrept sau că nu primesc 

recompense pe măsura efortului. Conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd din 28 decembrie arată că 

aceste atitudini, aceste gânduri sunt foarte intense și nu trebuie neglijată promisiunea de răzbunare a 

unei balanțe dacă este formulat în această perioadă. Pentru că în 29 decembrie Uranus își revine la 

mersul direct crizele acestea relaționale tind să scadă în intensitate. Rămâne în continuare acea 

impresie negativă că sunt încolțite și se pare că nimeni nu va putea să le scoată din cap așa ceva. De 

altfel nici nu are importanță pentru că revenirea la mersul direct al lui Uranus arată că relațiile 

parteneriale ale balanțelor se vor orienta către normalitate, adică balanțele nu vor mai denatura 

adevărul, iar partenerii lor vor promite că vor deveni, începând cu 29 decembrie, mai atenți la 

problemele lor. De altfel, este ceea ce-și doresc cel mai mult balanțele în această perioadă. Balanțele 

superioare vor fi și inspirate în ultima zi a acestui an când se împlinește relație bună a Soarelui cu 

Neptun. Visul devine o componentă frumoasă, echilibrată sau un motiv de a relua prieteni mai 

vechi, de a vorbi cu un alt ton, de a lucra cu o energie superioară. Balanțele pot să facă lucrul acesta 

și, dacă se satură să fie comune, să fie inferioare sau rele, au ocazia, spre finalul acestui an, să facă 

un salt spectaculos. 
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“ Cerul i-a dăruit omului, spre a-i recompensa toate greutăţile, 

trei lucruri: speranţa, visul şi zâmbetul...”  

(Immanuel Kant) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

DDAANN  BBEERRIINNDDEEII    

(3.11.1923, Bucureşti) 

Istoric 
Este licenţiat în istorie şi fi losofi e al 

Universităţii din Bucureşti (1945), 

doctor în  istorie (1969). A 

publicat peste 500 lucrări ştiintifi 

ce, din care peste 50 de cărţi, în 

special referitor la istoria politică 

universală şi românească a 

secolelor XVIII–XX, precum  şi 

istoria culturii, printre care 

volumele Revoluţia română din 

1821 (1991), Societatea 

românească în vremea lui Carol I 

(1992), Diplomaţia românească 

modernă (1995), Revoluţia 

română din 1848–1849. Consideraţii şi reflecţii 

(1997), Românii şi Europa în perioadele 

premodernă şi modernă (1997) ş.a. Din 1990 

este membru în biroul 

Asociaţiei  Internaţionale de 

Istorie Contemporană a Europei. 

Din 1996 este membru titular 

străin al Academiei Poloneze de 

Ştiinţe şi Litere şi preşedinte al 

Comitetului Naţional al 

Istoricilor din România. Din 

2004 este membru al Consiliului 

Ştiinţifi c al Institutului 

Revoluţiei Române. Membru al 

Academiei Române (din 1992) 

şi preşedinte al secţiei de istorie 

(din 2006). 

 

 

IIOONN  BBRRAADD  

(8.11.1929, Pănade, jud. Alba) 

Poet şi prozator 
A absolvit Facultatea de Filologie la 

Cluj, fi ind apoi redactor la diverse publicaţii 

din Cluj şi Bucureşti. A fost 

ambassador al  României în 

Grecia (1973–1982), dar a 

avut şi alte misiuni 

diplomatice, în diverse ţări, 

în perioada 1955–1989. 

Scrie lirică socială cu 

rezonanţe neoclasice. A 

debutat în stil proletcultist: 

Cincisutistul, 1952, 

regăsindu-şi apoi ritmul 

interior: Cu timpul meu, 

1958, Premiul Academiei; 

Mă uit în ochii copiilor, 

1962; Orga de mesteceni, 

1970, Premiul Uniunii 

Scriitorilor; Transilvane 

cetăţi fără somn, 1977, 

Premiul Asociaţiei 

Scriitorilor din Bucureşti; Icoana nevăzută, 

1996; Al doilea sufl et, 2000. Proza este 

inspirată din lumea satului transilvan, ca şi de 

locurile prin care a trecut: Descoperirea 

familiei, 1964; Lumea catarilor, 1980; Proces în 

recurs, 1988; Dialog epistolar: Mircea Zaciu – 

Ion Brad, 2003; În umbra zeilor, 2003. A scris 

şi teatru: Audienţa la consul, 

1977; Arheologia dragostei, 

1986; amintiri: Ambasador la 

Atena – 1973–1982, 2001–2002. 

A tradus din maghiară şi greacă, 

mai ales versuri. După 1989 şi-a 

întemeiat o editură proprie, care 

însă n-a rezistat decât puţină 

vreme. Premii: 1951 – Premiul 

Almanahului Literar pentru 

amplul poem epic Cincisutistul, 

1953. Diploma pentru poezie a 

Festivalului Internaţional al 

Tineretului, 1959; Premiul 

Academiei Române pentru 

volumul de versuri Cu timpul 

meu, 1972; Premiul Uniunii 

Scriitorilor pentru volumul Cele 

patru anotimpuri, 1999; Premiul 

de poezie Transilvania al Festivalului 

Internaţional Lucian Blaga, 1999. 
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IIOONN  AAUURREELL  CCAANNDDRREEAA    

(7.11.1872, Bucureşti – 15.09.1950, Paris) 

Lingvist 
A absolvit Literele şi Filologia la 

Bucureşti, s-a specializat la Paris, la Sorbona şi 

École Pratique des Hautes Études (i-aufost 

profesori Gaston Paris, Jules Gilieron). A fost 

profesor la Facultatea de Litere şi Filosofi e a 

Universităţii din Bucureşti. Fondator al 

Societăţii Filologice (1905), împreună cu Ovid 

Densusianu. S-a ocupat de folclor: Poveşti din 

diferite locuri locuite de români, 1909; Poezii 

populare din diferite locuri locuite de români, 

1910; Iarba fi arelor, 1928; Folclorul medical 

român comparat, 1944. A tipărit, cu Ovid 

Densusianu şi Th. Speranţia, culegerea de texte 

populare Graiul nostru, 2 vol., 1906– 1908. 

Autor, împreună cu Gh. Adamescu, al 

Dicționarului enciclopedic ilustrat, apărut în 

1931 la editura Cartea Românească, lucrare de 

referință în lexicografi a românească. 

 

PPAAUULL  CCOORRNNEEAA    

(3.11.1924, Bucureşti) 

Istoric literar 
A absolvit Literele şi Filosofi a la  

Bucureşti. Profesor la 

Universitatea din Bucureşti. 

Director general al Cinematografi 

ei, director general al Teatrelor, 

după 1989 ministru adjunct la 

Ministerul Învăţământului. 

Membru al Alianţei Civice 

condusă de Ana Blandiana, 

vicepreşedinte al Asociaţiei 

Internaţionale de Literatură 

Comparată, 1994–1997, din 1997 

preşedinte al Asociaţiei Române 

de Literatură Comparată. A 

debutat cu Studii de literatură română modernă, 

1962, şi a continuat cu lucrări de 

istorie literară, mai ales despre 

perioada premodernă, ca şi studii 

de sociologie literară: De la 

Alexandrescu la Eminescu, 1966; 

Originile romantismului, 1972, 

Premiul Academiei; Regula 

jocului, 1980; Itinerar printre 

clasici, 1984; Introducere în 

teoria lecturii, 1988; Aproapele 

şi departele, 1990; Semnele 

vremii, 1995. 

 

 

CCOONNSSTTAANNTTIINN  DDIIAACCOONNOOVVIICCII  LLOOGGAA  

(1.11.1770, Caransebeş – 12.11.1850, Arad) 

Cărturar iluminist 
A făcut Dreptul la Pesta. 

Revizor a l cărţilor româneşti la 

tipografi a din Pesta, director al 

şcolilor româneşti şi sârbeşti de pe 

teritoriul regimentelor bănăţene de 

graniţă (1830–1850). A lăsat una 

dintre primele gramatici româneşti: 

Gramatica românească pentru 

îndreptarea tinerilor, Buda, 1821, ca 

şi scrieri referitoare la tipar: Chiemare 

la tipărirea cărţilor româneşti, Buda, 

1821. A făcut Enciclopedia Română 

(A–C), publicată sub egida 

Asociaţiunii pentru Literatura Română 

şi Cultura Poporului Român. 
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Trădare. Încadrare necorespunzătoare. Se tem de boală sau de conspirații. Talente ascunse. 

Sunt inspirați, dar nu știu să arate lucrul acesta. Ambiții prea mari. Sentimentele împărtășite. Își țin 

departe intimității le. Se simt vulnerabili. Se declară împotriva celor slabi. Sănătatea este 

importantă. Iau decizii importante atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. Cheltuieli suplimentare. 

Noroc teribil. Invitație la înțelepciune. Abuzează de drepturile celorlalți. 

 

2016 este pentru scorpioni un an care îi va solicita foarte mult pe ideea de proprietate, de 

sinceritate, le va aduce din nou în centrul atenției sentimentul trădării și cei care nu prea au fost 

corecți în anii din urmă s-ar putea să se trezească cu o sancțiune. Deocamdată, se află în fața unui 

mare eveniment al vieții lor, chiar dacă Axa Dragonului trece acum pe axa iubirii dăruite și a iubirii 

primite, chiar dacă au Capul Dragonului pe casa prietenilor și a protectorilor. Au însă parte de multe 

evenimente personale pe care vor încerca să le încadreze corespunzător. În multe momente ale 

anului 2016 această încadrare se va dovedi deficitară și asta se va întâmpla cu precădere în primele 

cinci luni ale anului, când Luna neagră se va afla în continuare pe casa lucrurilor ascunse. Cu Luna 

neagră aflată în această poziție, încă din anul anterior, scorpionii au senzația că o parte a 

problemelor care s-au desfășurat într-un plan ascuns, o parte a fricii lor de boală, de conspirații, de 

deposedare sau de oamenii răi, pe care le-au cunoscut în anul anterior, se transferă și acestui an și îi 

tulbură. Sunt expuși, astfel, unor tentații ciudate, de a se implica în evenimente care să le 

compromită imaginea publică, iar unele dintre ele chiar îi expun unor accidente ciudate sau îi fac să 

treacă prin situații absolut penibile în care să nu aibă putere, să nu aibă influență, să nu-i bage 

nimeni în seamă. Apoi, la polul celălalt, dintr-odată să fie apreciați și cineva să-și aducă aminte că, 

de fapt, scorpionul este un om foarte inspirat, genial, are și talente ascunse și este și disponibil. 

După ce Luna neagră le va intra pe semnul lor, scorpionii se vor simți puțin mai liberi. Este 

adevărat, trecerea Lunii negre pe semnul natal nu este ușor de dus, este, conform recomandărilor din 

manualele de astrologie, un semn mult mai vulnerabil decât trecerea acestui element astral pe casa 

lucrurilor ascunse, unde se află la început de an. Totuși, pentru că de această dată scorpionul este cel 

care generează conspirații sau evenimente ascunse, nu mai este atât de vulnerabil față de acestea, să 

simtă că deține control asupra acestora chiar dacă nu sunt plăcute, chiar dacă acestea se schimbă în 

mod substanțial. 

Scorpionii însă sunt suficient de puternici, de ambițioși încât să nu renunțe la idealul lor doar 

pentru că anturajul se opune, doar pentru că nu au reușit să obțină de la o anumită persoană ceea ce 

și-au dorit. Ei știu că au din naștere o putere specială, aceea de a observa, de a înțelege 

comportamentul celorlalți și pe baza acestor observații, pe baza acestor înțelegeri, să  acorde celor 

din jur drepturi, privilegii sau roluri. 2016 s-ar putea să pună în dificultate exercitarea acestei 

abilități. Scorpionul s-ar putea să se vadă pe sine, în special în a doua parte a anului, pus în situația 

în care să teatralizeze foarte multe, să se prezinte față de comunitate într-un mod în care nu vrea. În 

general, spune celorlalți ceea ce dorește, nu-i face părtași la sentimentele sale, nu se expune pentru 

că orice element care intră în zona sa intimă îi face și mai vulnerabili. Pentru că au de ani buni 

trecerea lui Neptun pe casa iubirii dăruite, semnul acesta de vulnerabilitate înseamnă pentru 

scorpion o poartă închisă pentru cei care vor să intre în intimitatea sa. În momentul în care se văd 

singuri sau sunt în derivă, în momentul în care ceilalți nu mai dau curs solicitărilor sau nu-și găsesc 

locul într-un mediu, nu renunță la această pretenție, ci se ambiționează și mai tare, nu-i primesc pe 

ceilalți prea aproape, nu mai empatizează pentru a înțelege și mai bine contextul în care activează și 

teatralizează, se prefac și reușesc să facă asta acesta cu mare eficiență. De la începutul lui 

septembrie până la finalul acestui an, când Jupiter le va trece de pe casa prietenilor, pe casa 

lucrurilor ascunse, scorpionii s-ar putea să devină vulnerabili față de o decizie care se ia împotriva 

lor. Această informație se aplică doar în cazul celor care au abuzat de încrederea celorlalți, și-au 

însușit foloase necuvenite. Pentru aceștia a sosit ceasul judecății pentru că în această dispunere 

Jupiter pe casa lucrurilor ascunse nu înseamnă noroc la sănătate sau la procese, ci dimpotrivă, 

ghinion în aceste zone. 
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Apoi, mai există o problemă pe care scorpionii vor încerca să o rezolve în modul propriu de-

a lungul acestui an. Faptul că Saturn le trece pe casa banilor și, la un moment dat, adică în toamnă, 

casa aceasta va fi și foarte accentuată de alte poziții astrale, vor exista și premisele ca scorpionul să 

sacrifice mult pentru a obține un avantaj în sensul acesta. În perioada retrogradării lui Saturn, adică 

de pe finalul lunii martie până în mijlocul lunii august, schemele pe care le vor gândi, calculele pe 

care le vor face vor fi dureroase, poate prea stricte sau care vor fi făcute împotriva a tot ceea ce 

înseamnă pentru ei stabilitate sau progres. Tot ce înseamnă cheltuială este dureros, neplăcut sau 

încărcat de o mare răspundere. Recomandarea pentru această perioadă în cazul scorpionilor este 

aceea de a-și calcula foarte bine resursele, de a-și eșalona foarte bine cheltuielile și de a nu face 

rabat de la regulă. Apoi va trebui să mai reziste unei tentații care vine din această casă. În toamna 

acestui an cu puțin timp înainte ca anul să se termine, vor crede că le-a intra norocul în casă și pot să 

pună în aplicare orice idee de a-și spori patrimoniul personal. Și aceasta trebuie abordată cu 

prudență pentru că deocamdată nu sunt posesorii unui noroc teribil. Vor avea din plin ocazia să 

vadă, după ce Jupiter le va intra pe semnul lor (2017), care sunt urmările unei asemenea accentuări 

a casei banilor din ultima parte a lui 2016. 

Așadar, 2016 este pentru scorpion o invitație la înțelepciune, la a respecta dreptul celuilalt și 

la a vedea că poate indicat ar fi să învețe cu pași mici dacă nu pot cum pași mari, să respecte 

proprietatea celuilalt, nivelul pe care-l are și să nu-i mai privească pe oameni ca pe obiecte ale 

imperiului său, ca pe instrumente ce trebuie neapărat să definească un rol în viața sa, în idealul său 

sau în aspirațiile sale. Cine va reuși să facă un pas în sensul acesta va deveni suficient de înțelept 

încât să-și pregătească un debut foarte bun al lui 2017. 

 

IANUARIE 
Atenție pe detalii. Dorințe împlinite. Atitudine nefirească. Primesc sarcini suplimentare. 

Sunt dezamăgiți de prieteni, dar ascunde lucrul acesta. Comportament oscilant. Conștientizare 

dureroasă. Simplificare. Constrângeri materiale. Adevărul iese la lumină. Faptele evidente sunt 

explicate altfel. Frumusețea este tăinuită. Putere de concentrare. Pierd din vedere o recomandare. 

Cheltuieli suplimentare. Se simt urmăriți. Griji prea mari. Muncesc mult. 

 

2016 este pentru scorpion un an neobișnuit și debutul acestuia se face într-un ton care să 

scoată în evidență acest caracter aparte. A obține succesul prin mijloace nefirești nu înseamnă însă 

ceva ieșit din comun pentru această zodie. Ei se desfășoară cu o libertate foarte mare în acest mediu 

nefiresc, nu pentru că ar conține elemente neobișnuite, ci pentru că sunt foarte atenți la rolul pe care 

trebuie să-l îndeplinească fiecare persoană în tot acest mediu. Au această putere de a împărți 

atribute, de a spune fiecăruia ce are de îndeplinit, de a știi ce rol are fiecare persoană și din această 

cauză aceste mijloace care li se par celorlalți nefirești, pentru scorpion sunt obișnuite. Debutul 

anului, însemnând primele două zile, nu face notă discordantă cu ceea ce a venit spre ei pe finalul 

anului anterior. Nici măcar trecerea lui Mercur pe casa familiei nu înseamnă ceva ieșit din comun 

pentru scorpion. Au într-adevăr deschidere către anumite valori și pot fi puțin cam agresiv prin 

pretențiile pe care le lansează față de un membru al familiei. Anul 2016 începe practic pentru 

scorpion în 3 ianuarie, când Marte va intra pe semnul lor. Este posibil ca în acest moment să vedem 

scorpionul fiind puțin mai agresiv, ca având o atitudine nefirească față de cei din jur, ridicând tonul, 

acuzându-i pe aceștia că nu și-au îndeplinit sarcinile cuvenite, că anul anterior a trecut pe lângă ei 

degeaba. Această agresivitate este ușor de controlat pentru acești nativi și vor prin atitudinea cu 

pricina să ascundă propriile lor greșeli. Marte pe semnul lor înseamnă o puternică determinare, forță 

și ambiție. Toate acestea, având îndemnul Lunii negre ce le trece, încă din anul anterior, pe casa 

lucrurilor ascunse, înseamnă pentru scorpion a face aceleași greșeli pe care l-au făcut pe finalul 

anului anterior și care l-au dus la mari dezamăgiri. Trebuie totuși să spunem că scorpionul, chiar 

dacă beneficiază de influxurile puternice și revigorante ale lui Marte, de ani buni trăiesc o mare 

deziluzie sentimentală, pentru că Neptun le trece pe casa iubirii dăruite. Foarte ușor un scorpion se 

declară dezamăgit de prieteni, foarte ușor întoarce spatele și la fel de simplu se apropie de oameni 

care îi dezamăgesc cu mare ușurință. Așadar, debutul anului 2016 se face pentru scorpion cu alegeri 
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care îi ajută să înoate în aceste ape. Este posibil ca trecerea lui Marte pe semnul lor și apropierea 

acestei planete de Junon să îi facă pe scorpioni atractivi față de o persoană cu putere de decizie. Îl 

au și Jupiter pe casa prietenilor și acolo se află și Capul Dragonului, iar asta înseamnă că oricât de 

multe opreliști, oricât de multe obstacole simt că au, aleg să se exprime într-un mod care ar putea 

să-i ducă la reușită socială. Nu ne putem însă grăbi să declarăm că au luna ianuarie încărcată de 

reușită pentru că Mercur are o perioadă de retrogradare și vom vedea că în acele trei săptămâni pot 

strica suficient de multe încât cei din jur să creadă că și-au cam pierdut mințile. Este adevărat, ei nu 

vor simți lucrul acesta, în schimb toți cei din preajma lor vor declara că au un comportament diferit, 

chiar și pentru un scorpion care este obișnuit să înoate prin ape nefirești. 

Ziua de 5 ianuarie este decisivă pentru acești nativi pentru că le aduce intrarea lui Mercur în 

mers retrograd și răstălmăcirea unor informații, întoarcerea către valori pe care le-au rătăcit în anul 

anterior și conștientizarea unor lucruri pe care nu sunt în stare să le facă singuri. Pentru un scorpion 

nu este o problemă să conștientizeze situații de genul acesta pentru că imediat se orientează către 

persoanele care le pot îndeplini aceste solicitări, către oamenii care au atât putere de decizie, cât și 

putere executorie în a le soluționa problemele cu care se confruntă ei. Retrogradarea lui Mercur, o 

perioadă pe casa familiei, iar altă perioadă pe casa comunicării, aduce scorpionii în postura de a-și 

bloca emoțiile, întâi pe un interes al familiei, apoi pe un interes al unui colaborator, al unui asociat 

sau pe ideile unei persoane pe care scorpionul o folosește ca model, ca etalon sau cu care se 

întreține de ceva vreme.  

Conjuncția Soarelui cu Pluton din 

6 ianuarie poate însemna și reînvierea 

unor colaborări care ar putea să le 

schimbe acestora optica, orientarea sau 

chiar puterea de înțelegere. Scorpionii, în 

prima decadă a lunii ianuarie, au ocazia 

să-și facă planuri de viitor și acestea să 

fie puțin cam îndrăznețe, adică să fie 

duse până la finalul lunii iunie, dacă 

reușesc să treacă ușor sau măcar cu bine 

de o altă încercare care va veni spre ei în 

prima jumătate a anului, cea de pe finalul 

lunii mai. Până atunci însă sunt ușor 

instabili în preajma zilei de 7 ianuarie 

când Soarele se va afla într-o relație 

negativă cu Uranus. Termenii pe care-i 

folosesc nu sunt cei mai potriviți, devin 

persoane conflictuale sau sunt suficient 

de agresivi la adresa unei persoane care 

este pe punctul să îi dezamăgească. 

Acum scorpionii sunt mai dezamăgiți de cei din jur decât au fost până acum. Anturajul nu dă curs 

invitațiilor venite din partea sa și de aceea totul i se va părea acestuia greu și apăsător. În dorința de 

a simplifica lucrurile, pentru că se simt cumva obosiți sau suprasolicitați de invitații cărora nu le 

poate da curs, în preajma zilei de 8 ianuarie, când Mercur, prin retrogradare, intră pe casa 

comunicării, iar Jupiter intră într-o perioadă de retrogradare care va dura câteva luni, am putea să-i 

vedem pe scorpioni într-un moment de derută. Vor dori să se izoleze și pentru că nu fac această 

izolare din proprie inițiativă caută vinovați. Pentru că Venus în 9 ianuarie se va afla într-o 

conjuncție cu Saturn pe casa banilor, vor invoca prima dată anumite constrângeri materiale, un 

accident, o dietă, necesitatea purificării sau de a face economii, de a impune o restricție afectivă ca 

nu cumva să treacă din nou prin perioade de dezamăgiri intense. Nimic din toate acestea nu 

reprezintă motivul adevărat și de acest lucru scorpionii vor fi chiar și ei convinși începând cu 10 

ianuarie, când se va împlini Luna nouă pe casa comunicării. Vor găsi pe cineva în jur care le va 

spune verde în față, poate sub forma unei glume sau pur și simplu ca un adevăr crud, ce se vede din 

afara adică adevăratul motiv. Este adevărat, nu le va conveni însă se bucură că observă care sunt 
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persoanele foarte lucide din jur, le vor încadra într-o categorie și le vor urmări tot anul 2016. De 

aceste persoane care le vor spune adevărul în față în prima decadă a lunii ianuarie se vor proteja tot 

anul. 

A doua decadă a lunii ianuarie poate însemna o relansare pentru scorpion însă prin planuri 

care să nu se întindă pe o perioadă mare de timp. Relația proastă a lui Pluton cu Luna neagră arată 

că ar trebui acum să-și schimbe strategia, să fie puțin mai realiști, mai îndrăzneț cu gândul, dar mai 

reținuți cu fapta. Nu este nicio problemă pentru un scorpion să țină un secret, să-și ascundă intențiile 

pentru că oricum fac lucrul acesta, poate nu la intensitatea la care o vor face în a doua decada lunii 

ianuarie, dar suficient de vizibil pentru alții, prin trăsăturile lor native. Acum apare însă o schimbare 

de situație, o răsturnare a unor valori și de acest lucru scorpionul va afla în a doua decadă a lunii 

ianuarie, adică în 11 ianuarie. Apoi vor încerca să salveze aparențele, să se implice în evenimente 

care au un caracter personal foarte evident, dorind să lanseze față de cei din jur mesaje confuze. Cu 

cât vor dori să atragă atenția asupra binelui pe care-l trăiesc, asupra vieții frumoase, asupra 

prosperității, asupra confortului sau puterii cu atât mai evident va fi pentru ei faptul că se situează la 

polul opus. Există un disconfort care va veni spre scorpion în a doua decada lunii ianuarie și acesta 

se va diminua prin conversație. Mercur, o fi el acum în mers retrograd, dar are o relație destul de 

bună cu Axa Dragonului și scorpionii au ocazia acum să vadă că nu toți oamenii din jur sunt atât de 

ciudați, de negativi sau de indiferenți față de sentimentele lor, adică nu toți îi dezamăgesc. Multe 

evenimente care se consumă în mijlocul lunii ianuarie conțin această idee a unui bine pe care 

anturajul dorește să-l facă față de un scorpion. În primul rând, vor fi surprinși și-apoi, dacă acest 

bine va ține până la finalul lunii, în cazul scorpionilor profunzi și interesați de cultură, de educație, 

de progres, atunci vor reuși să-și pună bazele puternice, să colaboreze frumos cu oamenii din jur și 

aceste colaborări să fie de referință pentru tot anul. În caz contrar, vor fi dominați de o putere 

concentrată care merge spre rău, de tentații care-i atrag spre o colaborare, să spună lucruri despre ei 

sau să se implice în soluționarea problemelor celorlalți apoi să fie lăsați, cum se spune în mediul 

afacerilor ambulante, cu marfa în Soare. Dacă vor consulta din timp aceste avertismente atunci vor 

pregăti mijlocul lunii ianuarie pentru a nu interpreta greșit un bine ce vine din exterior și a-l pune pe 

acesta departe de frustrare, departe de proiecții sau de obsesia trădării, cea care le domină spectrul 

percepțiilor de câțiva ani. 

Totuși, mijlocul lunii ianuarie este unul destul de interesant pentru scorpion și ar trebui să-l 

ia în considerare pentru că nu multe vor fi perioadele foarte bune ale acestui an de care peste ani un 

scorpion să-și amintească. În 15 ianuarie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Jupiter, la fel 

și Soarele într-o relație bună cu Axa Dragonului, sentimentul că se află în fața unui mare succes le 

încântă sufletul și se simt tolerați într-un mediu social nou sau cred că prin anumite tertipuri, prin 

anumite instrumente de lucru, vor putea să intre într-un alt mediu social și să obțină de-acolo un 

succes. Deocamdată lucrul acesta apare mai mult la nivel de plan, pentru că o posibilă concretizarea 

a lor deocamdată nu se întrevede. Poate în decada următoare și doar după ce depășesc un test 

scorpionii vor vedea că adevăratele realizări nu vin acum, în primele trei luni ale anului, ci de la 

primăvară încolo. Își pot permite însă să viseze și prin intermediul acestor vise să vadă care sunt 

oamenii care le opune rezistență pentru a-i da la o parte, pentru a se apăra, pentru a fi prevăzători, 

pentru a avea o viziune de ansamblu și a se proteja de posibilele pericole. În 19 ianuarie când Venus 

se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului acesta va fi sentimentul pe care un scorpion îl va 

trăi. Se va simți amenințat de lucrurile pe care nu le are, va trăi cu implicare senzația că trebuie să 

investească în imagine, în stabilitate, pentru orice lucru mărunt, fie și pentru aerul pe care-l respiră, 

trebuie să cheltuiască, trebuie să consume din ceea ce au acumulat cu mare greutate în anul anterior. 

Dacă își îndreaptă atenția către persoanele frumoase din jur, către oamenii care nu țin cont de aceste 

obsesii ale lor și vor continua să-i ajute, atunci vor vedea cât de ușor se pot transforma aceste 

obsesii ale lor în interacțiuni. Vor vedea ca această formă de observație nu este străină observațiilor 

pe care le abordează și ceilalți. În felul acesta, se vor desprinde de această contradicție, de această 

încrâncenare și se vor bucura de ceea ce este frumos în jurul lor. Știm, scorpionii se bucură foarte 

greu sau de foarte puține ori pot să spună că sunt fericiți. Intensitatea a ceea ce este bun în viața lor 

este mult mai aproape de plăcere decât de bucurie. Chiar și așa, a doua decada lunii ianuarie ar 

putea să-i scoată dintr-o mare dilemă. 
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A treia decada lunii ianuarie poate aduce scorpionii lor participarea la o schimbare 

importantă și prin această participare să se simtă din nou importanți. Nu se știe dacă nu cumva 

acestea le-au fost dorințele ascunse, nu se știe daca nu cumva acestea le-au fost ambițiile pe care le-

a ascuns în primele două decade ale lunii ianuarie și din cauza acestora i-au acuzat atât de ușor pe 

cei din jur că vor să-i dezamăgească. Imediat ce Soarele le va intra pe casa familiei și Mercur se va 

afla într-o relație negativă cu Luna neagră schema pe care au folosit-o în primele două decade se 

schimbă. Ideea de a fi împotriva cuiva se transformă, în cazul scorpionilor, într-o critică justă, 

constructivă sau obiectivă. Vor spune lucruri grave, unele dintre ele destul de dure, invocând 

motivul unui ajutor necondiționat, adică cel care este criticat trebuie să creadă cu tărie că prin 

această desființare pe care o face scorpionul la adresa anturajului, de fapt, acesta dorește să își ofere 

susținerea, sprijinul, dorește să se facă util în a clarifica o problemă care nu poate fi lămurită altfel. 

În realitate, această problemă poate fi urmărită în mai multe feluri, poate fi și tolerată mult timp de 

acum încolo pentru că nu este o problemă urgentă pentru anturaj, însă este foarte urgentă pentru 

scorpion deoarece el este cel care nu mai poate tolera genul acesta de comportament, el este cel care 

simte o acută nevoie de a clarifica în modul acesta o situație. Soluția pe care o impune scorpionul 

acum este una de restricție și dacă anturajul nu acceptă, evenimentele vor fi orientate greșit, vor fi 

deviate de la traseul lor și pentru redresare va fi nevoie de o muncă suplimentară, cea pe care o va 

face scorpionul pentru că se pricepe foarte bine la problema aceasta în forma sa nouă. Abia după ce 

Venus va intra pe casa comunicării anturajul său ar putea să-și dea seama că de fapt aceasta a fost 

intenția scorpionului.  

Luna plină din 24 ianuarie amplifică această conștientizare pe care anturajul o aplică 

informațiilor sau impulsurilor care vin din partea acestei zodii. Există o problemă de grup la care 

scorpionul nu vrea să adere și din această cauză, pentru că vede primul soluția, va face în așa fel 

încât să și-o revendice, să o îmbrace în hainele sale, să-i impună acesteia ideile proprii pentru ca, în 

final, să fie un fel de salvator. În 24 ianuarie scorpionii vor părea pentru cei din jur salvatori prin 

soluțiile pe care le au, prin observațiile pe care l-au făcut și nu-i va deranja dacă vor exista în jur 

persoane care-i vor deconspira, adică vor observa că aceștia au remarcat din timp problema dar nu 

au prezentat-o la modul obiectiv, ci au venit cu soluții înainte ca aceasta să fie vizibilă pentru toată 

lumea. Scorpionii care se preocupă de partea esoterică a vieții vor părea pe Luna plină din 24 

ianuarie vizionari. În realitate, nu au această calitate, ci abuzează de caracterul periculos al 

evenimentelor cotidiene și le prezintă pe acestea într-o manieră proprie, pentru avantajul personal, 

pentru faima personală, pentru elogiul personal. 

În 25 ianuarie Mercur își va reveni la mersul direct în aceeași zi în care Uranus își va atinge 

faza maximă a opoziției cu Luna neagră. Cu toate că la vedere scorpionii par impulsiv, ei resimt 

această opoziție mai mult decât alte semne zodiacale ca pe-o prăbușire a ființei, prin procese de 

conștiință pe care și le fac, nu pentru faptele din ultima perioadă, ci pentru marile alegeri ale vieții 

lor, cele pe care le-au făcut în special din 2011 încoace, de când Uranus le trece prin casa muncii și 

a bolilor acute. Alegerile pe care scorpionii l-au făcut în perioada 2007-2011 s-au regăsit sub forma 

unor sarcini profesionale din 2011 încoace, iar acum, când au de trecut și printr-o opoziție dură cu 

Luna neagră de pe casa lucrurilor ascunse, își dau seama că sunt deconspirați, sunt atrași în 

evenimente pe care nu le pot anticipa, nu le pot observa așa cum și-ar dori și se simt vulnerabili. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct are rol de trezire la realitate însă această realitate la care se 

trezesc scorpion este una mult prea dură. De fapt, această realitate este aceeași pe care o trăiesc toți 

ceilalți, însă observațiile scorpionului sunt mult prea dramatice pentru ca acesta să se vadă 

asemenea celorlalți. El va avea facturile cele mai mari de plătit, prietenii cei mai puțini, trădările 

cele mai multe, greutățile cele mai mari și suferințele cele mai profunde. 

Asta înseamnă că finalul lunii ianuarie este unul încărcat de o mare răspundere și este foarte 

posibil ca un scorpion să-și facă planuri de viitor dure pe aceste conjuncturi. Unii vor trăi cu 

implicare conflictul dintre generații, alții își vor îndrepta atenția către evenimente sociale și vor dori 

să-și transpună suferința personală în conflictele dintre centrele de putere, cele care nu s-au finalizat 

încă. Au o mare forță a gândirii și aceasta se transpune prin cuvinte. Ceea ce spune scorpionul pe 

finalul lunii ianuarie rămâne și dacă vor să nu li se întoarcă și genul acesta de efect atunci li se 

recomandă să fie foarte atenți la ce declară, la ce împărtășesc din ceea ce știu despre ei înșiși sau 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

99 66 88   

despre alții. Ar trebui să acorde mai multă atenție sentimentului, stabilității emoțiilor, să se 

mulțumească cu ceea ce primesc de la ceilalți în mod declarat, spus pe față, nu sugerat. Orice 

analiză subtilă pe care scorpionul o face pe finalul lunii ianuarie este complet inutilă ori nu face 

altceva decât să îi amplifice și mai mult greul vieții. 

 

FEBRUARIE 
Prea multă îndrăzneală. Încercare fără sorți de izbândă. Transmit un mesaj îndrăzneț. Se 

conformează unor reguli. Se bazează prea mult pe ceea ce este nesigur. Ingeniozitate. Succes 

obținut prin mijloace nefirești. Secrete dezvăluite care compromit relațiile cu cei apropiați. Se 

parcurge un traseu sinuos. O problemă personală devine dureroasă. Prea multă imaginație. Se tem 

de minciuni. Sunt păcăliți de versatilitatea celorlalți. Nu mai au dreptate. Sentimentele sunt 

încercate. Persoanele vinovate trebuie să suporte consecințele. Sunt descurcăreți. Rezistă în fața 

unei presiuni sociale. Visează la o schimbare spectaculoasă. 

 

Luna februarie poate fi o veritabilă piatră de încercare pentru scorpion mai ales că ea 

predispune pentru toată lumea elementele pe care scorpionii le au integrate pe horoscopul lor, în 

mod particular. Asta înseamnă că se accentuează, odată în plus, această vulnerabilitate față de 

accidente, față de evenimente pe care nu le pot anticipa sau le anticipează nepotrivit. Nu înseamnă 

că de-acum trebuie să stea în casă, să nu iasă pe stradă, să nu se întâlnească cu nimeni ori să nu 

spună nimic nimănui de teama unor evenimente de genul acesta. Important este să fie curajoși așa 

cum se laudă că sunt, învingători așa cum îi cunoaște toată lumea și puternici așa cum au dovedit 

până acum. 

Chiar de la începutul lunii februarie, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu 

Uranus, schema aceasta dură pe care trebuie să traverseze de-a lungul lunii februarie se transpune 

sub forma unei încercări de această dată de natură verbală, informațională sau vine dintr-o zonă a 

proiectelor de viitor. Fie că este un cuvânt spus, o idee sau o aspirație pe care scorpionii o au încă de 

la început de februarie, cu greu vor face față impactului pe care grupul de apartenență îl are asupra 

lor. Vor avea impresia că ceea ce spun este tot ceea ce vor să transmită. Asta îi enervează foarte 

mult și îi duce în criză.  

În 2 februarie, când se împlinesc cele două careuri, primul, între Mercur și Luna neagră, iar 

al doilea, între Soare și Junon, scorpionii sunt în criză. Sunt nemulțumiți de cei care le încurcă 

treburile, care le răstălmăcesc mesajele sau care se dovedesc a fi incompetenți. Acesta pare să fie 

primul moment important al lunii februarie când un gând personal se transpune în evenimente ce 

pot  fi percepute de ei ca pe un accident. Desigur, până la finalul lunii februarie vor ieși din această 

zonă a bolilor personale și vor vedea că multe din cele pe care le văd ca fiind accidente, chiar sunt. 

Deocamdată, multe sunt amestecate, bune cu rele, și de aici scorpionii care sunt implicați în 

evenimente sociale, care caută diverse metode să-și combată plictiseala, singurătatea, le vor arăta 

celorlalți cât de ușor le este lor să le facă un program strict. Trebuie neapărat să se conformeze, au o 

abilitate cu totul specială în a le sugera cum anume să le umple celorlalți timpul pentru a fi suficient 

de ocupați încât să-i lase în pace ori să nu-i vadă nimeni atunci când îi urmăresc pe cei din jur. 

Începutul lunii februarie înseamnă pentru scorpion și accesul la soluții pe care le-au așteptat la 

începutul anului. O colaborare îi ajută să se pună mai bine în valoare, îi atrage în tot felul de situații 

neplăcute, în șicane, în confruntări ciudate, dar au puterea, prin argument sau chiar prin rezultate 

concrete, să se ridice deasupra acestor situații neplăcute. 

În 6 februarie, când Venus se află într-o conjuncție cu Pluton pe casa comunicării, scorpionii 

se pot exprima într-un mod aparte pentru că acest unghi minunat primește susținere din partea unui 

sextil ce se construiește între Soare și Uranus. Această exprimare se bazează pe încredere și îi ajută 

să depășească anumite bariere, nu doar de comunicare sau de exprimare, cât neapărat de mișcare. 

Scorpionii au senzația că li se face dreptate prin faptul că li se permite să se exprime într-un anumit 

fel, să se vindece, primesc audiență la persoana pe care o preferă și de la această persoană primesc 

sfaturi înțelepte. Există o încurajare frumoasă pe cerul astral al scorpionilor care duce către 

remediere și către reparare. Cu toate acestea, există în continuare puțină tensiune care vine din 
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partea lor și care este întreținută de faptul că nu pot tolera acum incompetența celorlalți sau nu pot 

tolera oamenii care le încurcă treburile. S-ar putea ca faptele pe care le fac acum să fie 

impresionante pentru ceilalți, să aibă atât de multă greutate, să fie aducătoare de progres și de 

succes încât să-i pregătească pentru un mare salt. Scorpionii ar trebui să fie foarte atenți către ce vor 

să facă acest salt. Luna nouă care se împlinește pe 8 februarie arată că nu numai ei sunt ingenioși, ci 

persoanele din jur care nu le-au observat suficient de bine sau cărora scorpionul nu le știe care sunt 

țintele. Dacă sunt eficienți și stabilesc obiective foarte îndrăznețe au ocazia în prima decada lunii 

februarie se întâlnească oameni la fel de ambițioși, la fel de eficienți și, desigur, la fel de vicleni ca 

ei. 

Fără discuție că secretul succesului depinde foarte mult de starea de vitalitate a scorpionului, 

de cât de sănătos se simte, de cât de puternic și nu în ultimul rând de modul cum i se răspunde la o 

solicitare pe care o face anturajul pe care-l critică. Acum are ocazia să vadă dacă aceste observații 

pe care le face celorlalți sunt înțelese corect, dacă scorpionul este apreciat pentru lucrurile bune pe 

care le face pentru ceilalți s-au anturajul nu trece dincolo de neplăcerile acestor acuzații. Se poate 

vorbi însă de o formă de libertate pe care scorpionii nu o vor mai experimenta în forma aceasta de-a 

lungul anului 2016. Relația bună lui Marte cu Chiron arată că norocul este de partea lor, că se pot 

implica în tot felul de combinații, că pot primi un ajutor din jur, o susținere din partea grupului de 

apartenență chiar și în situațiile în care răspunsul care vine din partea lor să nu fie pe măsura 

așteptărilor. Cu alte cuvinte, au noroc și acest noroc poate fi de bază în proiectele anului 2016. 

A doua decadă a lunii februarie înseamnă preocupare față de o stare de confort pe care nu 

vor reuși să o obțină în modul în care o cer, dar care îi va mulțumi. Se vor preocupa de bani sau de 

contacte din care să aibă de câștigat, dar și de sentimente împărtășite. Referitor la aceste sentimente 

împărtășite, nu le pot obține acum așa cum vor pentru că avantajele le vin mai curând dintr-o 

explorare a relațiilor, iar asta deoarece cred despre ei înșiși că au sentimente frumoase și acestea pot 

deveni trainice, de durată, nu neapărat aducătoare de succes și avantaje imediate. Apoi trecerea lui 

Mercur pe zodia Vărsător îi îndeamnă pe scorpioni să acorde importanță relațiilor de familie, 

norocului care le vine din zona intimă sau să se preocupe mai mult de problemele care sunt acolo cu 

scopul de a le rezolva rapid. Având în vedere că aceste încurajări vin pe fondul unor mari ambiții 

sau pe fondul unor tensiuni pe care scorpionul le parcurge, este greu de crezut că mai au putere să 

mai fie echilibrați în toată această furtună. Mercur pe casa familiei arată că dispun de puterea 

necesară pentru ca armonia să vină prin intermediul lor și, mai ales, există persoane în acest sector 

care se bazează foarte mult pe o armonie ce vine din partea lor. Apoi, Marte care le trece pe semnul 

lor trimite acum un unghi bun către Jupiter de pe casa prietenilor. Cei din familie care se bazează pe 

un scorpion se bazează de fapt pe relațiile pe care scorpionul le are  în speranța că acesta va dori să 

le folosească pentru armonie și pentru stabilitatea tuturor. 

În timp ce scorpionul materialist, cel care se preocupă să obțină avantaje din toate relațiile 

pe care le au active în momentul acesta, scorpionul superior își face planuri de viitor, să nu uite cum 

a început anul, să nu uite că acesta i-a purtat noroc și nu trebuie să abuzeze. În 14 februarie se va 

vedea care este scorpionul profund și care este superficial, pentru că faptele acestor nativi vor fi 

mult mai vizibile pentru alții, mult mai accesibile și, în egală măsură, li se va vedea acestora și lipsa 

de experiență acolo unde își vor depăși atribuțiile. Dacă nu reușesc să se impună, dacă nu reușesc să 

rezolve această problemă de comunicare specifică mijlocului de luna februarie nu vor putea de-a 

lungul anului să facă sinteze, nu vor putea să încadreze o problemă personală o problemă globală 

pentru a o rezolva  pe aceasta în mod armonios. Cu alte cuvinte a doua decadă a lunii februarie 

poate veni spre scorpion și cu o ușoară conștientizare. Lipsa de experiență și consecințele acesteia ar 

putea să-i trezească la realitate să fie mult mai atenți cum vorbesc, cum se comportă, cu cine se 

întrețin și care sunt instrumentele de care se pot folosi pentru a obține și informații folositoare lor, 

acum este preocuparea, dar să respecte intimitatea celuilalt, așa cum de regulă nu prea fac. 

În 17 februarie Venus le va intra pe casa familiei și s-ar putea ca începând cu această dată 

lucrurile în acest sector să fie puțin mai simple. Există însă o problemă de autoritate pe care 

scorpionul nu va reuși să o rezolve nici chiar cu prezența lui Venus pe un sector intim, poziție care 

ar trebui să îndulcească relațiile și să îi facă mai atenți. Există conjuncturi favorabile pe care 

scorpionii le vor folosi ca pe bunuri proprii, ca și cum ce era declanșat, ce se afla în derulare, lor le 
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aparține și toate rezultatele trebuie să vorbească despre cât de buni sunt, cât de pricepuți și cât de 

descurcăreți. De această dată lucrurile nu vor construi o imagine pozitivă scorpionului, ci îl vor 

integra pe acesta într-o problemă generală, dacă tot se crede atât de bun, atât de eficient. Venus în 

Vărsător le aduce însă scorpionilor și o teamă de minciuna, obsesia informațiilor neadevărate și am 

putea să-i vedem pe aceștia pe ocupându-se foarte mult să verifice tot ceea ce vine spre ei, să fie 

atenți la oamenii cu care discută, la ce cadouri primesc, la motivul care îi determină pe unii să se 

apropie de ei cu astfel de intenții. Nu arată că sunt ciudați pentru că au astfel de preocupări, ci că 

sunt prudenți și relația bună a lui Marte cu Capul Dragonului, Marte care le trece de la începutul 

lunii ianuarie pe semnul lor, arată evoluție prin mișcare. De această dată scorpionii trebuie să se 

miște prin emoții, prin căldura contactului, prin fapte prin gesturi. Dacă acest unghi s-ar fi consumat 

când Venus s-ar fi aflat pe casa comunicării atunci totul ar fi fost mult mai simplu. Emoțiile sunt o 

mare problemă pentru scorpioni în această a doua decadă a lunii februarie și pentru a se echilibra 

fac trimitere la începutul anului, la observațiile pe care le-au făcut atunci, la cum li s-au părut 

oamenii la momentul 

acela, care erau serioși, 

care erau ciudați. Dacă 

persoane din anturaj s-au 

ales cu eticheta de 

oameni periculoși la 

începutul lunii ianuarie, 

vor avea ocazia acum să 

primească o 

demonstrație clară din 

partea unui scorpion și 

imaginea pe care 

scorpionul le-o 

construiește acestor 

oameni să fie foarte greu 

de schimbat de-a lungul 

acestui an.  

Trecerea Soarelui pe casa iubirii dăruite arată că referitor la acest sector emoțional, 

scorpionii sunt încurajați să spună ce gândesc, să se exprime de la nivelul la care sunt, să nu 

trebuiască să facă demonstrații, ba chiar le este permis să și greșească, să se manifeste așa cum le 

place, deschis, dezinvolt sau vulgar. Scorpionul are un mod propriu de a înțelege zona aceasta 

afectivă, vulgaritatea, și mulți pot fi păcăliți de versatilitatea acestui semn considerând că dacă 

spune de toate înseamnă că face și dreptate. Nu face dreptate, dar îi place să se înconjoare cu 

oameni care fac de toate, chiar și dreptate, însă nu la adresa lui. 

În 22 februarie, când se împlinește Luna plină cu Soarele pe casa iubirii dăruite, scorpionii 

devin puternici prin ceea ce li se permite să facă. Este posibil ca mulți dintre cei care sunt acum 

încurajați să se exprime la scenă deschisă să greșească, să ridice tonul, să fie mult prea inventivi în a 

escalada secretele celorlalți, crezând că, procedând în felul acesta, se apără de agresiuni ce ar putea 

să vină din partea acestora. S-ar putea să fie și scorpioni care trăiesc într-un mediu agresiv și 

aceștia, procedând în felul acesta, să-și asigure un trai liniștit, cel puțin în următoarele săptămâni, 

până la finalul lunii martie. Cei mai mulți însă inventează conflicte, persoane vinovate, inventează 

tot ceea ce reprezintă conflictul și asta pentru că există o predispoziție generală care menține o 

rezonanță negativă cu care scorpionul ar putea să se întrețină foarte bine. 

Scorpionii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, cei care privesc viața cu 

îndrăzneală, care nu-și accentuează problemele și care nici nu îi invidiază pe ceilalți de ceea ce nu 

reușesc să facă sau să obțină ei, devin veritabile justițiari. Chiar dacă nu au veleități pentru a face 

lucrul acesta, părerile pe care le au, ușurința cu care accesează informația sau experiențele de viață, 

unele dintre ele chiar dramatice, care s-au consumat pe finalul anului anterior, îi așază pe postura de 

justițiari și nu va mai putea nimeni până la finalul lunii martie să-i dea jos de acolo. Evenimentele în 

care se implică sunt însă destul de întortocheate și unele dintre ele vor fi chiar capcane pe care 
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scorpionii le pot foarte ușor transforma în comploturi sau calomnii. Am văzut că de la începutul 

anului și până acum au mai avut ocazia să treacă prin așa ceva însă de fiecare dată s-au descurcat de 

minune. Ceea ce explorează prin Luna plină din 22 februarie, apoi prin opoziția dintre Jupiter și 

Chiron, înseamnă o stare emoțională de nesupunere, de revoltă, cu atracție către tot ceea ce este 

misterios, ascuns și care ar putea să-i promită scorpionului că poate deveni chiar mai puternic decât 

este acum. Va pune însă și o picătură de răzbunare în tot ceea ce face în această perioadă și 

planurile de a răscoli în viețile celorlalți s-ar putea să se încheie într-un mod tragic pentru un 

scorpion adică să se constate că secretele le sunt discutate peste tot și să se simtă vulnerabili în fața 

acestor situații. Pentru că trec printr-o opoziție Jupiter-Chiron pe o axă a iubirii dăruite și a iubirii 

primite, impactul afectiv al acestor situații neplăcute se transformă în niște trădări. Nu vor avea cu 

cine vorbi, nu vor avea confidenți de încredere pentru că în 24 februarie Mercur, de pe casa familiei, 

se află într-o relație negativă cu Junon de pe casa personalității și chiar dacă scorpionul are nevoie 

de susținere, toți se bazează pe el, fiecare îi cere câte ceva, fiecare se așteaptă să primească din 

partea acestui scorpion descurcăreț și pregătit tot timpul să facă o figură bună, să vină cu cele mai 

bune soluții. Nimeni nu se gândește că și el este om și are nevoie de înțelegere, spre exemplu cum 

se întâmplă acum. 

Relația pozitivă dintre Mercur și Saturn arată că și în această situație scorpionii pot ieși 

învingători. Nu trebuie să facă prea multe lucruri, trebuie să tacă, să-și îndrept atenția către calcule, 

către obiceiuri, către rutină și să încerce să găsească în toată această suită de evenimente ceea ce 

este plăcut pentru a-și umple timpul. De altfel, ceea ce se întâmplă pe finalul lunii februarie este mai 

mult decât o preocupare menită să îi umple scorpionului timpul. Sunt niște angajamente pe care 

scorpionul dorește să și le ia față de el însuși și această rutină pe care o abordează acum ca soluție 

pare să fie începutul unor evenimente destul de îndrăzneț. Cel care are în preajma sa un scorpion nu 

trebuie să se lase păcălit acum de ușurința cu care respectă programul zilnic, de plăcerea cu care 

acceptă o dominare, să muncească din greu, de efortul pe care altădată l-ar fi evitat, nu trebuie să se 

lase păcăliți de plăcerea pe care spun că o au făcând lucruri banale. Această încântare reprezintă 

începutul unei evoluții sociale intense. Conjuncția Soarelui cu Neptun de pe casa iubirii dăruite 

arată lucrul acesta pentru cine va dori să-l vadă. Procedând în felul acesta scorpionul dorește să-și 

asigure un confort dincolo de care nu va dori să treacă indiferent cât de grele vor fi evenimentele 

sociale pe care le vor parcurge în luna următoare. Speră însă că procedând în felul acesta devine 

mult mai închis față de ceilalți, iar, ca o compensație, posibilitatea de a se ridica deasupra celorlalți 

să fie mult mai accesibilă, iar cadrul în care își trăiește viața să fie mult mai armonios și în felul 

acesta să-și asigure toate condițiile pentru a face un salt. Pentru că în ultima zi a lunii februarie acest 

salt poate însemna desprinderea de o relație, o mare dezamăgire care îi motivează să fie duri, 

agresivi sau destul de ambițioși încât să învingă într-o confruntare puternică, va fi lesne de observat 

pentru o persoană care nu s-a născut în această zodie, dar care are un scorpion în jur, cât de 

sistematic își pregătesc scorpionii o lovitură. 

Apoi, această relație negativă dintre Venus și Junon mai are o componentă pe care 

scorpionii vor dori să o ascundă foarte mult. Nu se simt bine nicăieri, nici la locul de muncă, nici 

acasă, nici cu prietenii, nu mai iubesc obiectele pe care le foloseau cu atât de mult încântare, iar 

declarațiile lor sunt la polul opus față de ceea. Înseamnă că vor să mintă în mod intenționat, ci vor 

să facă în așa fel încât să găsească alte elemente, unele dintre ele noi, care să le adauge acestora, 

poate un alt membru al familiei, alte obiecte achiziționate, care să le readucă încântarea sau să-i facă 

să se simtă din nou foarte bine. Dacă vor crede că procedând în felul acesta își ating ținta atât de 

ușor se înșală. Mai au de trecut încă o încercare, luna martie, abia după aceea se poate vorbi de 

rezultate practice în sensul acesta. 
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MARTIE 
Vor să fie superiori celorlalți. Banii sunt importanți. Demonstrații fără rost. Sunt îngrijorați 

față de situația materială. Interacționează greșit. Reacții rapide probleme cu temperamentul. 

Dorințele stăpânite. Fac un schimb păgubos. Își mobilizează puterea pentru a o pune în slujba unei 

nedreptăți. Se decid într-o problemă delicată. Nesiguranța față de colaboratori. Au prea multe de 

realizat într-un timp foarte scurt. Atitudine superficială. Se mediază un conflict. Colaborările sunt 

delicate. Își amintesc din nou de trădări. Iau în serios anumite promisiuni. Nu sunt mulțumiți cu 

succesul. 

 

Luna martie le aduce scorpionilor o nouă încercare în această aventură numită anul 2016. 

Au ocazia acum să-și dovedească superioritatea, dar nu prin mijloacele bine-cunoscute, nu prin 

schemele la care apelează foarte ușor, ci prin diplomație, tact sau prin legături noi pe care trebuie să 

le realizeze cu oameni dintr-un alt domeniu, dintr-un alt tronson social sau care dispun de alte 

experiențe de viață. Chiar din prima zi a lunii martie scorpionii vor traversa un sextil dintre Venus 

de pe casa familiei și Saturn de pe casa banilor încurajând către genul acesta de exprimare sau către 

a folosi inteligența practică.  

Deocamdată sunt atât de motivați să facă gesturi foarte largi, să primească pe toată lumea în 

apropierea lor, să se deconspire, să fie deschiși la suflet și la minte chiar cu toată lumea. Fac lucrul 

acesta cu oameni care se dovedesc a fi buni la ceva și cred că așa ar trebui să procedeze tot anul. În 

2 martie, când Junon va intra în mers retrograd, din nou se va pune problema unui eveniment dur, 

încărcat de o mare greutate, cel care se declanșează la recomandarea unei persoane din jur. De 

această dată reușesc să găsească puncte comune cu oamenii care ar trebui să ne devina până la 

finalul acestui an colaboratorii interesanți. Reușesc să-i vadă pe aceștia foarte clar, reușesc să aibă o 

adâncime în percepție, au puterea să crească mai bine avantajele care le vin din partea acestora și 

unii scorpioni în preajma zilei de 3 martie chiar vor fi foarte încântați cu oamenii pe care-i au în jur. 

Pentru că retrogradarea lui Junon de pe casa personalității nu este un element de trecut cu vederea, 

adică nu este ușor de traversat, scorpionii au o ușoară problemă cu încrederea în sine, nu că ar pune 

la îndoială ceea ce sunt în stare să facă, ci se gândesc de mai multe ori dacă ceea ce știu să facă, să 

împărtășească celorlalți ori să interacționeze prin aceste calități cu cei care le ies acum în cale. 

Deocamdată începutul lunii martie este plăcut, deconectant sau le aduce evenimente care pot fi 

controlate. Există în continuare această componentă a accidentului pe care scorpionul va încerca să-

l încadreze în așa fel încât să o poată soluționa fără repercusiuni pe termen lung. Scorpionii care 

lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, cei care nu au avut 

până acum probleme de concentrare atunci când a trebuit să lucreze cu oameni care le încurcă 

treburile sau care le sunt inferiori, vor avea intuiția unui eveniment nefericit, vor trăi cu senzația că 

ar trebui să se întâmple ceva, deși nu știu precis ce. Există această informație, ea este și foarte 

vizibilă și planează asupra lor și îi îndeamnă să ia decizii rapid, să se grăbească ori să-i preseze pe 

ceilalți cu termenele. 

Tot în prima decada lunii martie scorpionii descoperă plăceri neobișnuite. În 5 martie, când 

Mercur se va afla într-o relație negativă cu planeta Marte, apare planul de schimbare. Deocamdată 

sunt cumva reticenți la ceea ce ar trebui să facă până la finalul acestei luni adică ideea în sine de 

schimbare nu li se pare prea interesantă deși consideră că din punct de vedere practic aceasta ar 

trebui abordată. Faptul că tot în 5 martie Mercur le va intra pe casa iubirii dăruite și foarte aproape, 

adică în ziua următoare, Marte le va intra pe casa banilor, înseamnă pentru scorpion că intră într-o 

nouă etapă. Deocamdată sunt circumspecți, nu li se pare o variantă bună să cheltuiască de la ei 

pentru dragoste, să plătească pentru plăcere sau pentru ceea ce ar trebui să-i liniștească. Fac lucrul 

acesta pentru că au nevoie de cineva din preajmă, o persoană cu care scorpionul va colabora până la 

finalul acestui, însă acum scorpionul se simte motivat să-i tempereze nesiguranța, să o consolideze, 

să-și pregătească terenul în ideea că pe mai târziu genul acesta de colaborare să nu devină o 

corvoadă. Deci se gândește prea mult la el, la binele personal, în 7 martie, când Soarele se va afla 

într-o relație buna cu Pluton, începe să se acomodeze cu ideea nouă că trebuie să investească în 

confortul lor, în plăceri, în starea de bine. Deocamdată nu obțin rezultate și genul acesta de 
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activitate se va lovi de primul obstacol. Opoziția Soarelui cu Jupiter, cea care se împlinește în 8 

martie, le diminuează puterea de concentrare și le arată că dacă au avut o reținere față de aceste 

situații acum au ocazia să vadă că au avut dreptate, adică li se confirmă o presupunere. Dreptatea 

scorpionilor nu este aceeași cu dreptatea celorlalți. Luna nouă care se împlinește pe 9 martie le 

afectează însă planurile de viitor, iar această idee de dreptate va avea mari repercusiuni asupra 

mediului său pentru că include nu doar o fază a Lunii, ci și planeta Jupiter și Axa Dragonului în 

această dispunere astrală. Sectorul emoțional, dorința de a conduce într-o dispută, într-o confruntare 

sau de a conduce o instituție, un departament sau un grup, le trezește scorpionilor dorința de putere. 

De această dată fac o nedreptate la adresa cuiva, se impun prin atitudine, prin manipulare afectivă, 

prin îndrăzneală și vor prin acest zdruncin să arate că sunt puternici și că peste ei nu se poate trece. 

Cu o asemenea dispunere astrală au dreptate, peste ei nu se poate trece chiar dacă nu sunt în cea mai 

fericită perioadă a anului. 

Faptul că sunt într-o perioadă marcată de schimbări ar trebui să li se spună scorpionilor că 

această înclinație către nedreptate li se poate aplica și lor, adică să aibă un disconfort în fața unui 

adversar pe care nu l-au evaluat corect, despre care nu au știut că are rezerve, că are puteri 

suplimentare sau că li se poate împotrivi. Dacă mobilizează toată puterea să facă o nedreptate la 

adresa acestei persoane nu-i va mai rămâne nimic pentru a-și duce mai departe planurile, nici măcar 

în privința etapelor rezervate acestei luni. Deci prima decadă a lunii martie le aduce scorpionilor 

mari frământări interne, dificultăți în a lua o decizie și nu doar de a se decide, cât mai ales să 

trăiască până la finalul acestui an cu conștiința împăcată că au hotărât bine. 

Aceste atacuri succesive, aceste abuzuri pe care un scorpion ar putea să le facă la adresa 

celor pe care-i consideră slabi arată că sfera emoțională este afectată de inconstanță, de trădări sau 

de un interes prea mare fără să primească un răspuns pe măsura așteptărilor. Conjuncția lui Mercur 

cu Neptun de pe casa iubirii dăruite arată că acolo există o instabilitate, o răscolire, o agitație 

teribilă ce ar putea să-i ducă pe scorpioni la izolare. Cu cât se implica mai mult în genul acesta de 

acțiuni cu atât vor fi mai dezamăgiți și cu atât mai convingători sunt că observațiile pe care le fac la 

adresa celorlalți, la adresa vieții, sunt corecte. În 12 martie, când Soarele trece prin Coada 

Dragonului, scorpionii se reîntorc la iubiri mai vechi, se apropie de ceea ce ar trebui să însemne un 

proiect foarte important al vieții lor, poate chiar urmași, copii sau creațiile proprii, cele pe care le 

văd ca fiind proprii copii. Pentru că se accentuează această casă a iubirii dăruite și există și elemente 

pe casa iubirii primite în așa fel încât să aibă posibilitatea de a se regla dacă urmăresc lucrul acesta, 

ceea ce dăruiesc scorpionii nu este neapărat greșit, cât mai ales neconform cu cerințele grupului în 

care au ales să se integreze. Pot avea întâlniri edificatoare, pasiuni care să-i consume foarte mult, 

dar pe care să nu le arate, să nu le scoată din interior, să dețină acolo și să le facă din ce în ce mai 

concentrate ori să le exprime într-un mod propriu, să pună trăiri foarte intense pe gesturi banale, 

simple și să le fie suficient. Apoi, pentru că sunt din naștere înzestrați cu un simț practic aparte, 

scorpionii vor reușit să exprime aceste sentimente într-un mod foarte original, foarte practic. Atunci 

când li se răspunde au puterea să-i invite pe ceilalți la toate detaliile unei vieți tumultoase, de la 

plăcere la deziluzie, de la trădare la jurăminte fierbinți. 

Desigur, această accentuare a casei a V-a, poate însemna pentru scorpion și întâlnirea cu 

efecte minore ale unor acțiuni mai vechi pe care să le neglijeze și care să devină în timp aspecte 

primordiale ale vieții lor. Poate au neglijat anumite sentimente, poate au trecut cu vederea gesturi de 

mare trădare ascunse în atitudini fățarnice și a doua decadă a lunii martie poate însemna întâlnirea 

cu primele semne de deziluzie specifice acestui an care vor face notă discordantă cu ceea ce a 

însemnat anii din urmă, deși Neptun se află pe această casă de câțiva ani buni. Problema 

întârzierilor, a nesincronizării lor sau a divergențelor de opinie care apar pe fondul unor cheltuieli 

pe care scorpionii le fac aiurea, fără judecată sau pe baza unei judecăți știute numai de ei, generează 

tensiuni foarte mari. Unii scorpioni vor considera că a sosit vremea sintezei, să facă o selecție 

drastică a mediului în care trăiesc, să nu mai acorde atâta atenție celor care nu merită și să nu mai 

facă niciun fel de compromis. Nu se vor ține de cuvânt, însă în momentul acesta vor fi greu de 

suportat de cei din jur tocmai din cauza acestor hotărâri. 

Ceea ce se va consuma în viața unui scorpion în preajma zilei de 15 martie nu face parte din 

această atitudine obsesivă a dreptății, deși așa li se vor părea celor cu care colaborează. Opoziția lui 
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Mercur cu Jupiter face referire la revolta pe care scorpionul o simte împotriva unor întârzieri, 

împotriva unor schimbări care apar în planurile pe care ei le-au făcut. Aceste provocări sunt traduse 

de scorpion ca o formă de trădare pe care toți o vor plăti scump. S-ar putea ca anumite persoane din 

anturajul scorpionului să considere că atitudinea sa nu este corectă, nu este dreaptă, nu așa trebuie 

procedat, nu aceasta este atitudinea pe care un om profund superior sau înțelept trebuie să o arate 

celorlalți. Dacă trec dincolo de această atitudine, dacă nu se opresc la lucrurile care sunt 

personalizate, observațiile care sunt spuse numai în nume personal, cei din jurul scorpionului vor 

vedea că aceste rețineri pe care le au, conduita neconformă cu așteptările lor arată că toate aceste 

răsturnări de situație nu sunt neapărat în favoarea scorpionului, ci mai curând în favoarea mitului în 

care se integrează. Jupiter retrograd nu se ocupa acum doar de opoziția cu Mercur, ci și de trigonul 

cu Pluton de pe casa comunicării și ideile pe care scorpionii le-au sunt foarte bune și utile 

colaboratorilor. Acum scorpionii au posibilitatea să facă un lucru pe care nu l-au făcut de prea multe 

ori de-a lungul vieții, să împărtășească un secret și nu oricum, ci cu mare convingere, cu mare 

putere și să fie tratați cu indiferență ori judecați pentru lucruri de importanță minore. De altfel, 

accentuarea casei a V-a pe acest tronson al lunii martie arată că sunt vulnerabili în fața acestor 

elemente minore și se învinuiesc de faptul că nu au fost suficient de vigilenți, de puternici sau de 

atenți pentru a preîntâmpina situații de genul acesta. Faptul că în 17 martie Mercur trece prin Coada 

Dragonului și în preajma sa se află și Chiron, asteroid care va realiza cu Coada Dragonului același 

unghi în 18 martie, arată că scorpionii înțeleg mult mai multe decât spun, decât exprimă sau decât 

vede cineva din preajma lor. Pentru că, nu în general, se întâmplă lucrul acesta, ci doar acum, pentru 

că în momentul acesta scorpionii sunt judecați după situațiile delicate care se consumă în viețile lor, 

doar acum sunt luați pe nepregătite de evenimente minore, nu înseamnă că acestea sunt noi, nu 

înseamnă că surprinderea lor este aceeași cu surprinderea altor persoane născute în alte zodii care ar 

trece prin situații similare. Cine se uită spre scorpion cu această atitudine superficială ar trebuit să se 

aștepte ca l-a finalul acestei luni să constate, tot personalizat, tot punctual, că scorpionul nu este atât 

de naiv pe cât a părut. 

 
Prin trecerea Soarelui pe casa muncii, scorpionul reușește să-și distragă atenția de la aceste 

tensiuni afective, de la această primejdie a sentimentului împărtășit și, prin caracterul practic al 

acestor evenimente, simte că viața sa capătă din nou cu mare însemnătate, un rost, că are un scop 

pentru care să lupte, să se consume, să se implice în evenimente dedicate. Desigur, există în 

continuare o presiune teribilă pe această casă a iubirii dăruite, pe aceste sentimente adânci, pe aceste 

percepții neobișnuite pe care scorpionii le-au față de oameni s-au față de situații. Conjuncția lui 
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Venus cu Neptun de pe casa iubirii dăruite arată că sunt pregătiți să treacă din nou prin dezamăgiri, 

să se confrunte din nou cu sentimente foarte intense, foarte profunde și foarte frumoase. Scorpionul 

poate acum să anuleze o tensiune, să medieze un conflict, să ierte un adversar, dar să rămână pentru 

tot restul zilelor cu amprenta trădării, cea care nu se va șterge niciodată din memoria sa. Din 

fericire, faptul că Mercur va ieși de pe zodia Pești va intra pe zodia Berbec arată că devin un pic mai 

lucizi, mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, mai detașați de drama unei vieți pe care nu mai 

trebuie să o explice ori nu mai trebuie să o justifice față de cei cu care colaborează. Se vor bucura că 

faptele lor, vor vorbi pentru ei și cu toate că această zonă a muncii este destul de delicată, pentru că 

Uranus din 2011 îi tot tulbură, aici lucrurile pot fi încărcate de semnificație, scorpionul având 

puterea să selecteze ceva din munca sa care să nu fie afectat de instabilitate sau de eșec de care să se 

preocupe pe mai departe și să aibă impresia că totul este stabil și frumos. 

Asta înseamnă că în 23 martie, când Jupiter se va afla într-o relație negativă cu Saturn, 

scorpionii vor părea acaparați întru totul de munca lor și Luna plină care se împlinește în acest 

sector arată că devin panaceu universal, devin bun al tuturor, oameni preferați foarte ușor de cei din 

jur pentru că se dovedesc a fi foarte eficienți. Scorpionul crede despre sine că devine foarte eficient 

dacă se detașează de această parte emoțională, dacă își ascunde intensitatea sentimentelor sau nu o 

exprimă față de primul venit. Dacă se conturează în felul acesta, de altfel nici nu le este foarte greu 

pentru că au o îndemânare specială, nativă în sensul acesta, vor vedea că despărțirile nu li se mai par 

atât de dureroase, eșecul nu mai este atât de revoltător, iar trădările nu mai sunt încărcate de atât de 

multă dramă. Pot să ridice o problemă în grupul de apartenența, să atrag atenția asupra unui 

comportament eronat, greșit chiar dacă are față de persoana respectivă sentimente alese. Genul 

acesta de obiectivitate se poate transforma în cazul scorpionului în atitudine clară, adoptată în văzul 

tuturor, în sentimente exprimate la scenă deschisă, tocmai pentru a arăta că, în afară de ceea ce se 

vede, în afară de ceea ce este vizibil pentru toată lumea, nu există nimic altceva. Sigur, nu pot păcăli 

pe toată lumea cu această atitudine pentru că scorpionul este renumit în tot zodiacul referitor la 

această problemă a secretului! 

În 25 martie, când Saturn va intra în mers retrograd până la vară, în cazul lor pe casa banilor, 

scorpionii au nevoie să fie suficient de disciplinați în acest sector al cheltuielilor sau al 

acumulărilor, să nu fie diplomați doar în relațiile cu ceilalți, ci și în relația cu sine, cu patrimoniul 

personal, cu ceea ce consideră că le aparține. Liniștea nu va veni decât atunci când scorpionul este 

împăcat cu cele pe care le-a făcut, când este singur pe promisiunile celorlalți și când nu e expus 

dramelor celorlalți. Retrogradarea lui Saturn pe casa banilor înseamnă pentru acest nativ o perioadă 

de restricții pe care ar trebui să o ia foarte în serios. Dacă până în momentul acesta s-au amăgit 

gândind că pot să facă față oricăror situații, chiar și lipsurilor materiale sau supraevaluării unor 

costuri, vor vedea până în august că lucrurile nu stau chiar așa. Nu este deloc ușor de traversat suita 

aceasta de probleme pentru că ele vor fi vizibile și pentru ceilalți. Acesta pare să fie un punct 

vulnerabil pentru scorpionul care se simte cel mai bine atunci când ascunde ceva, când crede că are 

o latură a vieții sale pe care o cunoaște doar el. 

Desigur, în această perioadă de început a retrogradării lui Saturn lucrurile acestea grave nu 

vor fi atât de vizibile. Deocamdată există multă energie, multă determinare și planurile de viitor îi 

incită, îi mobilizează în așa fel încât posibilele probleme care vin de pe casa banilor, de pe casa 

hrănirii, afectarea sănătății într-un chip greu de rezolvat pentru un scorpion să nu fie în momentul 

acesta vizibilă. Se pot accentua acum divergentele de opinie însă acestea sunt elementele pe care 

scorpionul pe poate administra cu mult tact și multă eficiență. În 29 martie, când Venus trece prin 

Coada Dragonului scorpionii își aduc aminte de conflicte pe care nu le-au gestionat corect, de 

impresii pe care nu le-au comunicat celorlalți, de aspirații care nu și le-au îndeplinit așa cum își 

stabiliseră. Dacă sunt preocupați de elementele profunde ale vieții, dacă au o educație morală și 

dispun și de o cultură temeinică atunci episodul acesta dramatic dispare rapid sau este încadrat 

frumos așa cum au făcut de multe ori până acum. Nu se vor simți vulnerabili pentru că un aspect 

vulgar al vieții lor este cunoscut de altcineva, ci rămân în continuare stabili din punct de vedere 

afectiv și par pregătiți pentru un mare salt, cel care va veni începând cu luna aprilie. 

 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

99 77 66   

APRILIE 
Deschidere interesantă. Idealuri îndrăznețe. Dorințe scăpate de sub control. Inflexibilitate. 

Parteneriatele sunt încercate. Criză de nervi. Ceilalți le răspund cu blândețe. Susțin un ideal social 

ciudat. Sinceritatea este pusă la încercare. Se ascund foarte ușor. Dezastru. Pot să demonstreze o 

fire războinică. Putere de anticipare. Evidențierea unor fapte ale trecutului care duc spre 

entuziasm. Pierd obiecte dragi. Câștiga lucruri importante. Spor de credibilitate. Se comportă 

frumos cu cei care le-au făcut fapte bune. 

 

Pentru scorpion, luna aprilie reprezintă o deschidere foarte interesantă către idealurile pe 

care și l-au propus încă de la începutul anului. S-ar putea ca evenimentele sociale să fie într-o 

oarecare contradicție cu aceste idealuri după cum le-au formulat față de ceilalți la începutul acestui 

an. Ei știu însă că aceste formulări pe care le-au făcut la începutul anului sunt diferite față de 

aspectele profunde ale acestor dorințe și din această cauză luna aprilie nu este în disonanță cu ceea 

ce și-au dorit, ci le aduce împlinirea multor aspirații sau deschiderea unor trasee foarte interesante 

care îi scot din rutină și le oferă o limpezime foarte puternică a gândirii. 

Relația proastă pe care Mercur trebuie să o îndeplinească cu Luna neagră în 3 aprilie 

reprezintă primul semn dacă anturajul se înșală în privința idealurilor pe care un scorpion și le-a 

formulat, a maturității pe care acesta a declarat că o deține. S-ar putea ca măsură pe care o folosește 

un scorpion să fie acum diferită față de ceea ce a declarat că reprezintă și demersurile sociale în care 

se implică să nu fie atât de negative, să nu fie marcate de restricții, așa cum ne spune acest unghi, și 

nici să nu compromită faptele, ideile sau idealurile printr-o dominare puternică din partea celorlalți. 

Colaboratorii scorpionilor vor vedea în începutul lunii aprilie că s-au înșelat mult în privința sa, că 

semnele de progres nu sunt cele pe care l-au crezut și că dacă au mers exclusiv pe calea dialogului 

atunci puterea va trebui să fie încadrată pe alte canale de comunicare, pe motiv că schema gândirii 

nu poate fi adaptată la idealurile pe care aceștia le au, iar asta pentru că nu există elemente de 

legătură între ceea ce gândesc și ceea ce au de făcut. Începutul lunii aprilie, pentru că reprezintă o 

mare deschidere către un ideal îndrăzneț, la aduce scorpionilor libertatea pe care și-au dorit-o foarte 

mult. Nu-i va interesa acum nici măcar dacă anturajul îi va considera mincinoși, instabili, mult prea 

consumatori sau prea răsfățați. Nu-i va interesa nici dacă în 4 aprilie anturajul îi va considera prea 

sentimentali sau agresivi atunci când nu primesc ceea ce au solicitat anturajului. Există o problemă 

destul de gravă pe care scorpionul nu va reuși să o rezolve la începutul lunii aprilie și aceasta vine 

din faptul ca parteneriatele au nevoie acum de o schimbare însă scorpionul nu o permite. Scorpionul 

dorește ca această schimbare să se producă doar în privința sa, doar el vrea să se relanseze către un 

ideal îndrăzneț și din această cauză va părea față de anturaj mult prea dur sau inflexibil. 

În 5 aprilie, când Venus va intra pe zodia Berbec, adică pe casa muncii, iar Soarele va avea 

de împlinit o relație foarte frumoasă cu Saturn, scorpionii vor vedea că lucrurile sunt în favoarea lor, 

că dacă sunt serioși și disciplinați, dacă își urmează obiectivele și nu se abat de la ceea ce își propun 

atunci sunt avantajați de destin și totul este de partea lor. În 6 aprilie și Mercur se va afla într-un 

raport avantajos față de scorpion pentru că va intra pe casa parteneriatelor. Vor avea întâlniri 

interesante, vor atrage atenția celor cu care colaborează și nu va exista niciun obstacol major pe care 

scorpionul să nu-l poată depăși. Există însă un element suficient de puternic și de negativ pe care 

scorpionul nu va reuși să îl doboare. Relație negativă a Soarelui cu planeta Pluton le aduce 

dificultăți în exprimare, neputința de a se face înțeleși prin muncă, printr-un ideal sau prin 

rezultatele unui efort, unor activități, ceea ce le va provoca o tensiune teribilă. S-ar putea ca această 

tensiune să reprezinte un element de referință pentru ceea ce vor realiza în următorii patru 

săptămâni din acest moment. În 7 aprilie se va împlini și Luna nouă, ceea ce va însemna că aceste 

strategii ambițioase pe care scorpionul va dori să le pună în aplicare să conțină o parte din aceste 

elemente negative, din această criză de nervi, din această nemulțumire ce-i pune în dificultate și îi 

îndeamnă să-și schimbe tactica blândă cu cea agresivă. Este posibil ca în momentul acesta 

scorpionul să simtă că i s-a schimbat condiția de trai, că posibilitățile pe care le au numai sunt cele 

care erau foarte puternice pe vremuri, că nu este suficient să fie negativiști, să fie impulsivi, să fie 

foarte hotărâți sau să pună condiții. Trebuie, în momentul acesta, să ridice standardul, să vină pentru 
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un exemplu spectaculos, să inventeze ceva, să fie atractiv, să accepte invitația unor colaboratori 

doar pentru a ieși din acest impas. Conjuncția Soarelui cu Uranus din 10 aprilie arată că aceasta este 

direcția în care un scorpion trebuie să-și folosească independența și doar prin aceste metode va reuși 

să se facă înțeles de cei cu care colaborează. Tot în 10 aprilie se va împlini și un trigon între Neptun 

și Junon, iar scorpionii vor reuși prin această duritate, prin acest nerv, prin ton sau printr-o atitudine 

nouă, una pe care nu am mai abordat-o anul acesta, sa atragă atenția celor din jur și să devină 

atractivi, prietenoși sau interesanți pentru cei puternici, cei, de altfel, pe care îi curtează de la 

începutul anului și pe care nu au reușit să și-i apropie. Iată că acum, într-un mod absolut întâmplător 

și neintenționat, reușesc să obțină lucrul acesta.  

A doua decada lunii aprilie îl îndeamnă pe scorpion să se ocupe în mod particular de familie, 

de sentimentele proprii, nu de instituția familiei, nu de 

cuplu, nu te contactele parteneriale. Dacă sunt 

confortabili cu ei înșiși, dacă evită prin relații un 

accident atunci sunt fericiți că și-au împlinit un obiectiv 

important al acestui an. Prin relația de opoziție a lui 

Mercur cu Junon scorpionii reușesc să compenseze o 

mare tensiune în relațiile lor, la fel cum o vor reuși prin 

relația de sextil dintre Mercur și Neptun. Este adevărat, 

instrumentele de lucru sunt acum altele. Dacă pe 

opoziția lui Mercur cu Junon apare o clarificare, o 

evidențiere a unei nuanțe, invocarea motivului justiție, 

cel care până acum a fost întârziat sau a fost folosit pentru altcineva, în cazul sextilul dintre Mercur 

și Neptun schema aceasta vizează cultivarea unui sentiment de prietenie aparte. Știm că toate aceste 

elemente, adică Neptun, Mercur, Jupiter și Junon, fac parte dintr-o configurație numită dreptunghiul 

mistic. Ambiția scorpionului, cea care este susținută de configurație cu pricina, urmărește cu 

precădere să atragă atenția asupra faptelor bune pe care ceilalți trebuie să le facă la adresa lor. 

Învață dacă sunt ajutați, obțin reușită în afaceri, într-o poziție ambițioasă, atrag atenția celor 

puternici doar dacă li s-a recomandat drumul corect pe care trebuie să meargă, obțin răspunsurile 

cele mai bune dacă au fost ajutați să-și liniștească focul inimii și să nu mai creadă că toată lumea îi 

înșală, că toată lumea îi trădează și nu au parte de relații sincere. 

Apoi, relația de prietenie dintre Mercur și Jupiter, cea care se integrează în această 

configurație indicată mai sus, face trimitere la un avertisment pe care scorpionii îl primesc referitor 

la parteneriatul în care se implică. S-ar putea să acorde mult credit unui personaj care se va întoarce 

împotriva sa spre finalul anului. Acum însă are foarte mare încredere în acest personaj, consideră că 

reprezintă factorul extern care reglează o problemă internă și nu va ține cont de nicio recomandare 

venită din interior, din grupul de apartenența sau din familie, cea care îi îndeamnă spre prudență, 

atenție sau rezervă. 

Este posibil ca rezultatele muncilor pe care le-au făcut în primele trei luni ale anului să vină 

spre ei în 15 aprilie cu sunete false, cu avertismente, cu o atenționare ciudată, cea care ne atrage 

atenția asupra faptului că secretele ascunse nu sunt niciodată de partea scorpionilor, chiar dacă 

acesta este domeniul în care activează cu precădere. Opoziția Soarelui cu Luna neagră, poate 

însemna conștiința faptului că raportul social în care s-au implicat este unul dezastruos, insistând 

poate prea mult pe acele relații pe care ar fi trebuit să le ignore, care nu sunt corecte sau care trebuie 

evitate. Luna neagră se află în continuare pe casa lucrurilor ascunse și scorpionii au impresia că tot 

ceea ce nu a funcționat, a activat, de fapt, într-o conspirație, a fost orientat cu precădere împotriva 

lor sau au fost construite în mod special pentru a le submina autoritatea. În 17 aprilie Marte va intra 

în mers retrograd pe casa banilor și se va afla în această deplasare până la finalul lunii iunie. Deși au 

o fire războinică, sunt curajoși, plin de surprize atunci când vine vorba de o confruntare sau să 

demonstreze că au calități și nu le sunt văzute sau nu le sunt acceptate, scorpionii, cu Marte 

retrograd pe casa banilor, arată că acum se luptă cu ei înșiși. Calculele pe care le-au făcut de la 

începutul anului și până acum nu mai sunt corecte, le refac, fac economie, consideră că trebuie 

pentru o perioadă să facă un împrumut în bancă, să schimbe tactica și să iasă din acest impas. 
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Astrele sunt de partea lor, și chiar dacă Pluton în 18 aprilie va intra în mers retrograd, pentru 

că Venus și Saturn se află într-o relație foarte bună, legând casele muncii și a banilor, arată că au 

resursele necesare sau se pot baza pe anumite achiziții care vin din această zonă a muncii pentru a 

ieși din această încurcătură. S-ar putea ca la un moment dat calculele să fie mult prea stricte și din 

ceea ce economisesc să le mai rămână și pentru altele, nu pentru ce le era destinat. Lucrul acesta va 

fi o mare bucurie pentru scorpion și pentru partenerul acestuia abia după ce Marte își va reveni la 

mersul direct, adică după finalul lunii iunie. Deocamdată trăiește cu intensitate o mare tensiune și se 

gândește că deși calculele sunt corecte, deși ambițiile pe care le au nu ies din cadrul a ceea ce pot 

câștiga prin efort propriu, prin muncă, trecerea Soarelui pe casa parteneriatelor, adică o degajare a 

casei muncii, le arată că ar putea să fie expuși unor calcule pe care nu l-au anticipat. Nu trebuie să-și 

facă griji, accentuarea casei parteneriatului, înseamnă doar o altă încercare a vieții, una care nu ține 

de calcul, de bani, de achiziții sau de resurse, ci de disponibilitate. 

Luna plină din 22 aprilie ar trebui să reprezinte un element de referință pentru ceea ce au de 

îndeplinit în aprilie. O provocare venită de pe zona socială îi scoate din tipicul lor, îi îndeamnă să 

facă o mare figură, să fie atractiv puternici, încrâncenați în ceea ce stabilesc și să intervină într-o 

problemă socială cu o soluție personală, să contribuie la o remediere în grupul de apartenență ceea 

ce aduce faimă și reușită socială. Asta înseamnă că această Lună plină de pe Taur, cea care pentru 

toată lumea ar trebui să reprezinte un cont de interese, pentru scorpion arată soluționare. Asta se 

întâmplă pentru că în 22 aprilie Venus se va afla într-o conjuncție cu Uranus și forma aceasta de 

disconfort poate însemna și deschiderea către părerile celorlalți, situație care le va trezi scorpionilor 

abilitatea de a administra bunul celuilalt, calitate pe care o au nativ. Se întorc astfel la faptele pe 

care le-au săvârșită în anul anterior, la abilitatea cu care au reușit să ridice standardul vieții, să 

treacă acțiunile greșite într-un plan secund, să evidențieze faptele bune ale trecutului și să nu fie 

nevoie de fiecare dată să repare un bun doar pentru că acesta nu poate funcționa la capacitatea sa 

maximă. Acum, prin administrarea valorilor celorlalți, reușesc din nou să scoată în evidență această 

calitate a lor.  

Un element foarte interesant care se va consuma în a treia decadă a lunii aprilie vine din 

faptul că o lecție importantă ce s-a consumat pe finalul lunii anterioare le atrage atenția că poate ar 

trebui să fie mai rezervați în a se deschide față de ceilalți, în a prezenta celorlalți motivul pentru 

care doresc să administreze foarte bine bunurile celorlalți. Acest entuziasm s-ar putea să îi costă pe 

scorpioni mult prea mult și din această cauză pot trece chiar prin evenimente ciudate, prin 

accidente, prin lovituri, prin pierderea unor obiecte dragi, prin deposedare de bunuri, cele pe care și 

le poate însuși din nou un scorpion doar dacă apelează la fondul de rezervă, doar dacă și le cumpără 

din nou. Asta înseamnă că evenimentele care se consumă în a treia decadă a lunii aprilie îi incită pe 

scorpioni să nu aibă încredere în oameni. Vor vedea că există o mare diferență între sinceritatea pe 

care o au în momentul acesta și interesul pe care cei din jur îl arată acțiunilor lor. Totuși, nu trebuie 

să fie prea pătimași pentru că aceasta este o excepție. În general, lucrurile stau invers, adică 

scorpionii sunt mult mai ascunși, misterioși, închiși, iar partenerilor trebuie să le spună tot, trebuie 

să le împărtășească multe din gânduri sau din aspirații pentru că ca ei să știe în permanență care este 

poziția și atitudinea celor cu care colaborează. 

Acesta este principalul motiv pentru care anumite conflicte care se vor consumă în viața 

unui scorpion s-ar putea să fie amânate de derapaje adică să fie pusă la îndoială sinceritatea acestui 

nativ și valorile perene, prieteniile de durată să fie încercate. De altfel, scorpionul n-ar trebui să fie 

foarte mirat pentru că de ani buni trece prin mari dezamăgiri, de mulți ani își coboară standardul 

relațional și implicându-se în tot felul de evenimente care îi complică viața și îl motivează să 

colaboreze cu oameni care sunt după părerea lui sub nivelul său cultural, practic, intelectul. Multe 

lucruri nu sunt așa cum le văd scorpionii în ultima decadă a lunii aprilie, însă nu le va putea 

schimba nimeni atitudinea. În 28 aprilie Venus se va afla într-o dispunere suficient de negativă cu 

Luna neagră încât toate problemele vieții lor să fie motivate dintr-un alt punct de vedere afectiv. 

Scorpionii au curiozități ciudate, vor să fie văzuți ca fiind salvatorii celorlalți, formatori sau foarte 

amabili cu ei în momentul în care trec printr-un conflict, au neclarități sau am nevoie de ajutor. 

Stadiul în care se află în 28 aprilie s-ar putea să fie unul de referință pentru anul 2016 pentru că 

Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și după ce își va reveni, s-ar 
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putea ca lucrurile să fie deja orientate pe o altă direcție și argumentele acestea la care scorpionul 

apelează cu mare generozitate să nu mai aibă atât de multă credibilitate. Deplasarea retrogradă a lui 

Mercur, cea care se realizează pe casa parteneriatelor pune în dificultate chiar argumentul pe care 

un scorpion îl folosește cel mai des pentru a-și combate frica de singurătate sau de a nu fi crezut. 

Aceasta s-ar putea să fie principala problema cu care se vor confrunta în următoarele trei săptămâni. 

Dacă vor cere ajutorul fac lucrul acesta pentru a-i convinge pe ceilalți că sunt asemenea lor, dacă 

inventează probleme vor să le arate acestora că sunt la un alt nivel. Cei din jur au ocazia în această 

perioadă de retrogradare a lui Mercur să-i vadă pe scorpioni comportându-se cum cred ei că sunt 

ceilalți. 

Pe 30 aprilie când Venus va intra pe casa parteneriatelor vor reuși să fie puțin mai 

duplicitari, să distragă atenția de pe argumente, să aibă acces la informații prin intermediul celor 

care muncesc pentru ei, care depun o garanție sau care nu se tem de veninul lor și nu se izolează 

dacă scorpionii se desfășoară, dacă îi acuză sau le creează probleme. Acești oameni sunt foarte 

importanți pentru scorpioni și ar trebui ca o persoană născută în această zodie să investească foarte 

mult în prietenia cu acești oameni. Sunt atât de valoroși încât s-ar putea ca pe finalul anului 2016 să 

fie singurii prieteni sau singurii salvatori pe care îi vor avea în jur. 

 

MAI 
Simplitate. Lucrurile devin complicate. Schimbări miraculoase. Se constată un deficit. 

Realizările trec prin criză. Lucrurile inspiră teamă. Schimb de experiență. Nu văd partea plină a 

paharului. Probleme cu funcția sau cu autoritatea. Prieteni noi. Continuitate. Recuperare. Motive 

egoiste. Nu mai sunt sinceri. Evenimente declanșate în cascadă. Probleme de faimă sau de renume. 

Negocieri abandonate. Risipă. Achiziții ciudate. 

 

Luna mai ar trebui să fie puțin mai simplă pentru scorpioni pentru că deviza generală, aceea 

care sugerează că acest interval îi îndeamnă pe oameni să lupte cu inamici indivizibil, reprezintă 

pentru scorpion o preocupare obișnuită. Deci nu ar trebui să se simtă cumva favorizați darnici 

defavorizați de această deviză, ci ar putea să se situeze la mijloc, în apele proprii. În consecință, 

acest interval poate fi puțin mai simplu decât pentru celelalte semne zodiacale. 

Încă din prima zi a acestei luni când Soarele se va afla într-o relație bună cu Neptun apare o 

redresare, scorpionii se lasă seduși de vorbele celorlalți, sunt atrași de soluțiile miraculoase care vin 

de pe zona parteneriatelor și au impresia că lucrurile se vor rezolva într-un chip miraculos. Multe 

lucruri se rezolve de la sine, dar nu în mod miraculos, pe baza unor soluții pe care aceștia le-au 

inventat, au născocit sau le-au creat pentru ceilalți. Acum văd că situațiile acestea bune se aplică și 

pentru ei și le face plăcere să constate lucrul acesta. 

În 3  mai când Soarele se află într-o relație bună cu Jupiter și, de asemenea, în fereastra 

trigonului cu Pluton, pe cer se va construi o piramidă de pământ și scorpionii au ocazia acum prin 

intermediul prietenilor, prin intermediul soluțiilor, ideilor prin intermediul viziunii asupra vieții 

asupra oamenilor sau asupra relațiilor să iasă din mari încurcături. Ceea ce se consumă în prima 

decadă a lunii mai poate însemna pentru scorpion cea mai frumoasă soluție la care a avut acces până 

acum, cel mai frumos lucru ce putea să li se întâmple în acest an și, am putea să ne gândim la mai 

mult, adică cel mai frumos lucru ce ar fi putut să li se întâmple de câțiva ani încoace. Se bucura 

foarte mult că soluțiile pe care le-au primit sunt clarificate și din punct de vedere administrativ, și 

juridic și, prin ceea ce constată, reușesc să-i convingă pe cei din jur că s-a făcut dreptate. Totuși, nu 

înseamnă că dacă se bucură de această realizare, dacă sunt avansați în funcție, avantajați sau 

recompensați pentru ceva neapărat sunt iubiți sau cei din jurul lor gândesc și se comportă la fel ca 

el. Relația de opoziție dintre Venus și Junon arată că există în continuare o presiune teribilă care 

vine din anturaj și care se construiește împotriva scorpionului. Inițial, lucrurile acestea se 

argumentează prin lucruri simple, prin evenimente de ultimă oră, prin ceea ce îi este rușine 

scorpionului sau nu vrea să împărtășească celorlalți. Apoi, în timp scorpionul poate constata că de 

fapt locurile acestea sunt negative pentru că anturajul este invidios. 
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În 6 mai se va împlini Luna nouă pe casa parteneriatelor și scorpionii se vor folosi de 

experiența lor de viață, de ușurința cu care leagă relații, prietenii sau de bucuria pe care o au în 

momentul în care cunosc oameni noi care pot să-și depășească anumite solicitări sau dorințe pentru 

a-și anula o frică. Frica lor cea mai mare din această perioadă este aceea că nu se vor încadra în 

cheltuieli, pentru că nu degeaba trec printr-o perioadă în care cei doi malefici, Marte și Saturn, sunt 

în mers retrograd pe casa banilor. Orice prietenie care apare acum trebuie să le definească o 

solicitare, trebuie să le rezolve o problemă și dacă se întâmplă lucrul acesta atunci noua persoană 

care le intră în forului intim, în viața lor, a trecut deja testul. Trigonul pe care Soarele îl împlinește 

cu Pluton arată că sunt veritabili cuceritori. Chiar dacă nu au în această perioadă banii pe care cred 

că-i merită, scorpionii pot evolua prin interacțiune, prin relații sau prin schimb de experiență. Toate 

aceste conjuncturi sunt favorabile pentru ei și nu ar trebui să le blocheze la nivelul valorilor 

materiale sau la nivelul avantajelor ce ar putea să le primească pentru administrarea corectă a unui 

bun. Dacă renunță la calcule, dacă nu privesc partea plină a paharului vor vedea că și viața le 

răspunde pe măsură.  

Pe 9 mai când 

Soarele se va afla într-

o relație bună cu Capul 

Dragonului, când 

Jupiter își va reveni la 

mersul direct, 

scorpionii vor vedea că 

lacrimile li se pot usca 

foarte ușor, că pot uita 

relativ repede de 

dramele trecutului și că 

nu există prea multe 

evenimente sociale 

care să îi oblige să facă 

ceva anume. Această 

libertate teribilă 

înseamnă pentru 

scorpion, în prima 

decada lunii mai, 

înțelegerea corectă a 

trecutului, acela 

parcurs prin 

evenimente pozitive în 

mijlocul lunii ianuarie 

sau prin evenimente 

negative la începutul lunii martie. Se simt într-adevăr privilegiați de soartă, simt că se pot ridica 

deasupra celorlalți și că norocul le surâde, iar dacă, în plus, le mai vin și recompense dintr-o zonă a 

muncii atunci sunt într-adevăr favorizați, participând la mari evenimente sociale ce vor fi 

consemnate în cărțile de istorie. Scorpionii nu trebuie să uite că 2016 este un an reprezentativ la 

acest capitol și că acum, în această etapă, sunt în continuare în fereastra opoziției Uranus-Luna 

neagră și, în plus, sunt integri, semn că dacă nu au fost striviți complet de un eșec la locul de muncă, 

că nu au fost înlăturați din funcție, compromiși sau că nu și-au pierdut libertatea din cauza unor 

probleme legate de muncă, de boală sau din cauza unor compromisuri, au motive de bucurie. 

A doua decada lunii mai contribuie la prosperitatea scorpionului printr-o deschidere 

interesantă. De această dată scorpionul este îndemnat să aibă curaj, să-și spună punctul de vedere, să 

se exprime în alt mod decât a făcut-o până acum, poate chiar de la începutul anului până în 

momentul de față, să arate că are energii noi, că își poate permite o nouă garderobă, că se poate 

mândri cu prieteni noi, cu cunoștințe noi și lucrurile acestea speciale pe care le are acum în viața 

proprie să le lase impresia că totul se schimbă în bine. În mare parte lucrurile pentru scorpion se 
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schimbă în bine în a doua decadă a lunii mai pentru că au o mai ușoară perspectivă în a lucra cu 

valorile, cu banii, cu informațiile care sunt puse la dispoziția lor de către ceilalți și acțiunile pe care 

le săvârșesc sunt încărcate de o putere aparte. Pentru că în 13 mai Mercur se află într-o relație foarte 

bună cu Pluton scorpionii chiar au curaj, mesajul lor trece dincolo de aparențe, ajunge acolo unde 

este destinată să ajungă și se întoarce către cel care l-a emis cu impresii foarte bune. În continuare 

scorpionii au accentuată casa parteneriatelor și casa prietenilor și de-acolo le pot veni multiple 

invitații pentru a-și petrece timpul mod frumos, pentru a se întreține cu oameni puternici, atractivi, 

cei pe care îi preferă sau îi aleg. Faptul că au această posibilitate de a-și alege colaboratorii, prietenii 

sau asociații reprezintă un mare avantaj pentru scorpion și se vor bucura că beneficiază în sfârșit de 

șansa aceasta. În 14 mai Venus se află când și ea într-o relație bună cu Pluton și devin carismatici. 

Vorbim astfel de calitatea vieții, de puterea de a transforma un element ciudat într-un mare 

avantaj, de a cântări bine situația înainte de a se hotărî pe ce traseu să pornească, adică de a face 

ceea ce alte semne zodiacale nu prea au cum să facă în această perioadă. În timp ce alții se gândesc 

la distracție, la deconectare și devin foarte vulnerabili în fața unor inamici invizibili, scorpionii sunt 

adânci, puternici, atenți la ceea ce îi avantajează și obțin în a doua decada lunii mai un mare avantaj 

față de celelalte semne zodiacale. Aproape că recuperează tot ceea ce au pierdut de la începutul 

anului și până acum, ceea ce îi va bucura foarte mult. 

Un aspect foarte frumos care se poate consuma în viața unui scorpion vine în 15 mai și este 

indicat de trigonul frumos dintre Venus și Capul Dragonului. Această relație nu va reuși să medieze 

tendința Nodurilor, dar poate să le aducă scorpionilor succes, avantaj prin relații neobișnuite sau 

posibilitatea de a folosi puterea grupului pentru un avantaj personal. De această dată intenția 

scorpionului este aceea de a duce la îndeplinire un motiv egoist pentru că nu dorește să ascundă 

spiritul războinic, nici să fie vădit împotriva celorlalți prin avantajul pe care-l au, prin norocul sau 

prin puterile speciale de care dispune în momentul acesta. Acum scorpionii sunt blânzi, liniștiți, 

mulțumiți de ceea ce reușesc să obțină cu efort minim și nu au de ce în momentul acesta să lupte 

împotriva celorlalți. 

Acesta este practic un moment cu totul aparte în viața unui scorpion dar și aparte pentru cei 

care au în preajma lor nativi născut în această zodie. În general, scorpionul este foarte ambițios și 

trebuie să aibă un obiectiv pentru care să lupte, trebuie să aibă o țintă și pentru aceasta scorpionul 

trebuie să-și folosească o mare parte din puterea sa. În a doua decadă a lunii mai, cea care înseamnă 

pentru ceilalți o relaxare, o deconectare, pentru scorpion înseamnă liniște, calma ceea ce va fi foarte 

plăcut pentru cei din preajma lor. 

Desigur liniștea aceasta poate fi considerată o stare de deconectare înaintea unei furtuni însă 

nu mai contează dacă în decada următoare scorpionii vor recupera din stres, din tensiune sau din 

mobilizare. Momentul acesta este foarte bun pentru ei, ba chiar un apel la frumos la eleganță și 

obțin prin această nouă stare de spirit privilegii noi. Li se recomandă scorpionilor să fie foarte atenți 

la aceasta atitudine, să nu abuzeze prea mult de starea pe care o au în momentul acesta, adică să nu 

creadă că nimeni nu are voie să atenteze la liniștea lor, nimeni nu trebuie să-i deranjeze sau să îi 

cheme la lucru, să-i solicite pentru că, dacă sunt liniștiți, atunci toată lumea să le respecte opțiunea. 

Dacă nu diminuează aceste pretenții atunci toată liniștea se distruge și ajung la conflict mai 

devreme, adică înainte ca a doua decadă a lunii mai să se încheie. 

Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni înseamnă pentru scorpion contactul cu evenimente pe 

care le-au declanșat, dar nu au reușit să le controleze încă. Ajung în punctul acesta după o perioadă 

de liniște aparentă, după o perioadă în care s-a făcut un contrast teribil între ceea ce au parcurs de la 

începutul anului și ceea ce s-a consumat în a doua decada lunii mai. Apoi pe 21 mai Luna neagră va 

ieși de pe casa lucrurilor ascunse și va intra pe semnul lor. În primul rând, scorpionii nu vor mai 

putea să acționeze din umbră, nu vor mai putea să intervină din poziție secundă asupra unor 

evenimente pentru a le impune acestora finalitatea pe care o gândesc și și-o doresc. Apoi, pentru că 

nu va mai putea să facă lucrurile acestea, ceilalți vor avea o părere proastă despre scorpion 

considerând că nu mai sunt atât de eficienți, și-au ieșit din mâna, au ruginit, nu mai sunt atenți sau 

au obosit. În realitate, scorpionul intră într-o perioadă puțin cam dificilă de aproximativ nouă luni în 

care devine vulnerabil la insulte, la calomnie, în care îi este afectată integritate și se pune problema 

chiar să fie părăsit ori umilit în public. Aceasta combinație data de trecerea Lunii negre pe casa 
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personalității și plasarea Capului Dragonului pe casa prietenilor, alături de Jupiter, îi face pe 

scorpioni vulnerabili la ceea ce înseamnă poziția socială sau relațiile intime cu oameni care sunt 

bine văzuți de ceilalți, care au statut, care au renume sau care i-au ajutat. Dacă scorpionii au 

dezamăgit, fie și numai puțin, în această perioadă de trecere a Lunii negre pe semnul lor vor fi 

vulnerabili și nu le va fi deloc ușor. Pe 22 mai, pe Luna plină, scorpionii vor poza în oamenii plin de 

resurse, puternici care pot să schimbe oricând ordinea lucrurilor, care pot decide în orice moment 

asupra fidelității unor evenimente, în oameni pe care i-a părăsit definitiv modesta. Tot în 22 mai 

Mercur își va reveni la mersul direct și pentru că în această perioadă planeta Mercur trece pe casa 

parteneriatelor, această revenire are efecte benefice asupra contractelor pe care un scorpion dorește 

să le ducă mai departe. Se reîntorc la condițiile unor negocieri abandonate în urmă cu trei 

săptămâni, în plus s-ar putea să constate că anturajul are față de el o ostilitate ciudată. Dacă renunță 

puțin la mândrie, la orgoliu, dacă nu s-ar mai crede persoane bune la orice, dacă nu ar fi agresive 

atunci nu ar avem considera modestia o slăbiciune și ar vedea că relațiile lor prin iertare, se pot 

îmbunătății substanțial. 

În 24 mai și Venus va intra pe casa ocultismului și atunci sentimentele scorpionilor s-ar 

putea să fie prezentate altfel față de ceilalți. Știm, de fiecare dată când scorpionii se prezintă foarte 

deschiși, joviali față de anturaj au ceva de ascuns, își protejează ceva despre care nu doresc să 

vorbească, nici condiționat dar nici de bunăvoie. Imediat ce Venus a intrat pe zodia Gemeni, aceasta 

trebui să treacă printr-o confruntare de zile mari, adică printr-o opoziție cu Marte, ceea ce le va 

aduce scorpionilor conflicte parteneriale pe ideea de cheltuială, de consum, de bani folosiți 

necuviincios sau de risipă. Desigur, această componentă a risipei poate să fie orientată și asupra 

sentimentelor adică opoziția lui Venus cu Marte să readucă scorpionului probleme de cuplu pe 

motive legate de patrimoniu, risipă, bani cheltuiți aiurea sau promisiuni care nu vor putea fi întâlnite 

niciodată. Desigur, în acest context pentru că se împlinește și relație negativă dintre Jupiter și 

Saturn, au ocazia să constate că aceste probleme nu sunt deloc noi însă sunt surprinzătoare pentru că 

fac o notă discordantă cu ceea ce au traversat în a doua decadă a lunii mai. 

După cum gândesc în momentul acesta, scorpionii trebuie să-și ia revanșa pentru că în 27 

mai Marte, chiar dacă prin retrogradare, intră pe semnul lor și se simt revigorați. Este adevărat, 

această revigorare vine doar în situații în care trebuie să repare direct, trebuie să dezgroape securea 

războiului, să facă apel la situații dificile pe care au crezut că le-au rezolvat sau le-au depășit. Oricât 

de siguri ar fi pe ceea ce pot să facă sau pe ceea ce cred că știu să facă, scorpionii sunt acum 

depășiți de situație și dacă recunosc lucrul acesta nu-și rezolvă nimic din această greutate, nu le 

revine șansa și nici nu se liniștesc. Există însă și o mare șansă pe care ar putea să o parcurgă pe 

finalul lunii mai și care se va consuma chiar în ultima zi acestei luni. Relația bună dintre Mercur și 

Pluton arată că o investiție mai veche ajunge acum la final și rezultatul era foarte bun. Schema 

aceasta se încadrează în ceea ce scorpionul ar putea să numească “o nouă etapă în construirea unui 

imperiu”. Pe baza acestor rezultate care vor veni spre scorpion pe finalul lunii mai aceștia vor reuși 

să își adjudece o nouă poziție în grupul de apartenență, ceea ce era foarte mult. Deocamdată 

problema principală este cea legată de bani, de cheltuială, de achiziție și contractele doar în această 

zonă sunt mai dureroase. Celelalte, chiar și trădările pe care le parcurg în această perioadă, pentru 

că seamănă cu trădări mai vechi, pot fi tolerate mai ușor. 

 

IUNIE 
Se schimbă deviza. Revin asupra unor probleme mai vechi. Dovedesc spirit practic. 

Interpretări după bunul plac. Criză de nervi. Minciuni periculoase. Devine vulnerabil. Surprizele și 

pune o mare amprentă asupra psihicului. Curiozități față de mistere. Nu mai funcționează ca pe 

vremuri. Lucrurile ascunse le dau bătăi de cap. Apar constrângeri sociale noi. Sunt plini de orgolii 

și dureri. Își amintesc doar de lucruri rele. Refuză ușor. Probleme cu explicațiile. Senzația că se 

risipesc. Experiențele sunt apăsătoare. Se bucură puțin. Se ascund mai mult. 

 

În luna iunie vom vedea dacă scorpionii sunt sau nu obișnuiți să viseze. Dacă sunt obișnuiți 

să viseze se va putea constata în ce direcție, pe seama cui sau cât de eficient. Dacă nu au făcut lucrul 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

99 88 33   

acesta niciodată și au fost foarte practici, enervant de practici sau au fost practici împotriva 

celorlalți, se va vedea lucrul acesta pentru că nu-și vor rezolva o mare parte din probleme pe finalul 

lunii iunie, atunci când Marte își va reveni la mersul direct, ci vor intra în combinații suficient de 

periculoase care să le accentueze ceea ce iubesc mai mult, spiritul practic, dar asta nu înseamnă că 

vor progresa sau vor avea o viață liniștită procedând în felul acesta.  

În prima zi a lunii iunie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, fără a 

reuși să medieze 

tendința Nodurilor, 

vom înțelege dacă 

scorpionii sunt sau nu 

implicații în proiecte 

importante. Până acum 

aflat diverse lucruri de 

la ei, povestite sau 

interpretate după bunul 

plac sau după cum le 

era interesul. Acum, 

când Mercur devine 

prieten cu Axa 

Dragonului, cu 

destinul, când 

sentimentele lor devin 

mult mai vizibile și 

Soarele, de pe casa 

ocultismului, se va afla 

într-o relație negativă 

cu Neptun de pe casa 

iubirii dăruite, într-o 

stare de nervi, de 

nemulțumire, într-o 

criză de identitate sau 

pur și simplu invocând 

motivul timpului sau a 

limitărilor celorlalți scorpionii se dau de gol, arătând cât de ușor pot fi răniți prin minciună și cât de 

tare insistă pe ideea că pe ei nu-i afectează nimic. Au obsesia lucrurilor neterminate, au o 

ingeniozitate specială în a ascunde adevărul, dar în a calcula etapele vieții lor cu o meticulozitate 

impresionantă. Ceea ce se prefigurează a se consumam la începutul lunii iunie, în special prin 

opoziția Soarelui cu Saturn arată că problemele scorpionilor încep să capete un contur. Pornesc de 

la o problemă de conduită, de la un ghinion sau de la un lucru greșit pe care cineva din preajmă îl 

face fără să dorească în mod intenționat lucrul acesta. Apoi se vor enerva că oamenii nu au suficient 

de mult curaj încât să facă din proprie inițiativă mai mult. Genul acesta de nemulțumire arată că 

interiorul lor este în permanență agitat, și nimeni nu-și poate da seama privind din exterior cam cum 

sunt scorpionii la interior. Începutul lunii iunie este dominat de unghiuri negative, de tensiune și 

rezultatul acestor forțe este o mare frustrare. De altfel, pentru scorpion nu ar fi chiar așa un capăt de 

țară, au mai trecut prin probleme de-a lungul acestui an și acestea par să fie conturate într-un 

registru cunoscut. Ceea ce nu știe scorpionul despre ceea ce se întâmplă acum este că exact această 

stare de normalitate, chiar comportamentul său în fața acestor probleme afișat ca și cum le cunosc 

foarte bine le arată celorlalți cum sunt în interior. În această perioadă a anului toate aceste elemente 

negative ar trebui să poarte amprenta unor surprize. Dacă scorpionilor le sunt cunoscute asta 

înseamnă că s-au mai întâlni cu ele, deci în adâncul sufletului lor, în adâncimile psihice, acolo unde 

cineva din afară ajunge foarte greu sau deloc, aceasta era atmosfera obișnuită. 

Insistând mult pe această direcție scorpionii vor crede că sunt urmăriți de un ghinion teribil 

pentru că în 5 iunie Venus se va afla într-o relație proastă cu Jupiter și termenul acesta generic de 
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„ghinion” se adresează tuturor semnelor zodiacale, nu doar scorpionii lor. Au însă puterea să 

răspândească aceste impresii negative și asupra celorlalți, pentru că doar nu vor suferi singuri. Tot 

în 5 iunie se va împlinii și Luna nouă și aceste greutăți sunt abordate de scorpion într-un mod 

aparte, într-un chip original, răspândindu-se în forma aceasta asupra ciclului lunar care începe cu 

această conjuncție dintre Soare și Lună. Nu încape îndoială că scorpionii par să fie singurii vinovați 

pentru că lucrurile nu funcționează cum trebuie. Nu este momentul acum să spună că frica le este 

insuflată de ceilalți, că orice formă de romantism este strivită sub bocanc în timp ce ei vor să fie 

frumoși la suflet, în exprimare sau rafinați, vor să trăiască fără griji, fără stres însă nimic din 

exterior nu le permite lucrul acesta. Dacă sunt scorpioni profunzi, dacă au lucrat cu noțiunile 

acestea până acum vor vedea că, de fapt, este nevoie de o condiție exterioară pentru a fi fericit. Cu 

cât vor invoca mai mult acest motiv al condițiilor exterioare, cu atât mai tare vor fi tentați să dea 

vina pe alții, să considere că pentru ei nu s-au inventat încă semnalele puternice și din această cauză 

ei trebuie să le creeze, ei trebuie să-și construiască din aproape în aproape orice urmă de bucurie. 

Dacă ajung să gândească în felul acesta este clar că, de fapt, nu-și construiască bucurii, ci plăcerii și 

nu vor să-i știe nimeni. 

În 8 iunie când Junon intră, prin retrogradare, în casa lucrurilor ascunse, scorpionii se vor 

hotărî să nu mai suporte atât de ușor presiunile celorlalți, să nu mai ducă în spate problemele lor, să 

se ocupe singuri de ceea ce înseamnă căutarea șanselor. Cu Junon pe casa lucrurilor ascunse 

scorpionii se implică în relații secrete. Se vor îndrăgosti, dar vor fi din nou trădați în sentimentele 

lor și, ca o consecință, vor ascunde și relația, dar și sentimentele și se vor bucura că au parte de 

situații de genul acesta fără să trebuiască să explice celorlalți prin ce trec și de ce li se întâmplă așa 

ceva, se vor bucura că, fie și prin tristețe, viața le este plină. Putem vorbi aici despre curaj, despre 

depășirea unui obstacol sau despre reacții neobișnuite în fața unor constrângeri sociale. Scorpionul 

este renumit pentru ușurința cu care poate să facă față unor constrângeri sociale fără să se 

dezintegreze, rămânând întreg, integru adică așa cum a fost în momentul în care s-a întâlnit cu 

problema. Prin momente de genul acesta scorpionul reușește să atragă atenția asupra personalității 

sale puternice, asupra firii sale dure, putând fi, dacă sunt interesați de lucrul acesta, exemple trainice 

pentru posteritate. Se tem de umbre, nu se tem de greșelile proprii, nu prea au mustrări de 

conștiință, își pot oferi explicații în orice fel de situație și pot privi foarte departe. Dacă au acest 

nervi, acest îndemn sau acest impuls atunci chiar că nu este obstacol pe care să nu-l doboare. 

Opoziția lui Mercur cu Marte s-ar putea să-i facă pe scorpioni puțin cam duri. Dacă au educație, 

dacă sunt distinși și învățați să privească suferințele celorlalți cu atenție și cu delicatețe, atunci 

momentul acesta se transformă în ceva bun pentru comunitate. Vor vorbi despre credință și despre 

cum anume trebuie să procedeze adeptul pentru a trece dincolo de aceste obstacole. Vor vorbi 

despre moralitate și vor da exemple din viețile celorlalți care au fost persoane integre cei care nu s-

au dezintegrat când s-a întâlnit cu problemele. Vor vorbi despre reușite socială și vor da exemple 

din viețile lor când ar fi putut să fac altceva, dar au ales să facă ceea ce i-a construit ceea ce sunt în 

momentul acesta. Dacă vor, se pot prezenta prin experiențele pe care le au și prin ceea ce reprezintă 

în momentul acesta ca exemplu pentru ceilalți. Scorpionul inferior va fi însă greu de suportat pentru 

ceilalți pentru că vor găsi foarte ușor punctele slabe ale colaboratorilor și le vor folosi împotriva lor. 

A doua decadă a lunii iunie pentru scorpion ar trebui să fie o încurajare la a accesa puterea 

fără a crea un disconfort celorlalți. Există însă toate elementele necesare pentru ca acest lucru să se 

consume în urma unui eveniment tragic. Marte retrograd de pe casa personalității se va afla acum 

într-o relație bună cu Chiron. Scorpionul își aduce aminte de momente când a trebuit să 

supraviețuiască unui obstacol, își aduce aminte de personaje negative pe care le-a învins, în fața 

cărora au rezistat eroic sau care s-au stins în urma unor greșeli pe care le-au făcut cu bună știință. 

Toată această experiență ar putea să alimenteze o latură grosolană a firii lor, cea pe care o poate 

folosi acum cu duritate împotriva celorlalți. Toată situația aceasta, pentru că le vorbește scorpionilor 

doar despre rezistență, le vorbește și despre suferință, iar Marte de pe casa personalității din cauza 

retrogradării sale pune o picătură de mândrie, de agresivitate sau de răzbunare în această 

rememorare a suferinței. Acum scorpionii își dau seama că nu și-au rezolvat problema cu trecutul și 

nici cu persoanele care le-au făcut să sufere. Acum își dau seama că întâlnirea cu viciul a fost destul 

de apăsătoare, i-a intimidat chiar dacă lucrul acesta nu s-a văzut atât de bine din exterior.  
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Apoi, în 13 iunie, când Neptun va intra în mers retrograd, Mercur va trece pe casa ocultism 

lui. Scorpionii au gânduri pe care nu vor să le împărtășească celorlalți, au eșecuri despre care nu vor 

să discute cu nimeni, simt că nu pot fi ajutați să exploreze din nou aceste amintiri pentru că ar trebui 

să le împărtășească, ar trebui să facă ceea ce de regulă nu fac: să spună tot. Scorpionii nu spun tot și 

nu vor spune tot nici în a doua decadă a lunii iunie pentru că sunt absolut convins că dacă fac lucrul 

acesta își pierd în mare parte independența de care se bucură acum. Am văzut că imediat ce Junon, 

prin retrogradare, a intrat pe casa lucrurilor ascunse, i-a încurajat pe scorpioni să se asocieze, să 

vorbească cu ei înșiși, să aibă iubiri secrete, să nu spună nimic despre lucrurile acestea și să se simtă 

foarte bine că li se descoperă acest secret. Refuzul de a-i invita pe ceilalți să participe la această 

viață secretă înseamnă pentru ei inteligență, putere și expresivitate. Înseamnă inteligență pentru că 

pot tot timpul să raporteze exteriorul la valori pe care alții nu le cunosc, înseamnă putere pentru că 

își conservă o mare parte din forță neîmpărtășind lucrurile acestea și expresivitate pentru că se pot 

desfășura în acest registru la nesfârșit fără să ceară socoteală celorlalți sau fără să depindă de 

limitele lor de înțelegere. 

Totuși, scorpionii trebuie să fie conștienți că jocul acesta pe care-l fac este unul destul de 

periculos. În 16 iunie când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Chiron vor vedea că au parte 

de surprize și că acestea nu sunt ușor de transformat în avantaj propriu. S-ar putea ca starea de 

sănătate să le fie afectată, iar puterile să nu fie atât de pozitive pentru ei înșiși precum au crezut, să 

se vadă pe sine făcând greșeli dintr-o neatenție greu de explicat. 

Pentru a ascunde și mai mult suferința lor sau înclinația aceasta spre greșeală scorpionii se 

vor arăta interesați de suferințele celorlalți, de ce anume așteaptă de la anturaj pentru a depăși cu 

bine o mare încercare, pentru a face în așa fel încât asocierile lor să nu fie cum cred scorpionii, ci să 

fie pozitive. Joacă teatru, își atribuie roluri îndrăznețe, devin personaje foarte atractive și foarte 

plăcute însă în interior fac lucrul acesta cu mare greutate. Cei care au în preajma lor scorpioni sunt 

invitați să privească spre aceștia cu mult spirit critic, fără a judeca și fără a încerca să le exploreze 

latura aceasta teatrală. Au nevoie să facă lucrul acesta și, în plus, au nevoie să creadă că i-au 

convins pe cei din jur, că i-au prostit, că îi manevrează foarte ușor și că nu au de ce să le fie frică, nu 

au de ce să fie îngrijorați că durerile provocate de propriile greșeli sunt corozive sau periculoase. În 

17 iunie Venus le va intra pe casa gândirii superioare și a drumurilor lungi și își vor face planuri de 

călătorie, vor evada din această constrângere a emoțiilor cu care nu se pot împăca și vor crede că 

multe lucruri pot fi schimbate prin voință, dacă le dictează sau dacă reușesc să se mobilizeze 

suficient de mult încât să facă lucrul acesta posibil. Vor vedea însă că se înșală, deoarece 

conjuncturile sociale nu sunt deocamdată pregătite să accepte maniera aceasta teatrală a 

scorpionului de a interacționa. Dacă în intimitate lucrul acesta se realizeze foarte ușor, când vor ieși 

pe zona publică vor vedea că oamenii nu prea le acordă atât de multă atenție decât dacă e cumpără, 

dacă tentează, dacă îi distrează, ceea ce înseamnă un efort în plus. Din această cauză scorpionul 

ajuns pe zona publică cu pretențiile pe care le are în intimitate va deveni asemenea celor din jur, 

obosit și dezamăgit de lume. Așadar, a doua decada lunii iunie înseamnă pentru scorpion întâlnire 

cu o problemă de conduită. 

Imediat ce intră în a treia decada lunii iunie vor avea sentimentul că se află în fața unor 

evenimente importante. În mod concret, nu se întâmplă nimic diferit față de ceea ce s-a întâmplat de 

la începutul lunii până acum, însă au acest sentiment că urmează să li se întâmple ceva. De la Luna 

plină care se împlinește pe 20 iunie le vine acest sentiment și tot de acolo au și senzația că dispun de 

energia necesară pentru a face un salt, pentru a face o nouă figură, pentru a doborî o limită. Limita 

pe care vor s-o doboare vine prin opoziția lui Mercur cu Saturn, o limită a timpului și a înțelegerii, 

una a expresivității și au nevoie de a se detașa de dramele afective. Inițial, scorpionul se va detașa 

de dramele afective ale celorlalți. Pornind de la acest proces va vedea că este util și pentru sine, că 

se poate implica și pentru el însuși în situații similare, adică poate renunța la o dramă personală 

pentru a fi mai flexibil sau pentru a fi pregătit să înfrunte evenimentele spectaculoase pe care le 

intuiesc a se consuma până la finalul acestei luni. Din 21 iunie, când Soarele intră pe casa 

drumurilor lungi, scorpionii se vor prezenta suficient de agitații, se vor implica în tot felul de relații, 

vor incita pe toată lumea, indiferent de educație, de vârstă sau de afinități, vor dori să se exprime de 
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o manieră neobișnuită să treacă dincolo de factorii inhibitori, dar să nu abandoneze viața socială și 

nici pe cea privată, adică să se prezinte către comunitate ca ființe complexe.  

Imediat ce Junon își va reveni la mersul direct, adică în 22 iunie vor putea să facă lucrul 

acesta într-un mod ușor de văzut și de înțeles pentru ceilalți. Există însă o mare problemă, cea care 

li se înfățișează scorpionilor în jurul datei de 23 iunie și care înseamnă apel la o experiență. Este 

posibil ca scorpionii, ori să fie suficient de tineri, ori să fie fost suficient de dezinteresați de 

domeniul în care activează acum pentru că nu obțin rezultatele pe care le așteaptă. Relația proastă a 

lui Mercur cu Axa Dragonului fără echivoc această îndoială ce poate fi soluționată prin schimb de 

experiență. Au vrut să-și facă de cap până în această zi, au vrut să implice pe toată lumea și să se 

comporte de-o manieră foarte complex însă în fața acestei probleme nu poate fi ajutați din exterior. 

Va trebui să facă față singuri și doar prin experiența proprie, doar prin apeluri la cunoștințe 

personale pot face lucrul acesta. Scorpionii cu experiență au acum mari semne de întrebare față de 

misiunea lor, față de importanța unor fapte pe care vor să le facă în mod insistent pentru comunitate, 

au mari îndoieli față de binele pe care cred că-l oferă comunității. Vom vedea până la finalul acestui 

an dacă acest bine este de fapt făcut de dragul celorlalți sau de dragul lui. 

Conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului le aduce scorpionilor întâlnirea cu marele 

eveniment pe care l-au intuit. Pentru că acest unghi nu se adresează doar zilei de 25 iunie, atunci 

când se împlinește la grad perfect, ci întregii perioade, ceea ce se consumă în noapte de 24 spre 25 

iunie este doar reperul în timp, nu neapărat și locul cu pricina. Faptul că acest eveniment pe care-l 

așteaptă este pus pe seama mecanicii cerești, pe seama unor unghiuri care parcurg o etapă 

ascendentă, atingând moment de maximă și apoi o etapă descendentă, arată că situația aceasta pe 

care o caută este de fapt un demers. Desigur, se vor bucura și, în egală măsură, vor fi foarte mândri 

că au parte de așa ceva, se vor prezenta față de ceilalți ca fiind foarte pretențioși, victorioși, precum 

persoanele de succes. Pentru o altă persoană care au obținut realizări de această factură mândria 

scorpionului de acum va părea chiar hilară. Pe el nu-l interesează pentru că relația bună a lui Jupiter 

cu Pluton, cea care se răsfrânge și asupra destinului său, transformă planeta Pluton într-un mediator 

pentru multe din constrângerile pe care scorpionul le-a parcurs de-a lungul vieții. Această relație 

pare să le aducă scorpionilor soluții miraculoase, să le deschidă ochii față de anumite persoane sau 

să înțeleagă mult mai bine care este mersul lucrurilor. Apoi, în 27 iunie, când Chiron va intra în 

mers retrograd, se vor detașa și de complexele de inferioritate, de problemele de moralitate, cele 

care, puse lângă iubirile pătimașe, lângă sentimentele care nu au fost niciodată împărtășite, le-au 

creat diverse probleme. Acum pot fi mai raționali, mai detașați de dramele afective și mai puternici. 

Scorpionii vor află acum adevărul despre sine, adevărul despre ceilalți, vor strecura câteva 

informații și către cei din jur însă într-un mod original și doar atât cât să le incite interesul nu 

neapărat să-i informeze. Apoi, în ultima zi a acestei luni, când Mercur va intra pe casa drumurilor 

lungi și se vor simți eliberați de o altă constrângere, aceea de a comunica într-o anumită limbă, într-

un anumit limbaj, pe o anumită temă, și Marte își va reveni la mersul direct și multe din problemele 

care au fost puse pe seama lor și nu erau adevărate se dizolvă în altceva, se transformă într-un mare 

avantaj, acela al experienței, de care scorpionul are în această perioadă o mare nevoie. Iată că se 

întâlnesc și cu norocul, iată că au șansa să transforme și această existență încâlcită, această 

relaționare apăsătoare în ceva frumos și plăcut. 

 

IULIE 
Repetă o greșeală. Adversarul este supraevaluat. Probleme date de atracție, gânduri secrete 

sau pasiuni. Probleme cu hrănirea. Primesc laude. Nopțile sunt sfetnici bune. Realizează tot ceea 

ce-ți pun în cap. Tensiuni nervoase. Temeri ciudate. Cheltuieli fără rost. Interes în a păstra 

aparentele. Surprize neplăcute. Viața personală este expusă. Demersuri programate greșit. 

Trădare. Memoria le joaca feste. Complicații date de rațiune sau logică. Nu mai au răbdare. 

Probleme cu cineva din grupul de apartenența. 

 

Fiind atât de siguri pe reușita lor, fiind atât de puternici în ceea ce au reușit să obțină s-ar 

putea ca în luna iulie scorpionii să facă o mare greșeală. Pentru ei evenimentele pe care le vor 
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parcurge acum s-ar putea să nu însemne acces liber la informație, ci acces liber la un compromis, la 

o greșeală, adică să încerce să își testeze care sunt limitele erorilor pe care ar putea să le facă având 

în spate această experiență solidă, această șansă. 

 
Chiar de la începutul acestei luni, când Venus va trece prin opoziția cu Pluton, vor simți că 

anturajul le declară război, că se întâmplă ceva necurat în jur, că există ceva putred în Danemarca, 

că le scade puterea de rezistență și trebuie să pornească la luptă. Lupta la care visează un scorpion 

nu este chiar la vedere, nu se face la scenă deschisă și nu prin declarații vizibile pentru toată lumea, 

ci este cea tăcută, rece, pe ascuns, prin rezultate pe care adversarul nu le va mai putea schimba 

niciodată. Aceste rezultate sunt însă bune și scorpionul le pune la bătaie și le prezintă celorlalți ca 

pe niște elemente ce nu vor mai putea fi niciodată, în ruptul capului, schimbate. Apoi, în 2 iulie 

când Mercur se va afla într-o relație bună cu Luna neagră apar și probleme pe care și le-au făcut 

singuri, probleme date de sexualitate, de atracție, de gânduri secrete, de pasiuni neobișnuite față de 

lucruri situații, pasiuni față de plăceri la care nu pot renunța. Desigur, dacă este numai atât, 

scorpionii nu pot fi învinuiți că fac prea mari greșeli, că deviază de la cale, că dacă doresc ceva 

neapărat o fac împotriva celorlalți și nici într-un caz că își folosesc potențialul intelectual, volitiv 

sau spiritual pentru a trăi mai bine, pentru a fi curtați, plăcuți sau agreați. Există însă un eveniment 

suficient de ciudat care se va consuma în viața unui scorpion și care ar putea să îi arate în primul 

rând lui și apoi partenerului că se află pe un traseu greșit dintr-o inițiativă. Luna nouă care se 

împlinește în 4 iulie are această putere, le readuce scorpionilor atenția pe care au pierdut-o și despre 

care au crezut la începutul lunii iulie că nu le mai este utilă. Se întorc din nou la muncă, la proiecte 

de durată, la aspirații foarte îndrăznețe, dar nu uită să invoce în toate acestea experiența pe care au 

parcurs-o în prima decadă a lunii aprilie. S-ar putea ca atunci să se fi întâlnit cu evenimente pe care 

nu le-au îndrăgit, care i-au agitat foarte mult și poate chiar gratuit, dar i-au învățat să fie 

perseverenți și rezistenți în fața problemelor. Pe baza acestora acum simt că merg la esență, iar 

această esență poate să fie un element rău cel pe care l-au hrănit în prima jumătate a anului și pe 

care l-au ascuns cu mare dibăcie. Pentru că sunt din nou cu Marte pe semnul lor, dar în mers 

retrograd au puterea să facă lucrul acesta, chiar dacă este greșit. 

Apoi, în 5 iulie când se va împlini un unghi bun dintre Mercur și Neptun scorpionul se va 

simți inspirat, ajutat de forțe subtile, de propria memorie, de proiectele îndrăznețe pe care le-a ținut 

departe de privirile curioase ale celorlalți, de conștientizarea profesorului pe care l-a admirat, de tot 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

99 88 88   

ceea ce a fost bun și nu s-a distrus de-a lungul încercărilor parcurse în prima jumătate a anului, să 

meargă mai departe și să facă o nouă figură. Trigonul lui Venus cu Marte arată că și în intimitate 

lucrurile par să fie ținute sub control sau să se desfășoare fără prea multă critică și fără prea multe 

acuzații gratuite. Există un lucru foarte frumos care se întâmplă acum în viața unui scorpion și 

acesta vine printr-o încurajare. Primește cuvinte de laudă, încurajare, susținere sau o îmbrățișare 

caldă de la o persoană de la care se așteaptă cel mai puțin. Este posibil ca lucrul acesta să se 

consume când trec prin greutăți când sunt suprasolicitați, când trebuie să-și petreacă nopțile lucrând 

pentru armonia de la locul de muncă, frământându-se cum ar trebui să facă pentru ca să obțină un 

avantaj, să nu piardă o poziție importantă sau să nu piardă o funcție, iar gestul său să pară unul 

remarcabil. Este adevărat, fapta aceasta nu schimbă întru totul starea de spirit, nu modifică prea 

mult calitatea evenimentelor pe care le parcurgem scorpion, însă are rolul de alinare. 

În 8 iulie Junon le va intra pe semnul lor, după ce și-a încheiat mersul retrograd în aceeași zi 

în care Soarele își definitivează opoziția cu Pluton. Apar valori pe care arhitectura vieții unui 

scorpion nu le-a integrat până acum. Acestea sunt date de agresivități la vedere, cele pe care un 

scorpion va dori să nu le ducă până la capăt, să le abordeze doar pentru a da un exemplu celorlalți, 

doar pentru a le arăta că nu trebuie să se pună cu el atunci când își pune ceva în cap. Pot vorbi și pe 

un ton ridicat, pot strica obiecte în jur, își pot ieși din calmul lor, din jocului de scena pe care l-au 

abordat și în luna anterioară, se pot lăsa în voia unor tensiuni nervoase și nimic să nu mai existe în 

urma lor după aceea. Nu este bine să se joace cineva cu nervii unui scorpion când acesta consideră 

că a ajuns la capătul răbdării. Scorpionul când iubește o face cu patima, pentru toată viața, iar când 

urăște o face tot pentru toată viața. Ceea ce se prefigurează a se întâmpla în preajma zilei de 10 iulie 

când Soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter vorbește scorpionilor despre posibilitatea de a 

se prezenta față de ceilalți în modul acesta, fără a fi obligați să ajungă la limita maximă a 

suportabilității. Își poate permite să se enerveze, să devină justițiari prin aceasta atitudine, dar să nu 

fie constrâns de această exprimare să fie consecvent în nervozitate, în atitudine sau în amenințări. 

În a doua decadă a lunii iulie scorpionii se tem de sancțiuni. Această grijă că dacă s-au 

desfășurat în prima decadă a lunii iulie, dacă i-am văzut ceilalți cum sunt și ce trăiesc, dacă s-au 

deconspirat, atunci devin vulnerabili și pot fi loviți în elementele cele mai sensibile. Nu se întâmpla 

lucrul acesta, însă nu le va scoate nimeni din cap că nu sunt vulnerabili în fața potențialilor 

adversari. Relația proastă a lui Mercur cu Uranus arată că în primul rând scorpionul se teme de un 

viciu. Nu renunță nici la el, ba chiar îl explorează, are impresia că dacă se întoarce la perioadele 

acelea pe care și le explora în intimitate, departe de cineva care ar fi putut să-l judece sau să-l acuze, 

departe de oricine ar fi fost interesat de lucrul acesta, poate să se bucure de viață, să simtă ca trăiește 

și să nu se mai îngrijoreze toată ziua de interdicții, de constrângere sau de calcule. Problema 

calculelor este o altă durere a acestei perioade pentru că Saturn se află în continuare în mers 

retrograd pe casa banilor și le aduce riscul unor cheltuieli pe care nu doresc să le facă dar, cu toate 

acestea, le fac. 

Apoi, când Venus le trece pe casa imaginii publice scorpionii reușesc să atragă atenția 

asupra unor lucruri care nu sunt adevărate despre ei, despre viața lor, dar care sunt utile pentru 

imaginea pe care vor să o construiască de acum încolo. Venus pe casa imaginii publice arată și 

noroc la oameni, la situații, un avantaj de care un scorpionii se poate bucura fără să trebuiască să 

muncească prea mult, doar prin simpla prezență, doar prin ceea ce reprezintă în momentul acesta. S-

ar putea ca această imagine să fie complet diferită față de cum este el în intimitate. În situația 

aceasta, partenerul de viață al scorpionului dacă este mult prea sincer, dacă nu este de acord cu 

această formă de duplicitate, cu această fățărnicie a scorpionului cu care s-a născut, există 

posibilitatea ca succesul social să însemne o viață de familie dedicată tragicului, nefericirii sau 

tristeții. După ce Mercur va intra și el pe casa imaginii sociale, scorpionul va reuși să mai 

împletească puțin această tensiune motivând partenerul de viață că există un motiv real, unul 

practic, există un interes pentru care trebuie să se comporte în felul acesta. Este constrâns de o 

nevoie, de un succes, pentru a păstra aparențele. Prosperitatea pe care o invoca scorpionul este însă 

una iluzorie. Pentru a menține această imagine el mai mult consumă decât câștigă și iarăși un 

partener de viață lucid și obiectiv va vedea imediat lucrul acesta și nu se va lăsa păcălit. 
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Apoi, a doua decadă a lunii iulie le mai vorbește scorpionilor și despre patimă. Această bază 

pe care vor să o construiască, această consolidare a structurilor de rezistență înseamnă și trimitere la 

o bază care a fost un timp nesigură. În 16 iulie, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu 

Uranus, gândul că s-ar putea ca această investiție să fie foarte proastă îi zdruncină. Apar și pierderi, 

apar și conflicte, există și regretul că s-ar putea ca miza pe care au urmărit-o să fie una falsă, să 

apară și probleme în cuplu și că din această cauză nicio realizare socială importantă și de durată nu 

poate avea, situație care le poate diminua puterea de concentrare și atenția. Lucruri acestea îi fac 

însă pe scorpioni să fie victorioși, dacă apelează la valori tradiționale, însă nu cele standard care se 

adresează generațiilor sau popoarelor, ci la tradiții personale. Dacă știe cum să acționeze într-un 

anumit fel în situații similare își va permite acum să facă lucrul acesta chiar dacă poate fi acuzat de 

rutină sau de tergiversare intenționată. Este mai puțin importantă această acuzație, cât de importantă 

este soluția. Viziunea pătrunzătoare pe care o are acum scorpionul asupra vieții personale și asupra 

celorlalți îi ajută pe aceștia să depășească un conflict delicat, unul care se poate amplifica de la sine 

dacă este neglijat. 

Spre finalul celei de-a doua decade a lunii iulie lucrurile încep să devină stabile. Duritatea pe 

care scorpionul a vrut să o folosească pentru a se apăra trece în planul secund, fiind mult mai 

disciplinat și mai atent cu această nouă imagine socială. Există acum o mare contradicție în viața 

unui scorpion. Deși nu crede că această imagine îl ajută, deși nu este convins că procedează bine, va 

merge mai departe, nu va da înapoi, nu va renunța la acest traseu și nici la demersurile programate 

pentru această perioadă. Luna plină care se împlinește în 20 iulie are darul de a-l face pe scorpion 

martor la expresivitatea ambițiilor și pot veni foarte ușor persoane misterioase pentru ceilalți 

deoarece li se vede contradicția pe chip, li se citește nedumerirea din gesturi atunci când vine vorba 

despre rezultate și cu toate acestea merg mai departe ca și cum sunt foarte siguri pe rezultatul pe 

care trebuie să-l obțină și mai ales sunt foarte siguri că vor fi mulțumiți cu acesta. 

Pe 22 iulie, când Soarele va intra pe zodia leu, adică pe casa imaginii sociale, scorpionii au 

deja experiența a ceea ce ar trebui să reprezinte succesul social. Este posibil ca o înțelegere să cadă 

și să li se diminueze și plăcerea pe care au avut-o față de anumite persoane care ar fi trebuit să-i 

ajute, să-i susțină, să le fie martori într-un litigiu și în loc să obțină un avantaj, totul să se întoarcă 

împotriva lor. Scorpionii au parte acum de o trădare de zile mari sau de o trădare în alt mod decât au 

fost încercați de la începutul anului și până acum. De asemenea, sunt bruscați prin absență, prin 

refuz, prin ghinionul de-a nu avea cui să i se adreseze. Este o mare durere pentru scorpion însă mai 

pe relație bună să nu aibă cunoștințe, să nu aibă cui se adresa atunci când le este greu, când sunt 

într-o încurcătură sau când trebuie să rezolve o problemă. 

Apoi suita de evenimente care se prefigurează a se consuma în modul acesta ridică 

scorpionului un anume semn de întrebare față de inteligența sa. Consideră că poate aspectul practic 

al vieții l-a făcut să își neglijeze o parte din exercițiul gândirii, al memoriei, al logicii sau al rațiunii. 

Consideră ca au pierdut la acest capitol și vor face tot ceea ce este cu putință pentru a recupera. A se 

apuca de studii acum când toată lumea este în vacanță, când toată lumea se gândește la relaxare, 

destindere sau deconectare arată că frământările interne ating din nou o culme neobișnuită. Poate ar 

trebui să aibă puțin mai multă răbdare ca Saturn să-și revină la mersul direct, poate ar trebui să 

amâne aceste decizii stranii pe alte perioade ale anului pentru că acum retrogradarea lui Saturn de 

pe casa banilor îi constrânge și îi îndeamnă să creadă că au pierdut lucruri importante, deși nu este 

chiar așa. Acum pentru că sunt foarte ușor de dezamăgiți de absența acestor factori de stabilitate, de 

absența oamenilor sau a norocului, au tendința de a se îndoi de ei înșiși sau de capacitățile lor. 

Această îndoială nu face trimitere la o situație reală. Ei au în continuare calități și trebuie să mizeze 

pe prezența acestora, sunt în continuare organizați, spiritul practic nu i-a depărtat de gândire și nici 

de înțelegere iar de profunzime nici nu mai poate fi vorba. 

Din această cauză, din ceea ce se prefigurează a se consumam pe finalul lunii iulie 

scorpionul trebuie să înțeleagă că a sosit momentul ca sentimentele sale să fie recalibrate. Prin 

recalibrare nu trebuie să înțeleagă schimbare, modificare sau așezarea lor pe alte baze, ci adaptarea 

lor la noile condiții ale prezentului. Se poate trăi și fără garanția unor oameni buni la toate, fără a 

avea multe cunoștințe, se poate trăi și fără să ai garanția că poți apela în orice moment la cineva care 

să îți rezolve o problema. De lucru acestea vor fi conștienți în 27 iulie, când Mercur se va afla într-o 
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relație bună cu Uranus, ba chiar vor merge mai departe, considerând că mișcarea valorilor este mult 

prea importantă pentru a se crampona, pentru a se opri sau a se bloca în prejudecăți de această 

factură. Apoi, vor vedea din semnalele pe care le primesc din jur că dacă se potrivesc acestor 

direcții negative, dacă nu țin cont de faptul că trebui să meargă mai departe, cu bune cu rele, atunci 

apar tensiuni în zona familiei, tulburări în identitatea personală, neclarități față de rolul pe care 

trebuie să-l îndeplinească în familie, în grupul de apartenență sau în viață și această îndoială să se 

răsfrângă asupra stabilității sociale. Vor vedea și vor înțelege că dacă permit un astfel de zdruncin 

atunci lucrurile se vor declanșa în cascadă. Pe 30 iulie când Uranus își va iniția mersul retrograd 

care va ține până aproape de finalul anului, lucrurile care până acum au fost rezolvate prin nuanțe se 

complică de la sine. Scorpionii nu vor mai putea nuanța pentru a avea un avantaj zăpăcindu-i pe 

ceilalți. De acest lucru vor fi conștienți și pentru că Soarele se va afla într-o relație proastă cu Luna 

neagră și nu se vor mai putea minți pe sine, ci se vor teme că schemele acestea care au dat rezultate 

în prima jumătate a anului nu vor mai putea fi folosite de acum încolo. Își vor explica lucrul acesta 

prin faptul că micile greșeli pe care le-au făcut, lucrurile pe care le-au spus despre sine sau 

momentele în care s-au pierdut cu firea și s-au deconspirat sunt de vina. În 30 iulie Mercur le va 

intra pe casa prietenilor și scorpionii vor experimenta o tensiune nervoasă ciudată, care va ține până 

în a doua decadă a lunii august când Saturn își va reveni la mersul direct, și care este legată de o 

grijă față de valorile materiale sau față de un patrimoniu. 

 

AUGUST 
Interes față de serviciile celorlalți. Rezolvări abordate cu demnitate. Viața este destul de 

periculoasă sau de riscantă. Probleme cu datorii făcute fără cap. Vor să își confirme din nou 

opoziție. Probleme de patrimoniu. Educație. Învață lucruri noi. Greutățile sunt soluționate pe 

jumătate. Încercări majore ale destinului lasă o urmă adâncă asupra psihicului. Cred că sunt la 

capăt de drum. Mimează succesul fulminant. Apel la mari biografii. Se simt puternici. Seducție. 

Simulări dificile. 

 

Pentru că luna august aduce pentru toată lumea un interes față de serviciile celorlalți, pentru 

că forța aceasta trebuie folosită pentru protejarea vieții și pentru mijlocirea binelui, s-ar putea ca 

scorpionii sa aibă o altă problemă a anului 2016. Nu se știe, din această prezentare cu caracter 

general, dacă vor reuși s-o rezolve cu demnitate. S-ar putea să o rezolve în manieră proprie, pentru 

avantajul propriu, însă nu se poate ști dacă o rezolvă cu demnitate. 

Încă din prima zi a lunii august, când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus vor fi 

încurajați să procedeze de o manieră proprie. Chiar de la începutul acestei luni vor scrie cu litere 

mari numele propriu, vor încerca să îi facă pe ceilalți să-i privească după experiențele lor, să îi 

domine prin anumite elemente de caracter, prin experiențele pe care nu le povestesc în totalitate sau 

pe care nu le oferă celorlalți pentru a-i ajuta, pentru a-i susține sau pentru a le așeza la baza unui 

comportament social eficient. Sunt buni la toate, dar nu sunt eficienți pentru ceea ce le trebuie 

celorlalți și prin acest comportament oscilant scorpionul dorește, de fapt, să se răzbune pe faptul că 

și el de curând avut nevoie de cineva care să-l ajute și nu a găsit. 

În 2 august, când Marte va intra pe casa banilor, lucrurile dau semne că se redresează. Dacă 

mai luăm în calcul și faptul că Luna și Soarele vor fi în conjuncție tot pe 2 august, împlinind faza de 

Luna nouă, înțelegem că schema aceasta care se consumă pe casa imaginii publice, îi îndeamnă pe 

scorpioni să facă o risipă pentru care nu sunt încă pregătiți, una destul de periculoasă. S-a văzut că 

în luna anterioară, imediat ce Venus și Mercur au intrat pe casa imaginii publice, au dorit mai mult 

în acest sector, au cerut de la viață mai multe beneficii, au dorit să primească mai multe cadouri sau 

mai multă atenție. Au avut ocazia să vadă că lucruri acestea nu cresc în copaci, că trebuie 

determinate, împins de la spate și pentru acest rezultat s-ar putea să fi consumat prea multă energie 

dintr-un alt sector. Acum s-ar putea să nu mai dispună de puterea necesară, să nu mai aibă atât de 

multă energie și nici să nu mai aibă atâta motivație pentru a o lua de la capăt. Vor să meargă în 

virtutea inerției pe acest traseu chiar dacă alegeri au fost dificile, chiar dacă s-au ales cu datorii. 

Înțeleg însă ceva cu totul special și anume că nu există o problemă care să nu poate fi rezolvată de 
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ei. Dacă au reușit să depășească impasul pe care le-au traversat pe finalul lunii anterioare, când au 

avut nevoie de cineva și nu au găsit, atunci pot rezolva cam orice fel de problemă. 

În 5 august, când Venus va trece pe casa prietenilor, vor vedea că se pot ascunde în spatele 

unor oameni puternici, în spatele faptelor acestora, vor vedea că dacă folosesc un anume potențial, 

poate chiar unul artistic, religios, educațional vor avea posibilitatea să facă un schimb de experiență 

eficient, puternic sau mult mai plăcut. Totuși, nu ar trebui să se grăbească prea tare gândind că dacă 

lucrurile s-au remediat puțin atunci mai au doar un pas până când acestea să se rezolve de la sine 

sau să fie fericiți. În 6 august, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Saturn, vor îndrăzni 

mai mult, se vor folosit mai ușor de oamenii care sunt performeri, care ating performanța din primul 

moment sau poate chiar de partenerul de viață dacă acesta nu li se împotrivește. Cei care nu sunt 

născuți în zodia scorpion, dar consultă aceste previziuni pentru că au scorpioni în familie sau 

prieteni născuți în această zodie, sunt avertizați cu insistență să nu le treacă prin cap să-i judece sau 

să-i critice în prima decadă a lunii august. Există multă determinare pe această furie, pe această 

negativitate, din cauza acestui rău pe care l-au acumulat de-a lungul anului ar putea acum să ridice 

tonul, să țipi, să se comporte urât, să facă gesturi de o moralitate îndoielnică doar pentru că nu mai 

pot suporta această acumulare, nu pentru că i-ar deranja în mod special ceea ce primesc acum. Ceea 

ce primesc acum este picătura care a umplut paharul, iar pe ei îi nemulțumește chiar această 

picătură, nu restul. Există însă și lucruri bune care se întâmplă în viața unui scorpion și acestea sunt 

obținute prin limbaj, prin grija pe care o poartă unor persoane dragi, prin sacrificiul pe care sunt 

dispuși să-l facă pentru ca o persoană dragă din preajmă să țină fruntea sus, să-și mențină un 

standard de viață, să fie persoane binevăzute, sănătoase sau fericite. Sigura mulțumire pe care un 

scorpion ar putea să o aibă în prima decada lunii august este chiar această dorință de a se sacrifica 

pentru un scop nobil, pentru un obiectiv foarte important, pentru o țintă de vază pentru lume, pentru 

viață. Așadar, nimeni nu poate să stea în calea unui scorpion care își stabilește obiective atât de 

îndrăznețe. 

 
A doua decadă a lunii august înseamnă pentru toată lumea întâlnire cu o formă de sinteză ce 

se va dovedi foarte utilă pentru evenimentele programate a se întâmpla până la finalul acestui an. Și 

pentru scorpion lucrul acesta devine posibil pentru că începând cu 11 august, după ce se va împlini 

relația bună dintre Mercur și Pluton, această formă de revoltă pe care au experimentat-o de curând, 

în această parte a anului, se poate transforma într-un bine individual. Se felicită acum că au acționat 
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în felul acesta, nu mai au mustrări de conștiință și nici nu mai consideră că au devenit vulnerabil 

dacă s-au comportat în felul acesta. Consideră că aceasta a fost o experiență eficientă și nu trebuie 

să uite. Trigonului Mercur cu Pluton arată profunzime în gândire, profunzime în a căuta explicații 

acolo unde acestea s-au ascuns cel mai tare, de a merge direct la sursă și de a-și îmbogăți 

patrimoniul cultural educațional sau chiar patrimoniul material cu elemente de mare valoare. 

Cel mai important element al acestei decade și, evident, a lunii august este revenirea lui 

Saturn la mersul direct, cel care se va consuma în 30 august. Pentru că Saturn a trecut pe casa 

banilor, revenirea sa la mersul direct înseamnă crearea premiselor ca din această zonă problemele să 

se reducă atât prin număr cât și prin intensitate, urmând ca până la finalul lunii august, când au 

înțeles că simpatia față de propunerile celorlalți nu reprezintă un consum, ci o investiție, multe 

dintre acestea să se remedieze. Revenirea lui Saturn la mersul direct pe casa banilor și a hrănirii 

poate însemna și o revigorare psihică, adică sunt înlăturate motivele de scandal, de ceartă sau de 

conflict, ceea ce ar putea să-i ducă pe scorpioni la gesturi regretabile, să-și construiască o identitate 

falsă, să mintă oamenii pe care iubesc, să trădeze în dragoste sau să dea prea multă importanță 

greșelilor pe care cei din preajma le săvârșesc. Apoi, imediat ce Saturn va reveni la mersul direct el 

va trebui să treacă printr-un careu cu Venus de pe casa prietenilor. Au în momentul de față o 

atitudine contradictorie. Nu știu dacă să se încreadă în ajutorul venit din acest sector, să accepte în 

continuare un sacrificiu al celui din preajma, soluțiile pe care aceștia le dau scorpionilor și pe care 

le-au gândit în perioada de retrogradare a lui Saturn, adică pe vremea când aveau probleme sau să se 

încreadă în intuiția lor și să meargă mai departe cu convingerea că se vor descurca singuri. Această 

dilemă îi tulbură și le creează mari conflicte poate chiar conflicte sociale, din care rezultatul să fie, 

de asemenea, tot cu trădare. 

Există însă și lucruri bune care se întâmplă în viața unui scorpion, iar acestea vin în preajma 

zilei de 16 august, când Venus va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului pe casa prietenilor și 

aceștia devin remarcați. Aproape că nu va mai conta că au trecut prin greutăți mari în prima 

jumătate a anului, că le-a fost imposibil să găsească soluții fără să facă un compromis sau fără să 

consume puternic de la ei, iar acum se pare că avantajele pe care le obțin sunt prea accesibile, ajung 

la ei mult prea ușor și aproape că nu le vine să creadă. Ar trebui să creadă pentru că în viață totul 

contează, deci tot efortul pe care l-au făcut în prima jumătate a anului a avut un cuvânt de spus în 

toată această devenire. 

Scorpionii superficiali care acceptă foarte ușor cadourile celorlalți, să fie întreținut, să fie 

susținuți, considerând că merită, că li se cuvine, se vor bucura de toată această șansă sperând că 

până la urmă au găsit cel mai fericit mijloc prin care să rezolve această problemă a anului 2016. Se 

înșală, nu-și rezolva nimic, ci sunt avantajați de consecințe karmice, de faptele pe care le-au 

săvârșit, iar acestea nu sunt inepuizabile. Pe Luna plină din 18 august vor înțelege lucrul acesta și 

nu le va fi pe plac însă se vor bucura, nu de unii singuri, ci împreună cu alții, de toate aceste 

rezultate remarcabile. 

În 19 august, când Mercur se va afla într-o opoziție perfectă cu Chiron, primesc o palmă a 

destinului, sunt avertizați că aceste avantaje trebuie să constituie un argument în favoarea renunțării 

la o anume moralitate. Nu-i obligă nimeni să devină dintr-odată persoane credincioase, oameni care 

să țină cont de educație, de cultură, de bun-simț, ci să se păstreze în registrul moralității pe care l-au 

considerat cel mai bun în ultimii ani. Acesta este acum în pericol și la acesta scorpionii sunt dispuși 

să renunțe sau pe acesta vor să facă ajustări pentru a avea garanția că pe viitor beneficiile pe care le 

primesc acum se pot reproduce. La vedere, pentru că Mercur se află acum în zodia Fecioară, pe casa 

prietenilor și reușesc să atragă atenția asupra unor elemente de caracter care-i avantajează, 

scorpionii se vor prezenta ca persoane modeste, ca oameni care se mulțumesc cu puțin și care mai 

mult se sacrifică decât să accepte avantaje din partea celorlalți. Lucrurile după cum sunt conturate 

mesajele astrale au însă o altă consistență. Se pot minți pe ei, îi pot minți pe cei din jur însă nu pot 

să facă lucrul acesta chiar cu toată lumea. 

Trecerea Soarelui pe zodia Fecioară, eveniment care se va consuma pe 22 august înseamnă 

întâlnirea cu o formă de judecată. Nu scorpionii sunt judecați, nu ei sunt acuzați de ceva ce 

participă, pentru invitația pe care un prieten apropiat, un for pe care ei îl apreciază le-a făcut-o 

pentru a participa la o judecată la adresa celorlalți. S-ar putea ca această judecată să fie cu rezultate 
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bune pentru ei, adică au ocazia acum să arate că au cunoștințele necesare, că au forța necesară să 

ridice probleme importante, să fie obiectivi și să nu-i îi acuze degeaba pe cei cu care colaborează. 

Este de la sine înțeles că toată această schemă care va veni spre ei în a treia decadă a lunii 

august se bazează foarte mult pe experiențele primelor trei luni ale anului, în special pe ceea ce au 

avut de traversat pe finalul lunii ianuarie sau mijlocul lunii martie. Se pune problema acum a unei 

competiții, poate chiar una neloială din punctul de vedere al celor care sunt evaluați, însă scorpionul 

dă dovadă acum de o mare obiectivitate. Pentru că în 24 august se consuma o conjuncție dintre 

Marte și Saturn pe casa banilor, ceea ce li se propune acum scorpionilor este de referință pentru cât 

a mai rămas în acest an și pentru anul următor. Au ambiții materiale, iar acestea sunt foarte bune, nu 

sunt încărcate nici de compromis și nici nu generează situații conflictuale dacă le vor ține active în 

continuare. Este adevărat, fiind vorba de Saturn, chiar dacă are mers direct, s-ar putea ca scorpionul 

să se trezească că-și face acum calcule stricte. Avantajul acesta nu înseamnă bogăție, avere, nu 

înseamnă că dintr-odată vor câștiga la loto, ci trebuie să fie foarte stricți cu socotelile, trebuie să se 

gândească că poate succesul acesta cere ca tribut întâi o austeritate. S-ar putea să fie nevoie să 

învețe ceva nou, să accepte recomandările celorlalți, să accepte să lucrezi în echipă cu altcineva și 

prin genul acesta de colaborare să mai tempereze puțin din instabilitatea legată de locul de muncă, 

funcție, stare de sănătate sau optimism. Pentru că sunt persoane realiste, care trebuie neapărat să-și 

înfigă rădăcinile într-un mediu prielnic, practic și realist, domeniul spre care se vor orienta, cel care 

le va mai vorbi și despre responsabilizare prin faptele pe care le-au făcut cei care au făcut la fel ca 

ei, le arată că pot obține succesul pe care-l caută. Apelul la marile biografii sau la modelele de 

succes este acum unul foarte important pentru reușita scorpionului. 

Din nou, opoziția lui Venus cu Chiron din 25 august arată că binele cu care lucrează acum s-

ar putea să ceară o dovadă de moralitate. Pentru că această opoziție se produce în momentul în care 

se definește faza de Primul Pătrar, scorpionul nu trebuie să neglijeze acest aspect al vieții lor, nu 

trebuie să permită fricii să le amplifice starea de încordare. Ceea ce este clar poate fi rezolvat clar, 

ceea ce este discutat limpede poate fi rezolvat foarte ușor pentru că duce la toleranță, dar și la 

schimb de experiență. În momentul în care refuză să facă lucrul acesta considerând că anumite 

probleme, mai ales cele care nu sunt împărtășite, se pot rezolva de la sine, vor vedea prin relația 

proastă a lui Marte cu Neptun că ele, de fapt, se amplifică, îi reîntorc la o stare de tensiune mai 

veche, la o trădare mai veche și îi încarcă și mai mult cu neîncredere. Problema încrederii este una 

destul de delicată pe finalul lunii august pentru scorpioni mai ales că la conjuncția lui Venus cu 

Jupiter de pe casa prietenilor li se cere o dovadă de încredere. Dacă nu o vor avea, o vor simula însă 

dacă au de-a face cu un anturaj puternic și, din conjuncția lui Mercur cu Venus, așa se înțelege, s-ar 

putea să fie prinși cu minciuna. Desigur, scorpionul va gândi că aceasta este cea mai bună soluție, 

adică să încerce marea cu degetul, adică să spună această minciună în ideea că dacă nu va fi prins va 

fi considerat negustor cinstit, iar dacă va fi prins, prin toleranța pe care o va primi, va vedea dacă 

mediul cu pricina este puternic sau nu, este pozitiv sau nu-și va vedea dacă merită să recunoască și 

să se lase mustrat de acesta. Iată un exemplu de gândire practică. 

Desigur, pentru că Marte se află acum într-o relație negativă cu Axa Dragonului, scorpionul 

nu se poate juca în felul acesta chiar cu toată lumea. S-ar putea ca rezultatul prin acest mecanism 

practic să fie unul foarte bun pentru sine, însă trebuie să ia în calcul și faptul că anturajul își poate 

face o anume părere despre scorpionul prins cu minciuna. Relația negativă a lui Marte cu Axa 

Dragonului poate arăta că impresiile pe care le lasă anturajului s-ar putea să nu fie dintre cele mai 

bune. Apoi, trecerea lui Venus pe casa lucrurilor ascunse arată că nu mai au timp să se refacă, nu 

mai au interesul necesare prin care să schimbe această opinie anturajului. Dacă luăm în calcul și 

faptul că pe 30 august Mercur va intra în mers retrograd, minciuna aceasta va rămâne în conștiința 

grupului ca un element de referință la adresa scorpionului. Deci oricât de dificil ar veni trebuie să 

evite cu orice preț simulările, minciunile sau adevărul interpretat doar pentru avantajul propriu. Au 

nevoie să fie obiectivi, chiar dacă doare. 
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SEPTEMBRIE 
Inventivitate. Răstălmăcesc totul. Au putere pentru că visează ușor. Își acoperă bine o 

greșeală. Obosesc repede. Tot ce este atractiv devine interesant. Îi pedepsesc ușor pe ceilalți. Nu 

sunt pregătiți pentru un mare salt. Nemulțumire. Se simt compromiși de o dezvăluire. Frumusețea 

este complicată. Vor să facă modificări în grupul de apartenența. Vor să comande inimii, dar își 

consumă energia de pomană. Caută un nou model de stabilitate. Visează la realizări obținute prea 

ușor. Probleme de comunicare. 

 

În luna septembrie fecioarele vor trăi cu senzația că se află în fața unei mari victorii. Încă din 

prima zi a acestei luni, când se va împlini Luna nouă, vor fi motivați de realizările celorlalți să facă 

în așa fel încât să ia parte la ele sau să le copieze, să le reproducă ori să obțină și ele rezultate 

asemănătoare pentru a le fi mai ușor sau pentru a trăi mai bine anul acesta. Deocamdată nu-și fac 

planuri pe termen lung, nu visează foarte departe, ci vor să dea lovitura printr-o faptă făcută în mare 

forță acum. 

Prin aceste motivații, scorpionii se declarăm neobosiți, puternici prin ambițiile pe care le au, 

nu neapărat prin rezervele de care dispun în momentul acesta. Pe 2 septembrie vor vedea că, prin 

careul ce se împlinește între Soare și Saturn, această energie a lor, această forță sau acest patrimoniu 

de care dispun, nu se află la cotele cele mai bune. Vor fi încurajați de ceea ce li se întâmplă să dea 

vina pe ceilalți, să considere că alții sunt vinovați și că pentru greșelile lor din nou alții trebuie să 

tragă ponoasele. De altfel, sunt acum într-o perioadă în care Mercur se află în mers retrograd pe 

casa prietenilor și foarte ușor răstălmăcesc un mesaj care vine din această zonă. Dacă au fost 

persoane convertite recent la alte tipuri de preocupări, la alte curente sau la alte ideologii atunci ar 

putea în această perioadă să fie cele mai obediente, să respecte cel mai ușor regulile care sunt 

promovate în această zonă reușind foarte ușor să-și construiască imaginea unor persoane foarte 

puternice care pot învăța foarte ușor să se adapteze sau să se comporte altfel. 

De altfel, pentru cei născuți în zodia Scorpion relația bună dintre Soare și Luna neagră pune 

în pericol o forță a spiritului, elemente pozitive de comportament, puterea unui vis bun și neglijează 

un avertisment. Vor vedea tot în prima decadă a lunii septembrie, când Jupiter va intra pe zodia 

Balanță, că lucruri acestea trebuie luate în considerare, nu trebuie neglijate și nici nu trebuie 

explicate într-un mod confortabil așa cum a făcut în prima jumătate a anului. În prima decadă a lunii 

septembrie scorpionii vor vorbi despre secrete și despre puterile celorlalți care sunt folosite cu 

măsură, dar și despre o inteligența practică, aceea care are o logică imbatabilă, cea care dispune de 

cele mai bune instrumente pentru a se exprima. După unghiurile planetare care se împlinesc în 

preajma zilei de 4 septembrie scorpionii înțeleg că sunt favorizați de destin să facă o mare figură. 

Dacă au ales să se integreze într-un mediu superior, profund, dacă sunt deja integrați într-un mediu 

elevat, ambițiile lor vor fi pe frecvența acestui nivel elevat. Această categorie de scorpioni, prin 

ambiție vor progresa, ceea ce nu se poate spune despre cealaltă categorie de scorpioni, cei care 

trăiesc într-un mediu inferior, pentru care a folosi ambiția acum înseamnă a se adânci mai mult în 

compromisuri și greșeli. Astfel, calitatea materialului pe care-l folosesc îi definește, îi construiește 

sau i reconstruiește pe un alt nivel fără a le spune dacă acest nivel este bun sau nu. Despre lucrurile 

acestea ar fi trebuit să se preocupe mai demult, când au ales din proprie inițiativă să se integreze 

aici. 

Poate despre asta va fi vorba în prima decadă a lunii septembrie, despre integrare, despre 

administrarea valorilor celorlalți, prin implicare, nu de la distanță, cu asumarea unei răspunderi mult 

mai mari decât s-a întâmplat în prima jumătate a anului. De această dată am putea vedea scorpioni 

care recunosc o greșeală, care acceptă vina, suportă consecințele și, pe ascuns, deoarece în 

continuare Luna neagră se află pe semnul lor, fac planuri de bătaie, planuri de răzbunare, îi instigă 

pe ceilalți împotriva factorului de decizie în așa fel încât pe viitor, atunci când vor greși, să nu-i mai 

vadă nimeni și să nu-i mai pedepsească. Nu înseamnă că sunt împotriva a ceea ce au primit, 

împotriva sancțiunii pe care trebuie s-o execute, ci sunt împotriva celor care au făcut recurs. 

Pe 7 septembrie când Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton scorpionii riscă să facă 

o greșeală prin cuvânt, prin termen sau prin deplasare. Pentru că vorbim de casa prietenilor, 
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deplasările în această zonă sunt atractive, interesante, încărcate de semnificație sau de progres. 

Pentru că Pluton le trece din 2008 pe casa comunicării și învață greu lucruri noi, acceptă cu greu 

faptul că pot fi prinși sau că greșesc și ceilalți îi pedepsesc, forma aceasta de preocupare, zona spre 

care se lasă antrenați este una negativă. Ceea ce traversează scorpionii îi momentul acesta se 

transformă într-o formă de orbire, ca și cum nu înțeleg decât ceea ce cunosc foarte bine, nu pot 

asimila informații noi, nu pot învăța lucruri noi, deși la începutul lui septembrie au lăsat impresia 

celorlalți că se adaptează foarte repede, că sunt ca un burete care absoarbe orice. Momentul zilei de 

8 noiembrie arată că de fapt sunt invers, că ei au simulat toată această calitate și au făcut lucrul 

acesta pentru a ascunde chiar dificultatea de a învăța, de a se adapta. Iată un paradox! 

În 9 septembrie când Jupiter le va intra pe casa lucrurilor ascunse scorpionii vor intra într-o 

nouă etapă. Deși Jupiter pe această casă ar trebui să fie de bun augur pentru scorpion deoarece le 

amplifică trăirile mistice, gândirea profundă, îi face mai liniștit și mai temperați, îi face pregătiți să 

înfrunte o justiție divină, să se întoarcă pe drumul cel bun și să nu o mai facă pe grozavii, 

deocamdată lucrul acesta nu este posibil. Vom vedea dacă până la finalul acestui an viața spirituală 

a scorpionului se va schimba substanțial. În momentul acesta, pe finalul primei decade a lunii 

septembrie se poate vorbi de o creativitate ca expresie a unor trăiri pe care scorpionul le-a ținut 

intenționat ascunse privirii celorlalți. Scot la lumină ceva bun și vor reuși să facă o mare figură. 

Scorpionii care au probleme cu legea, cei care s-au împotrivit mult prea ușor unor reguli, cei care nu 

acceptă dreptatea care s-a făcut la adresa lor cei care s-au implicat în iunie peste o anumită limită în 

conspirații, vor conștientiza, începând cu 9 septembrie, că toată această forță pe care au dorit să o 

folosească împotriva celorlalți se întoarce împotriva lor. Va mai trece puțin timp până când această 

energie să se transforme în eveniment. 9 septembrie arată 

însă că granița a fost trecută.  

Intră în a doua decadă a lunii septembrie cu gândul că 

trebuie să facă în continuare o impresie bună altfel nu vor 

reuși să-și atingă ținta. Ținta aceasta nu este pusă la 

dispoziția celorlalți, este doar atinsă puțin și doar față de 

persoanele cu care scorpionii se întrețin mai mult sau care au 

făcut presiuni la adresa lor în prima jumătate a anului. Încă 

nu au uitat umilințele mai vechi, încă își aduc aminte cu lux 

de amănunte momentul în care a trebuit să recunoască, să 

accepte presiunile venite din exterior ca pe o necesitate a 

vremurilor prezente, ca pe o condiție pe care nu au cerut-o și 

pe care nici măcar anturajul nu a impus-o. Totuși, nu trebuie 

să le căutăm prea ușor circumstanțe atenuante, pentru că 

scorpionii sunt în general firii care fac orice pentru a-și îndeplini ambițiile. Fiind un semn de putere 

și având capacitatea de a se adapta foarte bine în zonele întunecate, în ziua de 10 septembrie 

scorpionii vor reuși să inventeze o soluție ingenioasă la o problemă foarte dureroasă. Fac lucrul 

acesta într-o nemulțumire totală, într-o durere absolut ciudată, aceea care le vine în momentul acesta 

și care se va menține până la finalul acestui an, ca o inspirație teribilă. Opoziția lui Mercur cu 

Chiron arată că durerea îi motivează, nemulțumirile îi incită și până la urmă ambiția pe care o 

dovedesc în această perioadă pare să fie animată de toate aceste lucruri care sunt în cazul altor 

nativi suficient de rele. Au și probleme în cuplu însă nu vorbesc despre lucrul acesta doar pentru a 

le rezolva acceptă să coboare standardul, fac trimitere la anumite episoade care s-au consumat în 

viețile celorlalți și se motivează că dacă acestea nu au fost distruse, dacă au mers mai departe pot să 

facă și ei același lucru. De aici putem trage o concluzie, nu neapărat în favoarea scorpionilor, ci la 

modul obiectiv. Au o putere de concentrare, pot sa arate celorlalți că au învățat ceva din experiența 

proprie și nu se mai tem de nicio confruntare. 

Confidenții scorpionilor s-ar putea să fie surprinși de discrepanța care există între 

promisiunile pe care le fac și ambițiile pe care le simt. Abia acum un confident al scorpionului ar 

putea să vadă ce atitudine neobișnuită poate sa aibă acesta față de cei din jur. Niciun alt semn 

zodiacal nu-și permite această sfidare În plus, niciun alt semn zodiacal odată ce a atins o sfidare 

apropiată de aceasta nu-și argumentează într-un mod atât de credibil și nu este împăcat cu ea. 
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Scorpionul acordă privilegii celorlalți și în momentul în care cei din jur își depășesc aceste privilegii 

acesta îi pune la punct. Nu contează dacă până acum au îndeplinit rolul de prieteni, de colaboratori, 

nu contează nici măcar dacă au o altă calitate mult mai frumoasă, de părinte, de profesor, de ghid. 

Acest conflict teribil iese la lumină sau devine vizibil pentru cei din preajmă scorpionilor prin 

unghiurile care se împlinesc în 13 septembrie. Soarele se află acum într-o conjuncție cu Mercur și 

într-un careu cu Marte și pentru că Mercur se află acum în mers retrograd pe casa prietenilor, cei 

din preajmă scorpionii au ocazia să le vadă latura ascunsă. Sunt avertizați însă că s-ar putea să nu le 

placă ceea ce vor descoperi. 

Dacă gemenii sunt teatrali de dragul spectacolului, leii pentru că li s-a măgulit orgoliul, 

berbecii pentru că li se spune că sunt cei mai puternici și că peste ei nu poate trece nimeni sau 

fecioarele pentru că vor să-și umple cămara sau visteria, scorpionii sunt teatrali prin însăși structura 

lor, având acest talent pe care niciun alt semn zodiacal nu-l are, de a-și argumenta propria duritate 

sau propria negativitate și a conviețui cu ea într-un mod în care pentru altcineva ar însemna 

compromis total sau sinucidere. Această formă de teatralizare, de disimulare este tradus în mintea 

lor ca o adaptare. Sunt absolut convinși că nu există altă variantă mai bună decât această formă de 

disimulare, acest compromis, și pentru a conviețui cu acest venin îl argumentează că este necesar, 

că este util, că nu au avut cum să procedeze altfel. Opoziția Soarelui cu Chiron din 15 septembrie 

arată că forma aceasta de segregare a ideilor proprii se poate transforma și-n boală. Soarele se află 

în continuare pe casa prietenilor și s-ar putea ca scorpionii să fie ajutați de protejați sau salvați de 

oameni pe care-i desconsideră. Poate momentul acesta ar trebui să fie de referință pentru ceea ce ar 

trebui să facă de-acum încolo, pentru tipul de relații pe care și-au propus să-l dezvolte împreună cu 

ceilalți. Este posibil ca lucrul acesta să fie făcut de un scorpion profund și superior, de o persoană 

care se preocupă și de valorile estetice, care nu dorește să-i domine, să-i controleze ori să le atribuie 

celorlalți anumite funcții pentru a îndeplini un rol în schema pe care o gândește el, ci îi iubește pe 

oameni și dorește să crească frumos alături de ei. Există și astfel de scorpioni, chiar dacă puțini, iar 

aceștia se vor comporta foarte frumos, reușind să găsească cele mai frumoase cuvinte pentru a 

mulțumi. 

Luna plină care zâmbește în 16 septembrie arată acestor nativi că pot să fie sociabili, se pot 

adapta unor condiții care sunt dificili pentru alții, pot trăi mult timp cu conflicte interioare, în 

absența totală a unei armonii în familie sau chiar fără familie. Pentru că-și pot oferi lor comanda că 

ceea ce trăiesc este normal și că au făcut cea mai bună alegere, scorpionii se pot dezrădăcina sau 

măcar pot lăsa impresia celorlalți că li se poate întâmpla lucrul acesta fără a modifica geometria 

spațiului în care trăiesc, fără a se anula pe sine. Nu are familie, dar își vor căuta în jur alți părinți, 

alți frați, alte surori, alte neveste sau alți soți. Cei din jurul lor ar putea considera că acesta este 

exponentul unei vieți dezordonate. În 19 septembrie, când Venus se va afla într-o relație bună cu 

Marte anturajul scorpionului are ocazia să vadă că se înșală dacă gândește lucrul acesta despre el. 

Scorpionul caută confortul interior, caută să diminueze puțin din presiune interioară pentru că este 

mult prea chinuit de presiune interioară. Atunci când nu mai suportă o presiune exterioară înseamnă 

că presiunea interioară este deja mult prea mare. 

Sextilul care se împlinește între Pluton și Junon este de referință pentru ceea ce scorpionul 

își propune să îndeplinesc în această perioadă. Ar putea acum sa apeleze la un profesor, să îl 

convingă pe acesta că sunt elevi model, că-și pierd nopțile studiind, că înțeleg profund mesajul pe 

care acesta îl transmite, că nu există preocupare mai interesante decât ceea ce profesorul în sinele 

transferă. Fac însă lucrul acesta pentru că trebuie să se adapteze unor condiții exterioare și asta într-

un timp foarte rapid. Retrogradarea lui Mercur pe casa prietenilor îi îndeamnă pe aceștia să se 

grăbească în raport cu oamenii, să grăbească împlinirea unor idealuri, consumarea unor sentimente 

sau adâncirea unor relații. Este de la sine înțeles că nu-i poți comanda inimii cum să se comporte și 

vor vedea după 22 septembrie când Mercur își va reveni la mersul direct și Soarele va intra pe casa 

lucrurilor ascunse că această grabă este inutilă. Începând cu 22 septembrie scorpionii au clar 

senzația că luptă cu morile de vânt, dar reușesc în continuare să salveze aparentele, să se prezinte 

celorlalți într-un mod agreabil, așa cum știu că ar accepta sau ar tolera sau s-ar comporta în așa fel 

încât să nu le amplifice drama interioara. Soarele pe casa lucrurilor ascunse le slăbește puterea de 

rezistență, poate chiar rezistența la anumite afecțiuni și le lasă impresia că dacă merg mai departe în 
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schemele pe care l-au gândit se îmbolnăvesc, suferă sau ajung într-un sector asupra căruia nu pot 

avea niciun control. Deși casa lucrurilor ascunse este un domeniu în care scorpionul poate lucra 

foarte ușor, promovarea ideilor care vin din această zonă nu este compatibilă cu înclinația spre a 

simula, spre a prezentat celorlalți convingeri pe care aceștia doar le tolerează nu în care cred. Deci 

situația pare să fie așa cum intuiesc, adică dificilă. În 23 septembrie Venus le va intra pe semnul lor 

și scorpionii vor fi atractivi, înțelegători, puternici sau își vor motiva acțiunile ca și cum nu mai au 

în continuare acces la anumite informații, dar știu să le folosească și se pot adapta unei vieți 

moderne, chiar dacă aceasta la un moment dat a fost în contradicție cu modelul lor de stabilitate. În 

general scorpionii trăiesc această contradicție între modul cum își văd îndeplini neplăcerile și 

schemele care sunt puse la baza vieții sociale, a existenței în general. Pot să fie persoane versatile, 

pot să încalce reguli sociale, dar acasă se comportă altfel, nu tolerează viciul indecența sau 

promiscuitatea așa cum le promovează pe zona publică. 

În 26 septembrie Pluton va reveni la mersul direct în aceeași zi în care Soarele se va afla 

într-o conjuncție cu Jupiter. Scorpionii se gândesc prea ușor la victoriei, la acea victorie pe care au 

gândit-o și au întors-o pe toate fețele și pentru că deja în această formă de simulare au gustat din 

victoria cu pricina, faptul că trebuie să facă anumiți pași până acolo deja îi demotivează, îi 

enervează sau le lasă impresia că se întorc la problemele mai vechi, cele pe care le-au traversat în 

prima jumătate a anului. S-ar putea ca în momentul acesta să aibă un management deficitar al 

timpului, schemele pe care le programează să nu fie respectate, iar de acest lucru să nu fie doar ei 

vinovați. Conjuncția Soarelui cu Jupiter pe casa lucrurilor ascunse îi face pe aceștia sensibili la 

valorile spirituale, atractivi pentru ceea ce înseamnă promovarea valorilor spirituale sau simpatie 

față de suferințele celorlalți. De altfel, una dintre mizele principale ale lunii septembrie cea care 

sugerează că elevarea se face doar prin efort și prin muncă se transpune pe conjuncția Soarelui cu 

Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse în noi obiective pentru scorpion în care munca și efortul trebuie 

neapărat să confere garanția că duc la împlinire unor rezultate spectaculoase. 

Trecerea lui Marte pe casa comunicării îi face pe aceștia agitați. În această etapă, pe finalul 

lunii septembrie agitația va fi vizibilă doar prin muncă, prin efort și doar acolo pot apărea situații 

neprevăzute, cele care din 2011 încoace îi enervează cel mai mult. Din 2011 încoace scorpionii au 

impresia că sarcinile profesionale de acum nu mai sunt ce erau pe vremuri, îi solicită foarte mult, îi 

enervează foarte mult, îi scot din schemele pe care le-au considerat confortabile și îi duc spre 

instabilitate. Un scorpion instabil este periculos în primul rând pentru el însuși, pentru că va spune 

lucruri pe care le va regreta imediat sau care pot fi foarte ușor folosite împotriva lor, apoi pentru 

ceilalți pentru că devine mult prea răzbunător. Scorpionii știu că viața lor este construită în așa fel 

încât acesta să fie unul din elementele cele mai vulnerabile. Nu faptul că spun din proprie inițiativă 

lucruri despre ei, ci că se scapă și le pun la dispoziția celorlalți pe cele pe care și-au jurat că nu le 

vor spune niciodată. Marte pe casa comunicării îi face pe aceștia vulnerabili față de situații de genul 

acesta mai ales că acolo pe casă comunicării îl au pe Pluton și din 2008 încoace au tot felul de 

situații în care ceilalți să afle despre ei lucruri pe care scorpionii vor să le țină încuiate într-un secret 

absolut. 

 

OCTOMBRIE 
Se adâncesc într-o greșeală. Dezvoltare progresivă. Face plăcere ceea ce descoperă. 

Dificultăți relaționale. Probleme de comunicare. Grupul de apartenența pune o mare presiune. 

Anxietate. Prin schimbări interesante. Dezamăgire. Modelul de viață este adoptat târziu. Este 

chemat spre o viață interioară. Lucrurile mici primesc prea multa atenție. Conflicte interioare. 

Caută stabilitatea în grupul de apartenență. Rup o înțelegere. Responsabilități ciudate. Visează la 

un succes cu ținută prea ușor. Metamorfoze. Se pot ascund din fața oricărui pericol. Se laudă prea 

mult. Supraviețuire. Le lipsește compasiunea, dar se laudă cu ea. Fac lucruri dificile pentru a 

impresiona. Perpetuum mobile. 

 

Întâlnirea cu păcatul este o încercare teribilă pentru scorpioni în luna octombrie și ar trebui 

să privească această zonă a vieții lor cu maximă răspundere. Întâlnirea cu păcatul nu trebuie 
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neapărat să se soldeze cu adâncirea și mai mult în greșeală, ci cu o dezvoltare progresivă adică să 

vadă care sunt erorile pe care le promovează cu insistență și ce-ar trebui să facă pentru a ieși din 

această încorsetare. S-ar putea ca situațiile acestea să fie neplăcute pentru ei, poate chiar dureroase, 

dar scorpionii nu se tem de durere și nici de complicații. Deci există toate premisele necesare pentru 

a se ridica și a face o mare figură așa cum și-au dorit în luna anterioară să facă și poate nu au reușit 

pe măsura așteptărilor. 

Chiar de la începutul acestei luni, când se va împlini Luna nouă pe casa lucrurilor ascunse, 

în viața unui scorpion apar scheme ciudate. Restabilesc obiective, dar sunt absolut convinși că nu le 

pot îndeplini, poate nici măcar pe cele pe care le au acum la dispoziție. Din această cauză pentru a 

se menține în zonă activă a societății, că nu degeaba Marte le trece pe casa comunicării, se implică 

în tot felul de combinații, una mai ciudată decât cealaltă. Mercur, revenit acum la mersul direct, 

trece din nou prin opoziția cu Chiron și din nou gândurile și obiectivele vieții lor se lipesc prea ușor 

de nervozitate. Sunt marcați acum la început de luna octombrie de un neastâmpăr, de o agitație ca și 

cum au intoleranță la un aliment deși acesta este alimentul preferat și nu se pot abține să nu-l 

consume. De asemenea, începutul lunii octombrie înseamnă și traversarea unei perioade de pierderi, 

de consum, de cheltuială pe care nu au anticipat-o și cu care nu se vor simți confortabil. 

Totuși presiunea care vine de pe casa lucrurilor ascunse îi destabilizează sau îi distruge pe 

scorpioni. Cei care au mai trecut prin situații de genul acesta, care sunt la vârsta maturității, își vor 

aminti de episoadele anterioare și își vor mobiliza voința în așa fel încât să treacă cu bine peste 

aceste încercări. Aceasta este practic și condiția pentru care lucrurile care vin din această zonă 

întunecată să nu îi compromită. Scorpionii care-și folosesc voința devin un exponent al progresului, 

al reușitei și al victoriei. Apoi, 4 octombrie când Soarele se va afla într-o relație bună cu Saturn, 

scorpionii vor vedea că și sentimentele lor, cele care până acum au fost puțin cam restrictive, cer o 

alta raportare la viață. S-ar putea ca dintr-o dată scorpionul să devină un filozof, să spună că renunță 

la acumulările materiale, că pe el nu-l mai interesează nici salariu și nici recuperarea datoriilor, că 

nu mai crede nici în mesajele profesorilor, el vrea să găsească adevărul singur prin efort propriu. 

Este de la sine înțeles că atitudinea aceasta se susține pe anxietate și cel mai mare bine pe care 

scorpionul ar putea să și-l facă în această perioadă este să-și înfrunte proprii demoni, să scape de 

anxietate. 

Desigur până când să se hotărască să facă lucrul acesta deja un aspect stresant s-a consumat, 

deja Marte de pe casa comunicării se află acum într-o dispunere negativa cu Jupiter și deja s-au 

produs anumite evenimente pe care scorpionii nu le mai pot repara. De altfel, nici nu se preocupă 

prea mult de lucrul acesta, se gândesc cu nostalgie la finalul lunii mai, cel care a fost încărcată de 

evenimente ce le-a adus o preschimbare interesant în propria viață, fără să se mai simtă atât de 

umiliți, împovărați sau acuzații.  

Frustrării ar trebui să fie luate de un scorpion foarte în serios, ca o formă de asigurare, ca o 

garanție a faptului că viitorul trebuie să conțină alte preocupări, nu cele care să îi protejeze pe 

aceștia de anumite constrângeri de ordin interior. Înțelegea corectă a lumii poate deveni acum o 

mare problemă pentru scorpion, mai ales că după ce Venus se va afla într-o conjuncție cu Luna 

neagră Mercur le va intra pe casa lucrurilor ascunse și au tendința de a-și stabiliza convingerile în 

această zonă întunecată. Nu este un secret, scorpionii trec prin mari frământări interioare, prin mari 

contradicții și în aceste condiții ceea ce se transpune în evenimente le provoacă durere, paguba, 

tristețe sau, cum s-a obișnuit de ani buni, dezamăgire. În mod paradoxal se simt obosiți și vor ca 

lucrurile să nu se schimbe prea mult, eventual să rămână așa. Problema trădării este reînviată din 

nou în viața unui scorpion mai ales în acele relații în care s-a dovedit nestatornic. Poate ar trebui 

acum să se decidă să-și pună maturitatea sau convingerile despre viață pe alte baze, nu cele agresive 

ori nu cele care se susțin exclusiv pe concluzii desprinse din conflicte. Dacă până acum scorpionii 

au fost persoane conflictuale, dacă au generat tensiuni pe motiv că lor nu li se dă dreptate atunci tu 

toate elementele din această perioadă, nu tensiunile care apar între ceea ce observă și ceea ce nu 

spun despre sine îi îndeamnă pe aceștia să facă mari greșeli, cele pe care le vor regreta mult timp de 

acum încolo. În momentul acesta, scorpionii nu mai au un marcaj pe casa prietenilor, cel care i-a 

ajutat să se exprime ușor față de anturaj, să treacă prin diverse stări, să-și preschimbe atitudinea și 

chiar să joace mai mult teatru decât au jucat în prima jumătate a anului. În momentul acesta se 
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confruntă cu propriile frustrări, cu propriile nemulțumiri, cu ceea ce îi enervează cel mai mult la 

ceilalți sau la ei înșiși. Totul pare să se construiască într-un cerc închis și știm că atunci când în 

viața unui scorpion nu există un debușeu, când acesta nu are împotriva cui să se declare, când nu are 

o problemă pe care s-o rezolve, când nu are ceva de făcut care să îl motiveze să iasă din când în 

când din această presiune internă, acesta are un comportament ezitant, ciudat sau periculos. Prin 

accentuarea casei lucrurilor ascunse, cea care primește gradat opoziții din partea lui Uranus de pe 

casa bolilor acute, orice nemulțumire, tensiune sau stres se poate transforma în motive de boală sau 

chiar în simptom.  

A doua decadă a lunii octombrie 

poate însemna pentru scorpion întâlnirea cu 

o nouă motivație. Își întorc privirea către cei 

mici sau către cei pe care i-au văzut 

intenționat mici, considerând că aceștia până 

la urmă sunt oamenii cei mai importanți cu 

care trebuie să colaboreze, cel puțin până la 

finalul acestui an. Au această atitudine 

pentru că au fost marginalizați, pentru că nu 

au reușit să-i dovedească pe cei puternici, nu 

pentru că aceștia ar fi mai puternice decât ei, 

ci pentru că problemele care au fost puse în 

discuție au necesitat apelul la o formă de 

înțelegere care a lipsit din viața scorpionului. 

Pentru că au apărut aceste modificări astrale, 

casa prietenilor fiind degajată, deci pierzând susținerea acestora și accentuându-se casa lucrurilor 

ascunse, scorpionul este chemat către o viață interioara intensă. Va considera că aceasta este 

modalitate de răspuns la presiunilor sociale. Scorpionii care sunt foarte consecvenți cu programul de 

lucru, cei care nu au cum să procedeze altfel, ci trebuie să-și respecte angajamentele, vor rupe timp 

dintr-un loc și îl vor consuma în altă parte, vor rezerva timp odihnei, regenerării, practic aceștia sunt 

scorpionii profunzi, cei care își folosesc inteligența practică pentru a menține armonia în anturajul 

în care s-au integrat. Ceilalți, devin cu adevărat persoane conflictuale care se distanțează de orice 

formă de armonie pentru a avea motiv să-i învinuiască pe ceilalți de propriile lor probleme. Devin 

persoane instabile, trec ușor de la o extremă la cealaltă se vor folosi de toate lucrurile mici, lipsite 

de importanță sau pe care ceilalți nu le observă pentru a le transforma în avantaj propriu. Cu cât se 

adâncesc mai mult în genul acesta de practică cu atât arată că au probleme, tensiuni, conflicte 

interioare pe care acum nu ar trebui să le scoată la lumină. 

Dacă acum scorpionii inferiori sunt persoane conflictuale, cei superiori devin persoane 

căutate, atractive pentru cei din jur pentru că se implică într-o cercetare foarte interesantă și reușesc 

să surprindă anturajul cu disponibilitatea față de genul acesta de practică. Dacă la început acestei 

luni au desconsiderat recomandările sau experiența lunii anterioare, acum au ocazia, prin 

provocările pe care anturajul le lansează, să devină profunzi, să demonstreze că agitația ce a fost 

văzută la ei în ultimele luni este doar rezultatul faptului că au lucrat intens, că au muncit, că s-au 

preocupat pentru creșterea și dezvoltarea personală, dar nu degeaba. Ceea ce fac prin mulțumire, 

prin toleranță prin acceptare sau prin colaborare în parametri optimi, constituie un element de 

referință pentru stabilitatea grupului de apartenență, ceea ce va însemna și o mare realizare pentru 

scorpionul care chiar are nevoie în această perioadă de recunoaștere. 

Opoziția pe care Soarele o realizează cu Uranus pe o axă a bolii înseamnă pentru scorpion 

accentuare unor simptome pe care le-au crezut atenuate sau despre care au crezut că au dispărut. S-

ar putea ca momentul acesta să facă trimitere la anumite instrumente de natură spirituală, la metode 

empirice, la ceea ce pe alții i-ar fi ajutat în situații în care o metodă clasică nu a dat rezultate. Dacă 

se simt din nou îngroziți de anumite afecțiuni apelează la medicina naturistă, la terapiile 

complementare sau chiar la leacuri băbești. 

Luna plină care le zâmbește pe 16 octombrie poate însemna și adoptarea unor hotărâri pe 

această linie atâta pe cea a profesiei cât și a stării de sănătate care să ducă la rezultate spectaculoase. 
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Pe motiv că s-au săturat ca aceste dureri să-i tot sâcâie de dimineață până seară, în fiecare zi în 

fiecare lună, se decide acum să le acorde acestora atenția cuvenită. Totuși, această Lună plină, în 

cazul scorpionilor, nu este orientată doar către soluții, ci face trimitere și la un conflict de muncă. 

Sau ar putea să se trezească dintr-o dată într-o situație de genul acesta, într-un conflict care să ducă 

la crearea unei imagini proaste, la ruperea unei înțelegeri, dar care să nu reprezinte o mare pierdere 

pentru scorpion, ci degajarea de o problemă pe care oricum nu ar fi putut s-o rezolve altfel, 

îndepărtarea unei zone de conflict, a unei părți din structurile în care s-a integrat sau chiar 

renunțarea la anumite responsabilități. 

Apoi, în 18 octombrie, când Venus va intra pe casa hrăniri, scorpionii vor vedea că aceste 

schimbări care au fost făcute într-un mod dureros sau brutal, se soldează cu un rezultat pozitiv. Le 

revine tonusul, au din nou putere, tolerează mai bine alimentele pe care le preferă, au și putere 

pentru a-și petrece timpul alături de cei dragi sau făcând ceea ce le place foarte mult și mai vin și 

câștiguri din aceste preocupări. Venus pe casa banilor, pe zodia Săgetător, înseamnă pentru scorpion 

transformare spectaculoasă. De altfel, nu este pentru prima dată când scorpionii ar putea să treacă 

prin situații de genul acesta pentru că, în general, se pot schimba, se pot metamorfoza, pot renaște, 

pot reînvia dacă au o motivație care să îi pună în valoare. Apoi, pentru toate categoriile de 

scorpioni, indiferent că sunt superiori sau interiori, 19 octombrie înseamnă întâlnirea cu un astfel de 

motiv. Marte se va afla într-o conjuncție cu Pluton și viața lor dă semne că se schimbă pe o direcție 

pozitivă. Chiar dacă în jur totul se scufundă, chiar dacă totul pare să fie zdruncinat de dezordine sau 

instabilitate, el se ridică deasupra celorlalți pentru că are putere sau pentru că a găsit în sfârșit cheia 

succesului, adică a găsit motivul pentru care să își mobilizeze toată această putere. 

Opoziția lui Mercur cu Uranus arată însă că se preocupă în continuare să păstreze o anumită 

aparență socială, care poate fi și conflictuală sau una legată de interesul față de o preschimbare la 

locul de muncă sau față de afectarea stării de sănătate. Se cred oameni puternici, ființe superioare 

cele care nu se lasă atrase în medii inferioare, care își folosesc energia pentru a promova idei 

profunde, credința sau pentru a trăi o viață liniștită și frumoasă. Vor exista și scorpioni care vor 

adopta o tactică diferită. Îi vor lăsa pe cei din jur să se certe, vor privi de pe margine acest spectacol 

și deși au cheia succesului, deși au răspunsuri care ar putea să stingă aceste tensiuni nu uzează de 

ele, ceea ce arată că le face plăcere să participe la situații de genul acesta, chiar dacă din postura de 

martor sau de spectator. Există o mare determinare pe cerul scorpionilor și aceasta va fi vizibilă cu 

precădere în 23 octombrie când Soarele va intra pe semnul lor. Revin la un mod de a fi al lor, se 

întorc la obiceiuri mai vechi, redevin persoanele care au fost cândva și se simt foarte bine cu această 

schimbare. Pentru că în 24 octombrie și Mercur le va intra pe semnul lor, casa lucrurilor ascunse se 

eliberează, acolo rămâne doar Jupiter care le va complica o ideea de judecată transformând-o într-o 

judecată a destinului sau o judecată divină până la anul. Problema compasiunii este una destul de 

delicată pentru scorpion pentru că el își oferă explicații în a înțelege situația, în a accepta sau în a 

lansa mai departe nemodificată, adică așa cum este ea. Compasiunea înseamnă mai mult de atât, 

înseamnă o formă de empatie adică a evada din limitele personale pentru a te contopi cu celălalt și a 

simți cu implicare tot ce simte celălalt. Scorpionul nu face lucrul acesta, nu-și iese din apele sale, 

nu-și părăsește zona sa de confort pentru că, fiind un semn fix, nu poate trăi fără genul acesta de 

stabilitate. Scorpionul, mai mult decât celelalte semne fixe, are această percepție a confortul pe care 

și-l face singur. Celelalte zodii fixe, taurul, leul și vărsătorul, pot supraviețui, cel puțin o perioadă, 

într-o zonă nespecifică. Scorpionul nu dorește să-și evadeze din această zonă de confort pentru că 

știe că există marele pericol din a nu face față noutății, nu pentru că nu ar fi spontan, ci pentru că se 

teme ca nu cumva noutatea să fie deja perfectă în sine și să nu găsească o preocupare suficient de 

interesantă sau de utilă care să devină un debușeu al energiei personale. În cazul acesta se înțeapă 

singur cu propriul venin și se compromite total. Trecerea Soarelui împreună cu Mercur pe zodia 

Scorpion le accentuează scorpionilor teama de noutate, de surprize care să-i imobilizeze sau să-i 

pună în dificultate, adică de situații neprevăzute. 

Problema compasiunii devine una foarte importantă pentru scorpion pe finalul lunii 

octombrie pentru că ea le aduce în zona intima sentimente cu care nu sunt obișnuiți. Compasiunea 

nu este și nu va fi niciodată un element specific acestui semn. Sunt prea practici, prea raționali 

pentru a considera că este de bun augur pentru ei să iasă din această zonă intimă și să intre în zona 
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intimă a celuilalt fără să producă o schimbare, fără să comande sau fără să-i dicteze ceva. Absența 

acestui sentiment, în situația în care viața lor acum este suficient de dinamică și de agitată, pentru că 

au Soarele și Mercur pe semnul lor, devine în 26 octombrie, prin relația proastă a lui Venus cu Axa 

Dragonului, o greutate teribilă. Ceea ce spun nu mai convină anturajului, nu mai este de actualitate, 

nu mai constituie un element de bază pentru demersurile sociale și nici nu mai sunt atât de agreați. 

De această dată sunt mult mai generoși și mult mai pozitiv decât au fost în ultimele luni când au fost 

foarte apreciați și din această cauză sunt foarte contrariați, dezorientați și nemulțumiți complet de 

tipul de relaționare pe care-l experimentează în această perioadă. Asta are însă și o consecință 

pozitivă pentru viața personală. Tot în 26 octombrie când Venus se va afla într-o relație foarte bună 

cu Jupiter, dacă nu au cui să dăruiască, își umplu cămara, își suplimentează conturile din bancă, țin 

pentru ei ceea ce ar fi fost pus la dispoziția celorlalți și se simt bine făcând lucru acesta. Nu se simt 

bine înțelegând cam ce înseamnă acest refuz. Psihologia lor îi îndeamnă să analizeze toate aceste 

reacții, să-l înțeleagă și să le încadreze corespunzător. Iau din nou această situație ca pe un refuz, ca 

pe o trădare și această conștientizare îi va durea. 

Apoi, finalul lunii octombrie poate fi revigorant pentru un scorpion care s-a preocupat de 

starea sa de sănătate. Cu toate că Marte de pe casa comunicării împlinește în 29 octombrie un unghi 

negativ cu Uranus de pe casa bolilor acute, acesta nu poate fi mai mult decât semnul că acutizarea 

unor simptome arată că aplică tratamentul cel mai bun, adică se mobilizează depozitele de toxine, se 

repară un proces și primele faze ale acestei reevaluări sunt neplăcute sau dureroase, dar anunță 

iminenta instaurare a binelui. Înțeleg lucrul acesta în preajma zilei de 30 octombrie când Venus se 

va afla într-o conjuncție cu Saturn și când toate aceste informații se stabilizează pentru binele și 

confortul lor. Tot în 30 octombrie se va împlini și Luna nouă pe semnul lor ceea ce înseamnă o 

modificare rapidă de direcție sau impunerea unei direcții asupra căreia au lucrat în lunile anterioare, 

adică pe o țintă specifică. Deja nu va mai interesa dacă ceilalți se vor putea adapta sau nu. Judecând 

după reacțiile pe care l-au avut în ultima perioadă scorpionul se simte îndreptățit să nu țină cont de 

sentimentele celorlalți. De altfel așa au ajuns aici pentru că nu au ținut cont nici altădată, însă știm 

că așa reacționează ei ca într-un perpetuum mobile. Orice element negativ devine o motivație pentru 

a menține atitudinea care l-a creat. 

 

NOIEMBRIE 
Farsă. Loialitatea este pusă la încercare. Prea multă sensibilitate. Nivelul de înțelegere este 

compromis. Dragoste există, dar nu pentru ei. Economie înseamnă calcule sau rezerve. Atenție 

prea mare pe exterior. Probleme în familie. Schimbare de statut. Modificarea programului de lucru 

le pun la încercare limitele puterii. Povestesc frumos despre lucruri care nu s-au întâmplat. 

Probleme intime. Dificultăți de înțelegere. Își atribuie fapte pe care nu le-au făcut. Conștientizare. 

Au nevoie de sinceritate, dar fug de ea. Instabilitate în raport cu mediul de apartenența. Hotărâri 

dure. 

 

O formă de nemulțumire să contrează din nou în viața unui scorpion care nu acceptă prea 

ușor condiții exterioare, nu acceptă să încoroneze pe altcineva, să-i spună ce anume să facă în așa 

fel încât să-și coordoneze existența după recomandările celorlalți. Pentru că cele mai multe dintre 

corpurile cerești se grupează acum pe emisfera estica, scorpionul are puterea să își coordoneze firele 

destinului, să-i dicteze acestuia în ce direcție să pornească. Apoi, ca o consecință, ceea ce devine 

recomandare, sugestie, primește din partea sa o replică dură sau un refuz categoric. El trebuie să fie 

lider, dar nu prin declarații, ci prin puterea pe care o deține deja. 

Încă din prima zi a lunii noiembrie când Soarele se implică în două relații pozitive, una cu 

Neptun și cealaltă cu Capul Dragonului, scorpionul își dă seama că loialitatea este elementul cel mai 

important pe care ar putea să-l dovedească acum. Unii s-ar putea să facă lucrul acesta exprimându-

se din punct de vedere artistic, consumând din rezervele sale, investind, punând la dispoziția 

celorlalți multe din lucrurile pe care le au, crezând că, în felul acesta, corectează un neajuns, 

rectifică o problemă de funcție, de atribuții sau de autoritate. Prin sensibilitate crede că rezolvă orice 

dar de fapt nu face altceva decât să fugă de o mare răspundere, aceea de a da curs unor sugestii 
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venite din exterior. În momentul acesta, dacă scorpionul nu dă curs unor sugestii venite din exterior 

nu este un capăt de țară.  

 
3 noiembrie arată, prin sextilul care se împlinește între Mercur și Pluton, dar și prin faptul că 

acum se definitivează conjuncția dintre Neptun și Coada Dragonului, că structura pe care a 

construit-o un scorpion se află în impas. Simt nevoia să se implice și din punct de vedere afectiv 

pentru că, de fapt, nu au în jur colaboratori buni, nu au oameni la nivelul așteptărilor, nu există 

nimeni în jurul lor care să poată duce mai departe o aspirație de-a sa. Asta se întâmplă nu pentru că 

nu ar exista oameni la nivelul lor, ci pentru că acești oameni nu știu ce să ofere scorpionului, cum să 

vină spre el, cum să-și mobilizeze propriul potențial pentru a ridica nivelul, pentru a se face util sau 

pentru a împlini o așteptare. A fost mult prea închis și singurele lucruri pe care le afla despre el au 

fost cele care le-au spus sau micile erori pe care mult timp de-acum încolo scorpionul le va regreta. 

Trecerea lui Neptun prin Coada Dragonului, care se va consuma pe casa iubirii dăruite, arată că 

marea problemă a acestei perioade pentru scorpion este că s-au înconjurat de oamenii care-i 

apreciază nu pentru sentimente, ci pentru orice altceva. Acum, când se exprima în felul acesta, cei 

pe care i-a educat să vadă la el altceva, nu vor fi în stare să perceapă la nivelul la care acesta emite. 

Din această cauză relația proastă care se stabilește între Venus și Chiron arată că aceste dezamăgiri 

s-ar putea să țină foarte mult. Relația aceasta dintre Venus și Chiron nu susține evenimente pe 

termen lung, însă impulsul acesta este permanentizat de relația proastă a lui Neptun cu Coada 

Dragonului ceea ce le aduce acestora riscul de a se desprinde de aceasta latura afectivă a vieții lor 

pentru o perioadă mare de timp, de a fi dezamăgiți definitiv de-acum încolo sau de a crede că în 

această lume nu există dragoste. Desigur că există dragoste, însă s-ar putea ca aceasta să se ascundă 

de scorpion. 

Lucruri acestea care vin din conjuncția lui Neptun cu Coada Dragonului generează 

evenimente pe termen lung, în marea lor majoritate purtând această amprentă apăsătoare, însă în 

momentul acesta atitudinea scorpionului este una foarte bună, chiar dacă în interior, în adâncul 

sufletului apele sunt tulburi. În 5 noiembrie, când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus, au 

puterea să se transforme după nevoile celorlalți, nu neapărat că doresc în mod special să răspundă 

unor solicitări venite din exterior. Nu, lucrul acesta nu se întâmplă în momentul acesta, ci pentru că 
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vor să evite anumite furtuni din considerente pur economice. Nu mai vor să-și consume atâta 

energie pentru a-i lămuri pe ceilalți sau pentru a se proteja de prostiile lor. 

6 noiembrie, când Junon le va intra pe casa banilor, vor reuși să formuleze foarte clar și 

pentru ei, și pentru ceilalți din anturajul apropiat, dar și pentru cei din comunitate, dacă vor dori sa 

afle lucrul acesta, că liniștea trebuie abordată acum din punct de vedere strict economic. Nimeni nu 

își poate permite ca pe conjuncția lui Neptun cu Coada Dragonului să facă risipă de ceva. Orice 

formă de risipă ar putea să ducă la singurătate, la marginalizare sau la crearea unei impresii dure în 

comunitate. Asta înseamnă că momentul acesta le poate oferi soluții și compromisuri, dar 

compromisul nu vine singur, ci cu o modificare de statut, îndemnându-l pe individ să coboare 

nivelul, să renunțe la o educație, să nu mai fie o persoană atât de profundă, ci puțin mai superficială, 

tot timpul prezentă pentru a da curs solicitărilor celorlalți, pentru a fi în picioarele lor. Scorpionul, 

după cum am văzut în analizele aplicate celorlalte luni, știe foarte bine să simuleze ceea ce anturajul 

trebuie să vadă, să înțeleagă sau să observe. Face lucrul acesta din motive practice, la fel cu se va 

întâmpla în preajma zilei de 7 noiembrie când toată lumea vrea să servească pe toată lumea, mai 

puțin scorpionul. El vrea să găsească oameni care să-i întrețină nivelul, cu care să se întrețină și de 

aici ar trebui să se înțeleagă (chiar și atunci când nu este așa) că este o persoană agreabilă, că 

răspunde unor solicitări venite din exterior și a rezolvat definitiv această problemă a adaptării. 

Această problemă a adaptării nu este rezolvată însă se poate spune că în prima decadă a lunii 

noiembrie scorpionul și-a rezolvat o problemă de sănătate, una legată de încadrarea corectă a unei 

afecțiuni.  

Trecerea lui Marte în zodia Vărsător, pe casa familiei, în 9 noiembrie arată că planul 

exterior, societatea, grupul de apartenență, trebuie să-i dea scorpionului timp să se ocupe de familie. 

Aici lucrurile sunt puțin mai agitate. Marte pe casa familiei nu este un semn de stabilitate, de 

competiție și dacă scorpionii au în jurul lor oameni care permit așa ceva, dacă știu să se tempereze 

sau știu cum să încadreze acestea un spațiul adecvat încât competiția să nu înseamnă distrugere și 

nici autodistrugere, atunci trecerea lui Marte prin Vărsător este semn de inspirație și de armonie 

pentru scorpion. Altfel, devine un element apăsător, o greutate mult prea mare și acesta să fie 

practic semnul clar al decăderii. Întoarcerea către familie în situații de genul acesta arată izolare, 

decădere, arată foarte clar că se consideră învins. 

Conjuncția Soarelui cu Luna neagră face parte din gama de aspecte astrologice rezervate 

acestui moment care nu face bine nimănui. În cazul scorpionilor, această conjuncție se va împlini pe 

casa personalității și se adresează cu precădere celor inferiori, persoanelor care până acum s-au 

implicat în evenimente de proastă factură, scorpionilor care au furat, care se tem acum de tăișul 

ascuțit al Vânătorii de Vrăjitoare, de cel care crede că rezolvarea crizelor sociale se vor încheia 

moment în care el va primi pedeapsa cuvenită. Ceilalți, adică cei mai mulți dintre scorpioni, vor 

primi această conjuncție a Soarelui cu Luna neagră ca pe o modificare a obiectivelor zilnice. Nu 

este momentul oportun să facă lucrul acesta, nu este timpul să facă astfel de modificări și nici să se 

adapteze unor condiții exterioare doar pentru a amplifica această stare de confort. Starea de confort 

nu se amplifică procedând în felul acesta, ci punând ordine în viață, respectând programul în 

limitele puterii sale, stabilindu-și și întâlniri cu prietenii, și un interval de studiu, de relaxare, dar și 

un moment al lor, unul personal, unul în care să facă ceea ce le face mare plăcere. Unii scorpioni 

vor hotărî că, poate, acest timp al lor ar trebui să fie mult mai mare și, practic, aceasta să fie cea mai 

importantă modificare care vor să o facă programului obișnuit. Este posibil ca mulți să primească o 

astfel de recomandare din familie pentru că în aceeași zi în care Soarele și Luna neagră sunt în 

conjuncție Marte și Junon sunt în sextil, semn de susținere, de primire a unor recomandări bune. 

Cred că dacă ascund problemele lor de ochii societății, dacă țin cont de ceea ce le vine din familie, 

dacă își ascultă vocea conștiinței, instinctul, atunci toate lucrurile se rezolva mult mai simplu. Este 

posibil ca această deviere de la ceea ce au făcut până acum să le înnobileze sufletul, se facă să se 

simtă mult mai bine, dar nu și mai eficienți. În 12 noiembrie, când Venus va trece pe casa 

comunicării, vor fi chemați să dea socoteală, să povestească despre reușitele obținute de-a lungul 

vieții, să împărtășească celorlalți din experiențele lor și nu vor putea să se izoleze sau nu vor putea 

să își rezerve prea mult timp pentru acele momente personale. Se întâmple lucrul acesta și pentru că 

poziția lui Venus pe casa comunicării este susținută de opoziția lui Mercur pe casa banilor. Fac însă 
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rabat de la aceste propuneri pe care și le-au făcut lor înșiși, se abat de la aceste reguli pe care și le-

au jurat că nu le vor mai încălca niciodată, și se implică într-un proces de colaborare foarte 

interesant și eficient de altfel.  

Luna plină îi găsește în plină activitate. Această Lună plină de pe semnul lor, cea care se 

consuma suficient de aproape și de Luna neagră, are menirea de a le transforma o intuiție într-un 

mare eveniment. Scorpionii pozitivi au șansa acum pe această Lună plină să devină celebrii și 

mesajul pe care-l transmit să influențeze pe o perioadă mare de timp societatea în ansamblu. Au 

această putere teribilă și vor fi văzuți ca niște salvatori, în timp ce ei abia așteaptă ca această furtună 

socială să se oprească pentru a se întoarce la programul lor, la momentul lor. 

Pentru a ieși din acest impas, în cazul în care situația aceasta care îi atrage spre zona publică 

durează prea mult, scorpionul inventează momente personale în această expansiune. Face lucrul 

acesta interesându-se de ceea ce se întâmplă în viețile celorlalți, atrăgându-i pe aceștia în diverse 

capcane și îndemnându-i să-și spună problemele intime, să le spună care sunt fricile cele mai mari, 

care sunt nedumeririle pe care le au la adresa celorlalte persoane și, în felul acesta, scorpionul să se 

simtă bine că nu pierde timp pentru ceilalți, ci îl câștigă pentru sine. Această relație interesantă 

dintre Mercur și Marte ce se împlinește în 15 noiembrie trebuie să ascundă o răceală pe care 

scorpionul o are față de cei cu care colaborează. Foarte ușor această atitudine ar putea să treacă 

drept una profesională, cea care îl îndeamnă pe individ să nu se amestece cu toate persoanele, să fie 

puțin mai reținut, să nu se implice emoțional, să nu aibă atașamente penibile și nici dorințe care să 

le afecteze procesul de lucru. În realitate, această relație bună a lui Mercur cu Marte este, de fapt, o 

relație proastă a lui Mercur cu Axa Dragonului. Ceea ce crede scorpionul că reprezintă un element 

de putere, de expresivitate sau de consolidare a siguranței de sine, se situează în dezacord total cu 

marile sale proiecte, rolul pe care-l împlinește în grupul de apartenență adică în îndeamnă să ducă 

mai departe aceleași greșeli care l-au compromis de fiecare dată. Poate câștigă acum un anumit 

avantaj însă acesta creează o imagine negativă, lezează persoane importante din anturajul său ori 

produce anumite dezechilibre prin faptul că doar ascultă și asta pentru propriul interes, ceea ce nu-l 

ajută pe cel căruia i se destăinuie să scape de aceste presiuni interne. Ei nu fac consiliere, deși toată 

lumea trebuie să știe că se pricep și la lucrul acesta.  

Situațiile sunt, așadar, încurcate pentru anturajul care are în centrul său persoane născute în 

această zodie. De aici pot veni anumite pierderi pe care grupul trebuie să le acopere apoi prin alte 

preocupări, din această zona scorpionului îi vine o transformare pe care grupul nu o va mai putea 

susține de acum încolo. Dacă scorpionul are o putere teribilă să iasă din umbră și să capteze atenția 

celor din jur pe interesul pe care-l are la un moment dat, trebuie să fie conștient că dacă face lucruri 

de genul acesta reușește să mobilizeze anumite procese subtile specifice grupului de apartenență așa 

cum se întâmpla acum și rezultatul, din cauza acestor dispuneri astrale, să nu fie de această dată 

unul foarte bun. Degeaba invocă motivul că au avut doar o curiozitate nevinovată, ceea ce strică nu 

mai pot repara. Fac lucrul acesta fiind conștienți că dacă se strică ceva nu vor putea să repare. Deci 

trebuie să-și asume această vină. 

Revenirea lui Neptun la mersul direct din 20 noiembrie arată că o parte din aceste greșeli ale 

sale se sting, nu mai sunt exagerate de grupul de apartenența sau pentru acestea se primește o 

pedeapsă simplă. Celelalte rămân și când Soarele va trece pe casa banilor, în 21 noiembrie, adică 

deja în a treia decadă a lunii noiembrie, schemele pe care scorpionii le-au folosit cu succes la 

începutul lunii anterioare devin elemente de referință a ceea ce trebuie să facă acum. Totuși, dacă și-

au permis ca în mijlocul lunii mai să fie foarte relaxați, dacă nu au fost pozitivi în activitățile pe care 

le-au făcut atunci, momentul acesta nu face decât să ducă mai departe complicații sociale generate 

și susținute de acest nativ. Pe acești oameni trecerea Soarelui în zodia Săgetător nu-i ajută, ci le 

conduce existența și îi expune unor judecăți sociale care îi motivează din nou să se retragă spre o 

zonă intima. Mirajul puterii sociale nu a ținut mult și, începând cu 22 noiembrie, au din nou nevoie 

să se întoarcă în cadrul familiei și s-ar putea ca zona aceasta să fie deja schimbată, transformată ori 

accidentată. Marte se află acum în plin tranzit pe casa familiei și trimite raze pozitive către Jupiter 

de pe casa lucrurilor ascunse. Se întorc în familie cu coada între picioare, cu sentimentele rănite, cu 

orgoliul strivit și se așteaptă ca acolo să găsească toată consolarea pe care o caută. Desigur, sunt 

mulți scorpioni care au avut grijă să-și construiască un mediu al familiei potrivit pentru situații de 
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genul acesta, știind cât de vulnerabili sunt. Există însă și nativi născuți în zodia scorpion care nu 

găsesc acum în familie înțelegerea pe care o caută sau nu găsesc nimic acolo. Pentru aceștia viața va 

fi grea, apăsătoare și în loc să își conștientizeze nevoile, vor fi mai nervoși, duri, distanți urmărind 

să le arate celorlalți, nu că le lipsește familia, ci că ei sunt împliniți altfel, într-un mod superior. 

Desigur, toate aceste demonstrații susținute pe negații arată o mare frustrare. 

Conjuncția lui Mercur cu Saturn din 23 noiembrie arată că locul care devine confortabil 

pentru scorpion trebuie să-i ofere acestuia suficient de multe încât să devină creator, că clădească 

ceva important să justifice efortul pe care l-au făcut când l-au cerut. Dacă familia este permisivă 

atunci a primit din partea sa cea mai multa atenție și scorpionul în continuare își va face un program 

în așa fel încât să-și petreacă mult timp împreună cu cei dragi, iar dacă acolo nu găsește nimic, își 

va îndrepta atenția spre zona socială, va face un lucru cu totul straniu, își va găsi un loc pe zona 

publică pe care să-l considere familie. S-ar putea ca un scorpion să considere acum că sala de 

lectură este locul unde se simte cel mai bine, o bancă din parc, o stradă sau un magazin. 

În viața fiecăruia există momente de genul acesta, când cel din jur nu răspunde conform 

așteptărilor. Scorpionul nu trebuie să transforme acest refuz sau dezamăgirile acestea în arme pe 

care să le folosească împotriva celorlalți deși există toate premisele ca lucrul acesta să se întâmple. 

Cuvântul care lipsește sau cuvântul dur care este îndreptat împotriva lor îi îndeamnă să-și facă 

planuri de răzbunare, să râdă de cel slab, să își facă planuri de atac, să se strecoare în intimitatea 

cuiva pentru a afla tot felul de lucruri, pentru a i se povestim intimității, pentru a vedea care le sunt 

acestora puncte slabe, ca apoi să vină pe zona publică cu o imagine gata elaborată, cu o forță teribilă 

și să se declare de la sine specialist în probleme sociale, în probleme de comunicare, în consiliere, în 

economie. Accentuarea casei banilor arată că interesul principal este acela de a obține un confort. 

Aproape că se vor trezi că privesc pe fereastră și se gândesc la o idee de afaceri, cum să mai scoată 

bani din diverse activități, ce reguli ar putea să mai încalce ce nu i-ar compromite statutul social, 

pentru ca veniturile lor să crească. S-ar putea să găsească soluții adecvate care să transpară din 

această meditație, iar asta pentru că în 26 noiembrie Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus 

și pot să pună în practică ceea ce gândesc, găsesc suficient de multă instabilitate în mediul în care 

lucrează sau în mediul cu care colaborează pentru a profita de lucrul acesta. 

Scorpionii sunt avertizați însă că situațiile acestea pe care vor să le abordeze nu sunt de 

moment, ele au o perspectivă, au stabilitate și nu pot considera că dau lovitura și atât, ci cred și că îi 

păcălesc pe cei din jur și totul trece cu noaptea sau dacă nu au câștigat un avantaj așa își promit ca 

data viitoare vor fi mai atenți. Există repercusiuni pentru deciziile de acum și trebuie să ia în calcul 

faptul că nu este o hotărâre de moment, nu este o reacție de moment și nici un schimb de o clipă. 

Totul durează și există de asemenea posibilitatea ca hotărârea pe care o iau acum, faptele în care se 

implică să aibă aceeași componentă eronată, cea care trebuie să fie corectată prin Axa Dragonului, 

adică afaceri fără sentimente, relații fără iubire, ajutor fără compasiune. 

 

DECEMBRIE 
Analiză. Descoperă un colaborator de încredere. Schimb de experiență. Criza de identitate. 

Prea multă îndrăzneală. Lipsa de sentimente. Comportamente bizare. Vor să demonstreze ceva. Se 

întorc la obiceiuri proaste. Gândurile le sunt răvășite. Sunt favorizați de persoana la care se 

așteaptă cel mai puțin. Descoperă un protector. Relațiile cu familia se consolidează. Cultivă un 

sentiment nou și puternic. Avertizare. Trec prin situații delicate. Se bucura din puțin. Am nevoie de 

certitudini. Duritatea celorlalți îi sperie. Vor să vadă cum este să te simți un om generos. 

 

Decembrie este pentru scorpion o lună de analiză. În general toate semnele zodiacale ajung 

în acest punct gândind că ar trebui să facă o analiză a ceea ce au parcurs de-a lungul acestui an să 

vadă dacă a fost bun, dacă a fost rău, dacă s-au ales cu achiziții importante sau dacă mai trebuie să 

facă ceva pe ultima sută de metri. Scorpionul ajunge la concluzia că nu a făcut totul, că trebuie să 

mai facă ceva, trebuie să obțină încă un avantaj, iar acesta nu-i poate veni decât prin sinteză. În 

această sinteză omul, colaboratorul, persoana care i-a stat alături și care l-a ajutat să traverseze 

momente delicate ale acestui an este cel mai vizat. Progresul vine prin acceptarea părerii acestuia, 
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desigur, nu neapărat că trebuie să i se conformeze întru totul, nu neapărat că trebuie să asculte de 

ordinele acestuia pentru că altfel se preocupă degeaba. Nu trebuie să fie atât de obedient, de altfel 

scorpionul nici nu este obedient față de ceva exterior, ci doar față de propriul ideal. Aceste 

consecințe practice ar putea să îi aducă progres, schimb de experiență în afaceri, aprecieri venite din 

această zonă și abia după aceea scorpionul să se simtă bine. Asta s-ar putea să se întâmple abia spre 

finalul acestei luni. 

Chiar de la începutul acestei luni când Chiron își va reveni la mersul direct pe casa iubirii 

dăruite, scorpionul renunță la un concept, la o idee, renunța la dramele care ar trebui să-l zdruncine 

puternic, renunță și la neîncredere și devine din nou atractiv pentru cei din jur. În ziua în care Marte 

se va afla într-o relație bună cu Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse, Mercur intră pe casa 

comunicării. Acum cuvintele le sunt frumoase, termenii folosiți corect și dintr-odată le iese și 

soarele pe strada lor. Reușesc să-și anuleze o criză de identitate, să fie îndrăzneț într-un mod plăcut 

și atractiv pentru cei din jur, să se despartă de tot ceea ce înseamnă drama sau atitudine nepotrivită 

față de cei din jur și să fie bine pentru toată lumea. Desigur, dacă se întâmplă lucrul acesta nu 

înseamnă că au uitat, că au trecut cu vederea multe din dramele existențiale pe care le-au parcurs de 

lungul acestui an și că viața lor se desfășoară acum în absența totală a frustrări. Nu, nu se întâmplă 

lucrul acesta, ci doar sunt mai sociabili și mai plăcuți pentru cei din jur. Fac lucrul acesta tot dintr-

un considerent practic, deși nu sunt lipsiți de sentimente. Se gândesc acum la faptul că de fiecare 

dată când au fost practici și-au conservat energia, și-a protejat sănătatea pentru că aspectul afectiv 

este cel care le creează cel mai multe probleme scorpionilor. 

În prima decada lunii decembrie se poate întâmpla un lucru foarte frumos în viața unui 

scorpion încât să prindă din nou viață, să simtă că respiră din nou și că se pot bucura fără să se simtă 

în pericol. Este adevărat, acum nu mai există atât de mult pericol în viața sa, planetele se distribuie 

relativ uniform în emisfera nordică, nici această componentă a vieții materiale, a câștigului sau a 

succesului material nu mai este atât de importantă. În 7 decembrie Venus intră pe casa familiei și 

acesta este elementul frumos de care se vor bucura. Primesc semnale pozitive, sunt agreați și găsesc 

în zona intimă toată căldura pe care o caut. Având în vedere că nu oferă prea mult nici nu se 

așteaptă să primească foarte mult, dar cât primesc este minunat. Este adevărat, orice refuz venit din 

această zonă îi va incita și mai mult, le va trezi acele impulsuri negative care se vor concretiza în 

urma zilei de 9 decembrie când Marte se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră. Nu trebuie 

să piardă din vedere faptul că în această perioadă Luna neagră le trece pe casa personalității. 

Scorpionii, oricât de pozitivi, de buni și de agreabili sunt, au această meteahnă a comportamentului 

bizar, imediat își pot adapta comportarea la un alt reper, imediat pot întoarce spatele, pot oricând să-

i arate partenerului că, de fapt, nu a făcut un schimb cu acesta, ci el i-a acordat dreptul de a îndeplini 

un anumit rol în viața sa. Această aroganță foarte bine ascunsă este specifică doar scorpionilor. 

Persoane care au în preajma lor nativi născuți în această zodie trebuie să aibă în vedere că părerea 

scorpionului de acum contează foarte mult, starea lui de spirit trebuie criticată, nu trebuie să devină 

subiect de știri și nici nu trebuie provocat să facă demonstrații. Dacă va fi încurajat să facă 

demonstrații se întoarce în această relație negativă dintre Marte și Luna neagră și va arăta că nimic 

nu-i stă în cale când își pune ceva în cap. 

Totuși, trebuie luat în considerare că în această perioadă, în prima decadă a lunii decembrie, 

scorpionul vrea să se comporte frumos, vrea să fie agreabil, vrea să fie văzut ca fiind pe picior de 

egalitate cu toți cei din jurul său. S-ar putea ca obiceiurile sale să nu fie atât de ușor tolerate de 

grupul de apartenența, sentimentele pe care le are el să nu se potrivească prin nimic cu sentimente 

de celorlalți, însă se așteaptă ca anturajul, dacă se constată lucrul acesta, să treacă cu vederea, să fie 

indulgent așa cum și scorpionul a fost indulgent cu anumite persoane din acest anturaj de-a lungul 

acestui an. 

A doua decadă a lunii decembrie, cea care face trimitere spre finalul lunii mai, despre care 

știm că a fost pentru ei o perioadă foarte încărcată, le aduce acestora puterea de a reacționa la 

semnalele venite din jur. S-ar putea ca aceste reacții să fie puțin cam exagerate, dar dacă prima 

decadă nu le-a adus evenimente conflictuale marcante atunci nici în această decadă lucrurile nu vor 

fi orientate negativ. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în decada anterioară finalul lunii mai a fost 

un reper negativ și dacă în primele 10 zile ale lunii decembrie lucrurile rele de pe finalul lunii mai 
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au devenit mai evidente, nu au cum să devină și acum la fel. În 12 decembrie Soarele se va afla într-

o relație bună cu Uranus și ideile practice pe care le-au avut în luna anterioară sunt aduse din nou în 

discuție, sunt prezentate într-un cadru mult mai agreabil, mult mai permisiv. Este posibil însă ca 

între timp scorpionul să-și schimbe părerea, să se fi hotărât pe ce traseu să meargă, să se fi 

răzgândit, să-și fi modificat comportamentul sau să nu mai aibă aspirații de genul acesta. Este 

posibil să nu mai aibă nici bani pentru o astfel de investiție, să nu aibă cu ce să participe la această 

colaborare pentru că Soarele nu doar că se află într-o relație bună cu Uranus, dar se află într-o 

relație rea cu Chiron care acum are altă stare, este în mers direct. În egală măsură, această favorizare 

a unei idei mai vechi cea care-i spune scorpionului că poate să dea lovitura, îl poate pune acum pe 

gânduri. Pentru că nu-l mai are pe Chiron retrograd pe casa iubirii dăruite, scorpionul este mai 

profund în sentimente, mai cald, mai liniștit și își poate folosi spiritul practic și în această zonă. 

Poate vedea acum dacă a fost greșit ceva în această hotărâre, dacă s-a lăsat dus de val, dacă ceea ce 

a traversat până acum a fost doar un moment de rătăcire și își poate permite acum să se 

răzgândească. 

 
Luna plină din 14 decembrie le aduce acestora discuții despre stabilitate, confort sau despre 

un patrimoniu. Nu se știe dacă nu cumva scorpionul se așteaptă să primească ceva din jur, să devină 

moștenitorul unei mari averi, să primească fie și atenția unor persoane foarte importante și să se 

simtă bine cu lucrul acesta. Ar fi o teribilă risipă dacă nu s-ar întâmpla așa ceva pentru că au Capul 

Dragonului care trece acum pe casa prietenilor și a protectorii lor și nu ar fi un lucru de trecut cu 

vederea de comunitate, nici de el și niște de familia sa. Orice recunoaștere a meritelor sale printr-un 

obiect, printr-o atenție sau printr-o distincție, declanșase evenimente bune în cascadă și înseamnă o 

mare realizare pentru scorpion de care se poate bucura și în anul următor. 

Semnul acesta de avantaj, de succes sau de progres pe care scorpionul vrea să îl exploreze la 

maximum poate să-i aducă și într-o altfel de relaționare cu cei din jur. Este posibil să se pună din 

nou problema unei recalificări, să se descopere că de fapt scorpionul are un talent ascuns și nu l-a 

observat nimeni până acum sau nu l-a încurajat nimeni să și-l cultive. Acest talent poate veni să 

susțină o cauză nobilă, să promoveze stabilitatea unui grup, poate chiar această stabilitate a golului 

să depindă de practicarea acestui talent al scorpionului. 
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Nu încape discuție că scorpionii vor fi foarte încântați de faptul că în sfârșit li se recunosc 

meritele însă există în continuare o atmosferă ciudată în viața intimă și prezența celor două planete 

individuale, Marte și Venus, pe casa familiei arată că de-acolo primesc semnale contrare. Ba sunt 

susținuți și asta se întâmplă doar verbal, doar prin discuții sau doar prin conversație prin consiliere 

prin susținere sau prin sugestie, ba sunt respinși pentru că de fapt există în familie cineva cu care se 

află în competiție sau cu care se trezesc dintr-o dată în competiție. Deși, în general, scorpionul se 

descurcă foarte bine în cuvinte de genul acesta, se pregătește din timp, își așază informațiile în 

ordine, își mobilizează suficient de multe rezerve pentru a face față și această formă de competiție 

cu cineva din familie îi cam ia pe nepregătite. De asemenea, este posibil să nu fie cineva din familie 

ci din acea zonă considerată de scorpion ca fiind zonă intimă. Acesta poate să fie momentul în care 

scorpionul să regrete teribil că a permis cuiva să intre în zona sa intimă, a favorizat încălzirea 

șarpelui la sân. 

Pe 19 decembrie Marte le va intra pe casa iubirii dăruite și atunci vor reuși să mulțumească 

din nou pe toată lumea, să adopte un comportament care să-i salveze din această situație delicată. 

Din nefericire, 19 decembrie este și ziua când Mercur își inițiază mersul retrograd din care își va 

reveni abia la anul următor. Aceasta va fi atitudinea pe care o vor menține scorpionii pe finalul 

anului 2016. Marte pe casa iubirii dăruite i face atractivi, puternici, sensibili la tot ce înseamnă 

funcții de conducere, poziție importantă în grupul de apartenența sau chiar posibilitatea de a se 

întoarce la iubi mai vechi, cele care s-au consumat în mod pătimaș, cu sentimente puternice, cu 

drame și cu dezamăgiri. Acolo pe casa iubirii dăruite tronează de câțiva ani Neptun și dacă iubirile 

nu sunt cele din tinerețe, cele care s-au consumat cu decenii în urmă, ci doar în urmă cu câțiva ani 

nu au cum să nu fie marcate de trădare sau nu au cum să nu fi lăsat în sufletul unui scorpion această 

impresie de trădare. Indiferent de situație, scorpionul poate să repete acum o greșeală mai veche. 

Ultima decada lunii decembrie înseamnă și pentru scorpion, la fel cum înseamnă pentru alte 

semne zodiacale, construirea unui arc peste timp. Este posibil ca momentul acesta să reprezinte la 

modul foarte practic o retrospectivă a ceea ce au făcut în ultima perioadă. Dacă se detașează de 

această dramă afectivă, dacă nu iau în sens personal ceea ce se întâmplă acum și dacă mai au timp și 

puțină disponibilitate pentru rațiune nu doar pentru plăceri sau sentimente confuze, trecerea 

Soarelui pe zodia Capricorn, pe casa comunicării, ar putea să reprezinte un îndemn serios la 

educație. Această educație pare să fie elementul care i-a urmărit pe scorpioni de-a lungul acestui an. 

2016 să fi fost de fapt nu un an care i-a compromis, i-a încercat sau i-a schimbat imaginea, ci a 

încercat să-i învețe ceva. Este greu de crezut că un scorpion poate învăța într-un timp atât de scurt 

lucruri atât de complicate și de ample. În general, scorpionul își însușește de timpuriu ideea că 

lucruri foarte importante se schimbă greu în cazul său și mult mai repede în cazul celorlalți. 

Totuși, dacă nu reușesc să facă lucrul acesta, dacă au probleme în a-și aminti precis anumite 

situații, în a stabili corect partea de vină sau meritele fiecăruia nu trebuie să intre în panică, se 

întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur este retrograd pe aceeași casă a comunicării unde Soarele 

tocmai a intrat. Se pare că scorpionii vor să facă o analiză într-un sector unde nu au excelat anul 

acesta, în ideea că poate mai au timp pe ultima sută de metri să mai repare ceva. Nu este cazul acum 

să repare, ci doar să se informeze și dacă nu înțeleg precis lucrul acesta atunci ar trebui să facă 

trimitere la ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii septembrie, când s-au consumat situații dureroase 

care seamănă cu ceea ce se întâmplă acum. Este posibil ca apelul acesta să conțină și o atracție 

nevinovată a scorpionului față de lucruri sau ipostaze sociale pe care le poate controla sau față de 

avantaje imediate considerând că dacă au intrat în posesia lor, dacă l-au primit, nu mai are cum să 

vină nimeni după ele și să le înapoi. Totul pare a fi o reacție ciudată, infantilă de a se mândri că nu 

și-au ieșit din mână, că au putere și sunt în continuare descurcăreți. Desigur, nimic nu este definitiv. 

Ei au văzut că unele lucruri care s-au schimbat definitiv pe finalul lunii mai, spre care se îndreaptă 

acum reperul, au putut fi adaptate de-a lungul acestui an adică de pe finalul lunii mai până acum, 

încât să nu mai semene cu cele care erau la început. Dacă cineva le ofere ceva acum și, în timp, se 

răzgândesc, vor putea să-și ia înapoi. 

25 decembrie poate fi o zi reprezentativă pentru scorpion pentru că aduce împlinirea 

trigonului dintre Saturn și Uranus ca o demonstrație de putere, de forță de eficiență și de progres. În 

aceeași zi se împlinesc și alte unghiuri pozitive în care Venus este personajul principal. Scorpionii 
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se bucura acum de atenție, de reușită și de putere. S-ar putea ca această situație favorabilă să nu fie 

de fapt ceea ce au cerut de la viață. Se întâlnesc cu acest bine, dar ar putea să nu-i fie folositor sau 

să nu se poată bucura de el prea mult timp. Scorpionul a avut de-a lungul vieții sale multe situații de 

această factură, s-a întâlnit de multe ori cu bucurii sau avantaje pe care nu le-a putut integra în zona 

personală, nu le-au putut coordona în mod corect pentru că de fapt erau ale grupului de apartenență, 

nu ale sale. Pentru că nu doresc să fie prudenți, să facă un arc peste timp pentru a înțelege ce nu a 

mers bine și ce nu a fost corect, se tem acum ca nu cumva situația aceasta să semene cu altele de 

această factură care i-au tot încurcat de-a lungul anului. De fapt, noi, pentru că studiem astrologia, 

știm că genul acesta de întrebare pe care îl are scorpionul față de lucrurile bune care se consumă în 

preajma zilei de 25 decembrie, se susține pe opoziția dintre Jupiter și Uranus. Scorpionul are nevoie 

de certitudini, dar multe din situațiile care s-au consumat în viața sa au fost abuzive, încărcate de 

prea multă răspundere sau de instabilitate. Aproape că au ajuns să nu mai creadă în lucruri atât de 

frumoase și de stabile pentru că au impresia că nu le merită sau că nu pot veni dintr-odată, iar dacă 

nu le anticipat, dacă nu le-au dedus atunci în mod sigur nu le erau destinate. 

Poate ar trebui să renunțe un pic la această atitudine traumatizantă, chiar dacă au argumente 

solide în sensul acesta, chiar dacă Uranus din 2011 de pe casa muncii le-a adus suficient de multe 

dovezi încât să creadă că asta este realitatea vieții lor. Nu este cazul să aplice această schemă 

negativă în toate situațiile și dacă un lucru bun vine în preajma sa atunci să participe chiar dacă 

există o foarte mare posibilitate să fie din nou lovit de dezamăgire. 28 decembrie poate fi 

reprezentativ în sensul acesta pentru că Marte trece prin Coada Dragonului, iar Soarele va împlini 

cu Mercur retrograd o conjuncție. Este un moment de maximă duritate pentru scorpion, de o drama 

aparte, situație care îi cere autocontrol și seriozitate. De altfel, finalul lunii decembrie și a anului 

2016 trebuie să îi arate scorpionului care sunt elementele pe care trebuie să le redreseze, nu ceea ce 

trebuie să selecteze din ceea ce a parcurs pentru a se încărca și mai tare. Există un mare eveniment 

care se va consuma în viața unui scorpion pe finalul acestei luni, iar acesta poate fi o decizie pe care 

o ia în mod categoric, renunțarea la o politică de viață, la o idee preconcepută, acceptarea că 

lucrurile pot fi și pozitive nu doar negative, că pot trece și prin situații foarte bune nu neapărat prin 

umilințe sau trădări. Anul acesta nu a fost însă generos la capitolul șanse, dar nu se știe niciodată, 

poate următorul an va fi mai generos. Revenirea lui Uranus la mersul direct arată că începând cu 29 

decembrie lucrurile se așază și în acest sector al muncii și al sănătății, adică măcar se vor confrunta 

cu lucruri pe care le pot anticipa, le pot înțelege sau le pot încadra corespunzător, chiar dacă nu le 

vor accepta așa cum se prezintă. 
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“ Cu pumnul strâns nu poți da mâna cu cineva.”  

(Indira Gandhi) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

  

IIOOAANN  CCIIOOLLAANN    

(26.11.1899, Porceşti-Turnu Roşu – 20.09.1983, Sibiu) 

Cărturar, publicist, istoric, pedagog 
Cărturar, publicist, istoric, pedagog, 

inspector şcolar, creator al cooperaţiei moderne 

româneşti. A absolvit Facultatea de Filosofi e şi 

Litere din Bucureşti. A reprezentat, în calitate 

de preşedinte al Centralei Cooperativelor de 

Consum, cooperaţia din ţara noastră la diferite 

congrese internaţionale. A fost  reatorul 

Cooperativei Sănătatea Neamului din Sibiu, 

unică în lume. Alături de Sadoveanu şi alţi 

cărturari a realizat cărţile de citire pentru clasele 

V–VII (1925–1927) şi toate tipurile de manuale 

pentru clasele I–VII (1935). Preşedinte al 

Asociaţiei Învăţătorilor din Ardeal, 

vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a 

Învăţătorilor din România şi ministru 

subsecretar de stat. 

 

 

CCOONNSSTTAANNTTIINN  CCLLIIMMEESSCCUU    

(30.11.1844, Bacău – 6.08.1926, Iaşi) 

Matematician 
A studiat la Academia Domnească şi la  

Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, 

apoi la Şcoala Normală 

Superioară din Paris, obţinând 

în 1870 licenţa în matematică şi 

în ştiinţe fi zice. După revenirea 

în România a fost numit, în 

septembrie 1871, profesor la 

Catedra de geometrie analitică 

şi trigonometrie sferică a 

Facultăţii de Ştiinţe din cadrul 

Universităţii Al. I. Cuza din 

Iaşi, până la data de 1 aprilie 

1909, când s-a pensionat. A 

îndeplinit funcţia de decan al 

Facultăţii de Ştiinţe, apoi pe cea 

de rector al Universităţii Al.I. 

Cuza din Iaşi în perioada 1901–

1907. În paralel, între 1884 şi 

1898 a fost professor şi la 

Şcoala Normală Superioară din 

Iaşi, înfi inţată în 1874 cu 

scopul de a pregăti cadre didactice pentru 

învăţământul secundar şi primar. În 1883 a 

fondat revista Recreaţii ştiinţifi ce, fi ind apoi 

principalul ei susţinător. De asemenea, a fost şi 

membru în colegiul de 

redacţie al Gazetei 

matematice. A 

îndeplinit funcţia de 

primar al municipiului 

Iaşi în 1921. Este 

autorul unei serii de 

manual foarte utilizate 

în epocă: Algebră 

(1887) pentru licee şi 

candidaţi la 

bacalaureat, Curs de 

aritmetică raţională 

(1890) pentru licee, 

Geometrie elementară 

(1891) pentru cursul 

secundar, Geometrie 

analitică (1898) şi 

altele. Ca o 

recunoaştere a meritelor 

sale didactice şi ştiinţifi 

ce a fost ales membru correspondent al 

Academiei Române (1892). 
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LLIIVVIIUU  CCOONNSSTTAANNTTIINNEESSCCUU    

(26.11.1914, Ighişu Vechi, Sibiu – 29.11.1997, Saint-Louis, Alsacia)) 

Geofizician 
A făcut liceul la Blaj (1932). Licenţiat în 

ştiinţe fi zico-chimice (1935), doctor în ştiinţe fi 

zice (1941) al Universităţii din  Bucureşti. 

Asistent la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea 

din Bucureşti (1937–1943). Este 

considerat, împreună cu Sabba 

S. Ştefănescu, fondator al şcolii 

române de geofizică. Director  

fondator al Observatorului 

Geofi zic Surlari, numit astăzi 

Observatorul Geomagnetic 

Naţional Surlari Liviu 

Constantinescu (1943–1958). A 

fost profesor şi şef de catedră 

(1949–1975) la Catedra de 

Geofi zică ce a funcţionat întâi 

la  Institutul de Mine, apoi la 

Institutul de Petrol, Gaze şi 

Geologie, în fi ne la 

Universitatea din Bucureşti. În paralel, a fost 

cercetător, şef de secţie şi director adjunct 

ştiinţifi c (1959–1970) în unităţi de cercetare ale 

Academiei: întâi la Institutul de Fizică, apoi la 

Institutul de Geologie, Geofi zică şi Geografi e, 

la Centrul de Cercetări Geofi zice. Discriminat 

politic în urma refuzului repetat de a se înscrie 

în Partidul Comunist, a cerut pensionarea 

prematură la vârsta de 60 de ani (1975), 

rămânând profesor consultant. A adus 

contribuţii importante în mai multe domenii ale 

geofi zicii pure şi aplicate (prospecţiuni 

geofizice): geomagnetism (distribuţia normal şi 

variaţia seculară a câmpului geomagnetic 

principal, morfologia generală şi particularităţile 

perturbaţiilor geomagnetice, curenţii telurici); 

prelucrarea şi interpretarea datelor gravimetrice 

şi magnetometrice (continuarea analitică a 

câmpurilor potenţiale, efectele mareelor terestre, 

variaţia temporală a câmpului gravităţii);  

seismologie şi tectonică (mecanismul focal al 

cutremurelor de pământ, seismicitate şi 

seismotectonică, cutremurele vrâncene, 

seismicitatea teritoriului României). A subliniat 

necesitatea abordării multidisciplinare a 

problemelor complexe ale ştiinţelor Pământului, 

exemplifi când-o în cartea Mesaje ale 

Pământului în descifrări actuale (1974). A fost 

membru al grupului de studiu privind metode 

seismice pentru monitorizarea 

exploziilor subterane de la 

Stockholm International 

Peace Research Institute 

(SIPRI, 1968–1970); membru 

(şi preşedinte prin rotaţie) al 

comitetului de coordonare al 

proiectului PNUD/UNESCO 

pentru studiul seismicităţii 

regiunii balcanice (1970–

1977). A ocupat funcţii 

importante în organizaţii 

ştiinţifi ce internaţionale: 

vicepreşedinte al Uniunii 

Internaţionale de Geodezie şi 

Geofizică (IUGG, 1969–1971) şi membru în 

biroul IUGG (1967–1975); membru în consiliul 

de conducere al Centrului Seismologic 

Internaţional (1970–1974) şi în consiliul de 

conducere al Societăţii Geofi zice Europene 

(1970–1975); vicepreşedinte al Comisiei 

Seismologice Europene (1972–1976). A fost 

editor şi coautor al unui manual de Prospecţiuni 

geofizice (1964–1965). A redactat capitolul 

Terra pentru Enciclopedia del Novecento 

(Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 

1975–1990). Lucrări: Mesaje ale Pământului în 

descifrări actuale, 1974; Sinergismul în 

cercetările geonomice, 1992. După 1989 a 

revenit din retragerea forţată care durase 15 ani. 

Ales membru titular al Academiei Române în 

1990 (era membru corespondent din 1963) şi 

preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Geonomice 

(1990–1994), s-a angajat cu hotărâre pentru 

renaşterea Academiei Române şi a geofi zicii 

româneşti. Până la retragerea defi nitivă (1995) 

a fost preşedinte al Comitetului Naţional Român 

de Geodezie şi Geofi zică şi al Societăţii 

Române de Geofi zică. 
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Au nevoie de opoziție importantă. Direcțiile trebuie abordate cu multă energie. Se tem de 

latura misterioasa firii lor. Se întâlnesc o problemă. Au nevoie de strălucire. Pot să facă mai mult, 

dar fac doar dacă sunt provocați. Neîncredere. Devin pentru ceilalți o figură teribilă. Întâmplă 

ciudate. Timpul liber este prețios. Se implică în evenimente care să rupă gura târgului. Se impune 

ușor celorlalți. Apel la rezistență, dar foc de efort. Caută succesul și îl găsesc. Am nevoie de 

echilibru. Reperele sunt importante tot anul. 

 

Pentru săgetător 2016 este un an spectaculos. O perioada a acestui an trec prin conflicte 

parteneriale, însă nu cu persoanele cu care sunt angajate într-un contract sau față de care au de 

îndeplini anumite așteptări, ci cu persoane situate pe o poziție importantă în societate, ca și cum 

aceste persoane trebuie să îndeplinească anumite așteptări din partea săgetătorilor, iar dacă nu o fac 

aceștia se mobilizează, îi mobilizează pe toți cei din jur pentru a le arăta că greșesc. Această situație 

este puțin cam bizară pentru că nu în direcția aceasta trebuie să-și folosească toată energia, nu în 

sensul acesta, ci spre o realizare importantă ce ar trebui să rămână în conștiința de grup, nu doar a 

lor, ca una de referință și pentru ceilalți, indiferent de zodia în care s-au născut. Dacă primele trei 

luni ale anului sunt și pentru săgetători, la fel cum sunt și pentru celelalte semne zodiacale, luni 

foarte grele, încărcate de răspundere și de mari condiționări, imediat ce Luna neagră va intra pe casa 

lucrurilor ascunse le va accentua acea latura misterioasă a firii lor, acea natură animalică, parte 

neplăcută a Săgetătorului care trebuie să rămână până la finalul acestui an într-o umbră totală. Vor 

exista însă săgetători care se vor folosi de această latură întunecată pentru a se impune, implicându-

se în tot felul de evenimente ciudate, intrigi, conspirații, trădări spectaculoase care vor fi, de altfel, 

pentru ei marile realizări ale finalului acestui an, dar și ceea ce-i va face să se rușineze la 

începutului anului următor. Cei mai mulți dintre săgetători vor căuta însă strălucirea podiumului, 

vor dori să fie pe treapta cea mai înaltă, în zona cea mai avantajată și să primească cele mai 

importante beneficii. 

Așa cum este de așteptat, dorința în sine de progres a săgetătorului reprezintă și cea mai 

mare problemă. În primul rând, nu vor ști cum se obține acest succes și vor avea neapărat nevoie de 

o recomandare, de un sfat, de un element de referință, de un stâlp, la care să revină periodic. S-ar 

putea ca acest element de control, spre care se îndreaptă în cea mai mare parte a anului, să fie o 

persoană, dar nu este obligatoriu, poate și o întâmplare pe care nu au analizat-o suficient, un 

procedeu, o raportare, un exemplu, un sfat. Săgetătorul educat se va întoarce către un roman 

celebru, către o vorbă de duh, către exemplul personal al unei ființe care a trăit cândva încercând să-

l transpună în viața proprie. 

Pentru acest nativ, 2016 devine anul în care clasicul se integrează perfect în modern, în care 

tot ceea ce este vechi se transpune prezentului în straie noi, adaptat condițiilor prezente, adaptat 

cerințelor de acum în așa fel încât aceștia să devină celebri, pe lângă performanța pe care o obțin, și 

prin ușurința cu care reușesc să transforme într-un obiect util ceea ce alții aruncă. Niciun alt semn 

zodiacal nu va mai avea în 2016 această putere. 

Faptul că au Axa Dragonului într-o dispunere foarte interesantă, faptul că au Capul 

Dragonului pe casa imaginii publice spune multe despre ambițiile săgetătorului din acest an. 

Aproape că se simt obligați de ceea ce au construit până acum să facă o figură teribilă, să prezinte 

comunității o mare realizare care să rupă gura târgului, să fie atât de impunătoare și de 

spectaculoasă încât să rămână chiar în istorie. Există însă un set de reguli, un set de recomandări de 

care un săgetător trebuie să țină cont dacă dorește ca aceste realizări să-i fie accesibile. În primul 

rând, au nevoie de un reper echilibrat. Nu este important să-și aleagă absolut întâmplător un 

personaj celebru și să îi reproducă acestuia modelul de succes în ideea că dacă 2016 le permite 

atunci pot atinge și ei aceleași vârfuri. Trebuie să găsească un model, un stâlp de rezistență, un 

factor de echilibru în consonanță cu idealul pe care-l au sau cu tipul de experiențe pe care vor să-l 

implementeze. În cazul în care este posibil să găsească așa ceva, au nevoie să facă apel la elemente 

cunoscute, cele cu care au lucrat în mai multe etape ale vieții, elementul care le-a favorizat 

progresul în mai multe perioade ale vieții, deci care au trecut testul timpului și al eficienței. Apoi, va 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 00 11 44   

trebui să dea dovadă de răbdare. Știm, aceasta este o mare problemă a săgetătorilor însă anul acesta, 

în special spre finalul său, dacă nu dau dovadă de răbdare atunci o mare parte din achiziții se 

risipesc imediat. Răbdarea trebuie probată nu pentru a menține succesul, pentru că acesta se va 

menține prin ceea ce reprezintă el, ci pentru a-l duce mai departe în etapa următoare, pe nivelul 

următor, de altfel aceasta fiind una din condițiile absolut esențiale pentru care acest succes a venit în 

viața unui săgetător. El trebuie să fie conștient că nu obține succesul doar pentru el, ci și pentru 

ceilalți. De acest lucru se ocupă Pluton, de pe casa hrănirii și a casa banilor din 2008 încoace. De 

fiecare dată când nu au grijă ca acest echilibru să fie păstrat se produce o pierdere substanțială, una 

de imagine, de avere, de prieteni sau de încredere în sine. 

Apoi, mai este și planeta Jupiter, guvernatorul lor, care anul acesta le va trece de pe casa 

carierei pe casa prietenilor. Ambele poziții sunt foarte bune însă pe casa prietenilor Jupiter se va 

simți mult mai bine decât în cealaltă. De aici înțelegem că succesul la oameni va fi, pentru 

săgetător, mult mai confortabil și mai plăcut decât succesul social, decât un vârf al carierei lor, o 

achiziție importantă pe care o urmăresc de-a lungul acestui an. Dacă își vor alege modele proaste 

atunci și rezonanța îi va duce pe săgetători spre a se întreține cu oameni conform modelului pe care 

și-l iau. 

În rest, anul 2016 accentuează aceleași probleme de intensitate a emoțiilor, aceeași problemă 

a înțelegerii corecte a firii lor, a temperamentului. Nu degeaba Saturn le trece în continuare pe casa 

personalității și, în special în perioada retrogradării sale (martie – august), îi aduce pe aceștia în fața 

unor sentimente pe care trebuie să le purifice. Nu tot ceea ce simt este bun, dar dacă au tot timpul în 

fața ochilor elementul de echilibru, reperul, atunci toate lucrurile se reglează și reușesc să câștige 

timp și energie pe care le vor folosi pentru obiectivul important al acestui an, cel care ar trebui să 

reprezinte un vârf, apogeul carierei lor. Desigur, săgetătorii știu că pentru acest vârf au lucrat mult 

timp, dar cei din jur vor vedea doar strălucirea, nu și efortul care a produs-o. 

 

IANUARIE 
Flexibilitate. Situații construite împotriva lor. Nefericire. Se ascundă de latura întunecată a 

firii lor. Sentimente confuze. Se tem de tot ceea ce este negativ. Secretele sunt ascunse cu mare 

atenție. Devin vulnerabili. Viața lui este pusă la grea încercare. Caută circumstanțe atenuante. 

Lucrează într-un registru periculos. Reproșează ușor. Critică persoane nepotrivite. Participă la 

evenimente constructive, își pot analiza ușor propria viață. Analizează ușor greșelile celorlalți. Nu 

respectă un angajament. Eroare de judecată. Își caută noi repere. 

 

Săgetătorii încep anul 2016 cu convingerea că sunt foarte buni în ceea ce fac, că au o anume 

înțelepciune de viață care le permite să fie foarte flexibili, că totul li se transformă în avantaj. Pierd 

însă din vedere faptul că situațiile pe care le rezolvă sau cu care se întâlnesc la începutul lunii 

ianuarie sunt evenimente minore, desprinse dintr-un mare context, situații construite în așa fel încât 

să nu le creeze prea multe probleme, să nu-i enerveze prea tare, să nu le complice existența prea 

mult. De altfel, deviza generală aplicată acestei luni, cea care le spune oamenilor că pot să obțină 

succes prin mijloace nefirești, se traduce în cazul săgetătorilor prin situații care devin nefirești 

pentru că sunt scoase din context. 

Încă de la începutul lunii ianuarie, când Mercur le va intra pe casa comunicării, săgetătorii 

se vor simți luați de val, încurajați să spună liber ceea ce gândesc, să se exprime fără îngrădire, să 

fie optimiști și să creadă că toată lumea este de partea lor. Nu se știe dacă lucrurile acestea sunt 

construite așa cum le gândesc ei sau așa cum sunt încurajați să le exprime, însă în mod sigur dacă 

fac un serviciu cuiva atunci vor fi apreciați, lăudați, încurajați sau vor demonstra că sunt foarte buni 

în ceea ce se oferă să facă. Trecerea lui Mercur pe casa comunicării este acum secondată de trecerea 

lui Marte pe zodia Scorpion, pe casa lucrurilor ascunse, ceea ce înseamnă pentru săgetători un mare 

avantaj. Au puterea acum de a explora latura ascunsă a firii lor, de a fi suficient de optimiști la 

vedere, dar de melancolici în intimitate, de a găsi lucruri pierdute, lucruri ascunse, de a fi puternici 

într-o zonă în care nu au mai fost de mult timp. Este adevărat, Scorpionul pentru Săgetător 

reprezintă partea întunecată a firii, zona animalică, cea pe care o ascunde și pe care nu o recunoștea 
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niciodată, dar care este foarte activă. Trecerea lui Marte  pe Scorpion îi face activi pe săgetătorii 

care își vor propune ca, măcar în prima lună a anului, să-și facă de cap, să-și depășească anumite 

dorințe, să fie mai dinamici, mai liberi, să nu mai țină cont de atât de multe reguli, nici dacă pierd 

bani, nici dacă pierd prietenii, nici dacă devin vulnerabili. Nu se știe dacă propunerea aceasta va 

putea fi dusă la îndeplinire, însă le va consuma o mare parte din energie pentru a se îndeplini. Dacă 

luăm în calcul și faptul că pe casa lucruri ascunse săgetătorii au și asteroidul Junon, atunci aceste 

dorințe pe care nu le-au împărtășit pot fi legate de relații secrete, de atracție față de persoane care 

sunt sub demnitatea lor, de oameni care nu știu ce sentimente are un săgetător sau trecerea într-o 

nouă etapă, poate chiar într-o relație secretă.  

Asta înseamnă că planurile de 

viitor, cele care ar trebui să meargă 

până la finalul lunii iunie, în aspectul 

lor pozitiv sau până în finalul lunii 

mai, în aspectul lor negativ, le arată 

săgetătorilor că pot controla mai multe 

fațete ale vieții lor, că pot înțelege și 

folosi cu mare eficiență atât sfera 

materială, sfera comunicării, dar și o 

zonă care i-a speriat de fiecare dată: 

cea a secretelor. De altfel, anul 2015 a 

însemnat o perioadă ciudată pentru un 

săgetător care toată viața a ascuns 

ceva. În 2015, săgetătorul nu a mai 

putut ascunde prea multe, cineva a 

văzut, a vorbit, a atras atenția asupra 

unui element negativ sau rău și lucrul 

acesta nu au fost în favoarea sa. 

Săgetătorii care au fost compromiși în 

2015 vor umbla de-acum încolo cu 

tinichele legate de coadă, cu eticheta 

gata pusa și nu le va fi bine. Intrare a 

lui Mercur în mers retrograd pe 5 

ianuarie este de bun augur pentru 

săgetători. Deocamdată, vor fi într-o 

stare de agitație, vor uita lucruri 

importante, vor pierde obiecte 

importante sau nu vor ști cum anume 

să vorbească cu o persoană pentru a 

nu jigni, pentru a fi în armonie. Nu 

mai sunt atât de inspirați, nu mai au 

atâta profunzime în a găsi soluții și 

devin dintr-o dată persoane conflictuale. Această stare conflictuală este vizibilă cu precădere în 

raporturile săgetătorilor cu persoanele situate pe o treaptă înaltă în societate, care au imaginea deja 

stabilizată și care prin statutul lor pot fi considerați protectori pentru alții. Relația proastă dintre 

Soare și Luna neagră înseamnă pentru săgetător o gafă teribilă prin care reușesc să supere pe cel 

mai puternic, pe cea mai mare, pe cel mai deștept. Apoi, în 6 ianuarie, când Soarele se va afla într-o 

conjuncție cu Pluton, își vor găsi circumstanțe atenuante, vor construi explicații credibile prin 

intermediul cărora cei din jur să nu mai aibă față de el o atitudine virulentă, să nu mai critice atât de 

ușor și, mai ales, să nu-i mai atace în public - punctul lor slab. 

Faptul că au proastă inspirație să spună ceea ce nu trebuie se poate vedea și din abuzul de 

putere pe care îl va face un săgetător atunci când crede că are dreptate. Ideea de dreptate se 

transpune în cazul lor în formele acestea de impunere, în motivul emancipării prezentat prost sau 

prezentat față de persoana nepotrivită. Săgetătorii nu trebuie să uite că au de câțiva ani planeta 
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Uranus în tranzit pe casa iubirii dăruite, iar în această perioadă Uranus se află într-o luptă la vedere 

cu Luna neagră de pe casa iubirii primite, ceea ce le poate amplifica într-un registru periculos un tip 

de conflict pe care l-au mai traversat și pe care îl cunosc bine, dar acum poate scăpa de sub control. 

Poate au dreptate, poate și explicațiile pe care le dau sunt corecte, însă nu este cazul să se aștepte la 

un răspuns potrivit pentru că de pe casa iubirii primite săgetătorul primește ceea ce nu este corect 

sau ceea ce-l hrănește. Cu alte cuvinte, cu cât va lansa mai multe pretenții, cu atât va fi mai 

vulnerabil față de cei de la care are câteva așteptări. 

Inițierea mersului retrograd al planetei Jupiter pe casa imaginii publice le face pe persoanele 

născute în zodia Săgetător deosebite vulnerabile la ideea de scandal sau de justiție pe care un 

personaj negativ vrea cu orice preț să o facă la adresa sa. Că este sau că nu este vinovat, săgetătorul 

va trebui să ducă în spate această povară a unor obsesii pe care alții le au la adresa lor. În preajma 

zilei de 9 ianuarie, când Venus se va afla într-o conjuncție cu Saturn, săgetătorii pot avea 

convingerea că fac ceea ce trebuie pentru ei, lucrează pentru stabilitatea emoțiilor, pentru crearea 

unei mai bune imagini sau pentru a se echilibra. Luna nouă din 10 ianuarie are, astfel, darul de a 

particulariza această nevoie de stabilitate la nivelul hranei, a dietei, a modului cum preferă să-și 

organizeze timpul sau cum să-și selecteze cercul de prieteni. 

A doua decadă a lunii ianuarie îi trezește pe săgetători la realitate. În primul rând, renunță la 

planurile pe termen lung, își dau seama că pentru a le îndeplini este nevoie de prea multă energie și 

nu dispun deocamdată de așa ceva. Apoi, faptul că în 11 ianuarie se împlinește relația proastă a 

Lunii negre cu Pluton, arată că săgetători sunt vulnerabili la lucruri pe care nu le cunosc. Au un 

avantaj teribil pentru că Marte le trece pe casa lucrurilor ascunse și pot transforma o situație 

nefericită în avantajul lor, dar nu pot controla ceea ce ține de imaginea publică și nici de 

compromisurile pe care trebuie să le facă pentru a se menține la același nivel al confortului material. 

Dau acum de probleme sentimentale, de probleme în dragoste, de faptul că li se cere ceea ce 

nu pot oferi, că nu li se respectă dreptul la odihnă, la confort sau la satisfacție. Este posibil ca în a 

doua decadă a lunii ianuarie să-i vedem pe săgetători prea pretențioși, risipindu-se în tot felul de 

evenimente despre care spun că le fac mare plăcere, că îi înnobilează, că le țin curiozitatea vie sau 

că sunt lucruri foarte importante pentru ei. În realitate, le aleg întâmplător, fac lucrurile acestea nu 

de dragul acțiunii personalizate, ci de dragul acțiuni în sine. Au nevoie să facă ceea ce nu le-a 

programat nimeni, ceea ce nu este trecut într-un desfășurător, să nu se simtă persoane îngrădite de 

absolut nimic, nu neapărat să facă niște lucruri pe care le pot povesti celorlalți că și le-au dorit. 

În 14 ianuarie, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter, săgetătorii pot să iasă 

dintr-o încurcătură, pot să primească printr-un avantaj, au posibilitatea de a se afirma, de a-și 

îmbunătății relația cu cei din jur, de a se împăca cu o persoană care ar putea să le afecteze imaginea 

publică. Este posibil ca momentul acesta să fie încărcate de resentimente. Săgetătorii să pună o 

picătură de nervozitate, de invidie sau de răzbunare în genul acesta de reacție. Este permis să facă 

lucrul acesta mai ales că zona socială este puternic afectată de lucruri ce ar putea să-i compromită în 

mod gratuit. Agresiunile îndreptate acum împotriva săgetătorilor nu au logică, ci sunt niște mofturi 

ale altora, iar dacă reacționează prin moft la mofturile altora singuri își pot compromite condiția. 

Apoi, a doua decada lunii ianuarie, readuce săgetătorilor și posibilitatea de a face un lucru 

foarte important pentru ei, nu doar pentru a combate plictiseala sau a se simți bine făcând ceva 

neprogramat, ci de a se implica în evenimente constructive. Având Axa Dragonului, care le trece 

acum peste două case foarte importante, casa familiei și casa imaginii publice, avându-l Jupiter pe 

casa imaginii publice, foarte aproape de Capul Dragonului, obiectivele lor, nu doar în luna ianuarie, 

ci în tot anul 2016, sunt foarte îndrăznețe. Vor acum să dea lovitura, să se ridice deasupra celorlalți, 

să facă ceva care să rămână în istorie și toată lumea să vorbească frumos despre succesul lor. În 

această perioadă în care Jupiter este retrograd adică până în prima decadă a lunii mai, s-ar putea ca 

această dorință de a da lovitura să nu fie soluționată atât de simplu. După ce Jupiter își va reveni la 

mersul direct s-ar putea ca lucrul acesta să fie mult mai ușor de obținut și, în toamnă, după ce 

Jupiter va trece pe casa protectorilor să se poată stabiliza acest succes și printr-o recunoaștere la 

scenă deschisă. Deci ceea ce li se înfiripă în minte, în suflet, în gânduri sau în ambiție, în această a 

doua decadă a lunii ianuarie este de bun augur, este de perspectivă și, mai ales, este de lăudat. Sunt 

însă avertizați săgetătorii să aibă măsură în exprimare, să nu invadeze intimitățile celorlalți, să nu 
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fie prea curioși sau să nu fie atât de curioși încât să le creeze celorlalți senzația că sunt analizați, 

urmăriți sau cercetați. Săgetătorul are această capacitate de a investiga problemele celorlalți, mai 

ales atunci când i se pare că acesta seamănă cu problemele sale. Aceasta va fi senzație în preajma 

zilei de 19 ianuarie când Venus se va afla într-o relație negativă cu Axa Dragonului. Investighează 

greșelile celorlalți, erorile lor, momentele dificile din viețile lor când au cedat în fața unei presiuni 

sau când au eșuat gândindu-se că trebuie să facă în așa fel încât să nu le se întâmple și lor. Pe ideea 

“frica păzește bostănăria”, săgetătorul va deveni o colecție de astfel de situații care s-au întâmplat în 

viețile celorlalți pentru că vrea să fie pregătit pentru ce este mai rău. 

Trecerea Soarelui pe zodia Vărsător, adică pe casa comunicării, îi ajută cumva să-și 

diminueze din vulnerabilitatea pe care o simt pentru că nu pot comunica atât de ușor, iar asta din 

cauză că Mercur se află acum în mers retrograd pe casa banilor și, mai ales, pentru că au impresia 

că toată lumea îi caută, ei solicita, îi vrea în preajma, pentru ceea ce au de oferit, nu de plăcerea 

conversației sau a întâlnirii. 

Prin faptul că nu mai au acum soarele pe casa banilor, înseamnă pentru săgetător trezirea la 

realitate în privința cheltuielilor ce au fost făcute până în momentul acesta. Nu înseamnă că de-

acum încolo vor face economie, vor consuma mai puțin, ci înseamnă că vor fi puțin mai 

responsabili sau mai atenți la buzunare. Rămâne în continuare destul de accentuat sentimentul că 

sunt nedreptățiți, că li se ascunde ceva, că sunt furați, că cineva, poate un colaborator sau un asociat, 

că se lovesc de dezinteresul lor pentru prosperitatea firmei săgetătorului, devine vulnerabili la 

minciunile celorlalți și au impresia că dacă cineva dorește să îi seducă, neapărat iese ceva rău de-

acolo. 

În deplasarea sa retrograd Mercur se va întâlni cu planeta Pluton de pe casa banilor pe 22 

ianuarie. Ceea ce la debutul anului era o aspirație foarte frumoasă, un gând optimist sau un obiectiv 

foarte îndrăzneț, se transformă în a treia decada lunii ianuarie în grijă. Nu mai au atât de mult curaj 

să creadă că lucrurile bune sunt accesibile oricum ar fi și apare prima reconfigurare a acestor 

planuri. Deocamdată această reconfigurare vizează doar starea de confort. Săgetătorii nu sunt atât 

de lucizi acum încât să înțeleagă că pericolul cel mare nu vine de acolo unde se simt bine, ci de 

acolo unde se muncește mai mult. Deocamdată, Venus intrată pe casa banilor îi face atenți la 

această formă de restricție în zona confortului. Rămâne de văzut însă cum vor depăși Luna plina 

care se consumă în 24 ianuarie. Rămâne de văzut dacă vor avea suficiente mult tact sau atenție încât 

să nu vorbească aiurea, să nu deranjeze pe nimeni prin ton, prin atitudine, prin agitație, prin faptul 

că vor neapărat să ia parte la un eveniment major, spectaculos, dar nu știu care este acela. Dacă trec 

de această lună plină din 24 ianuarie fără ca lumea să îi considere aiuriți, prea zăpăciți sau răsfățați, 

atunci își pot face liniștiți planuri pe termen lung pentru că au suficient de multă maturitate să le 

poată atinge. În caz contrar va trebui să se pregătească pentru ceea ce înseamnă revenirea lui 

Mercur la mersul direct și împlinirea la grad perfect a relației proaste dintre Uranus și Luna neagră. 

Primul semn că nu se află pe drumul cel bun este senzația că cineva le strică intenționat cheful de 

distracție, le distruge intenționat bună dispoziție sau urmărește să-i supere. Dacă cineva dorește să 

pună la punct un săgetător atunci îi poate afecta imaginea publică, nu doar să-l agite, nu doar să facă 

glume pe seama lui, adică nu de a-l duce în zona în care el este foarte puternic, adică ironia. 

În 25 ianuarie se împlinesc cele două elemente astrale indicate mai sus. În plus, Marte va 

atinge conjuncția perfectă cu Junon pe casa lucrurilor ascunse și săgetătorii se simt puțin agasați, 

înconjurați de o energie pe care nu o mai pot controla să nu le mai pot tolera, nici nu le mai pot 

coordona pe o direcție constructivă așa cum s-a întâmplat până acum. S-ar putea să vedem în 

perioada aceasta săgetători care se neglijează, care sunt puțin mai neatenți cu aspectul lor, cu 

exprimarea, sunt neglijenți și cu secretele lor, nu pentru că nu mai acorde importanță acestor lucruri, 

ci pentru că nu le mai pot controla pe toate. Ceea ce spun, ceea ce le scapă, nu ceea ce împărtășesc 

de bunăvoie, nu secretele de care nu se tem. Dacă cineva dorește acum să pună la punct un săgetător 

obraznic se poate foarte ușor folosi de lucrurile pe care le află de la el dintr-o eroare a judecății sau 

dintr-o totală neatenție. Este însă avertizat că după ce va trece acest val prima persoană spre care se 

va întoarce săgetătorul va fi cea care va profita de momentele de slăbiciune din perioada aceasta. 

Deci, vor fi ei vulnerabili, dar nu permit să se folosească toată lumea de lucrul acesta. 
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Elementele cele mai neplăcute care se pot întâmpla acum în viața unui săgetător vin cu 

precădere din zona emoțiilor. Aceste emoții sunt cele pe care singuri și le creează, pe care nu le 

controlează și ele se transformă în elemente de maximă vulnerabilitate pentru un săgetător dacă 

acesta nu dispune de un ajutor din afară, dacă nu beneficiază de o protecție din partea unei persoane 

bine intenționate, cea care nu va profita în ruptul capului de prezența Lunii negre de pe casa iubirii 

primite, adică de faptul că săgetătorii sunt disperați să primească atenție de la un om important și 

suferă dacă nu se întâmplă lucrul acesta. În egală măsură, în această perioadă săgetători vor să 

braveze, vor să arate că sunt persoane care se descurcă singure, care așa au fost întotdeauna, că nu 

au nevoie de oameni spre care să se îndrepte pentru a le rezolva nevoile. În realitate, este taman pe 

dos. Cu cât bravează mai mult, cu atât mai multă nevoie au de un repere, de o persoană care să le 

ofere un răspuns, un feedback, un semnal pozitiv, din care să înțeleagă lucruri simple, banale, 

lucruri care sunt aici pe pământ, pentru că de altele, cele care sunt în ceruri, se ocupă singuri. 

Conjuncția lui Mercur cu Pluton de pe casa banilor, cu Mercur în mers direct, arată că o problemă 

de patrimoniu, de bani, de confort sau de satisfacție este pe punctul să se rezolve. Desigur, nu se 

rezolvă așa cum își dorește un săgetător, adică de la sine, ci trebuie să facă efort, trebuie să 

demonstreze, să explice, să iasă puțin din această zonă rece a sedimentelor proprii, că doar de atât 

au nevoie să fie acceptați, tolerați de toată lumea. S-ar putea ca ceea ce exprimă să fie la început 

usturător, să înțepe prea mult, să lase o urmă negativă în mediul respectiv, însă se vor descurca 

foarte bine pentru că, în general, au șarm, au o prezență de spirit, au ceea ce le trebuie pentru a-i 

face pe ceilalți să creadă în ideile lor. 

 

FEBRUARIE 
Autocontrol. Derapajele sunt plătite scump. Totul este privit ca o pedeapsă. Își vând prea 

scump o marfă. Voința este ridicată la rang de lege. Dialogul interior este prea intensă. 

Evenimentele care participă sunt puțin cam ciudate. Surprizele sunt neplăcute. Se antrenează cu 

persoane nepotrivite. Vor să obțină ceea ce nu merită. Minciuna îi rănește. Mișcare. Preocupări 

față de realizări sociale sau față de faima. Declară război. 

 

Cei care se află într-o colaborare intensă cu săgetătorul își vor dori ca acesta să fie puțin mai 

atent la ce spune, la cum se adresează, la ce hotărâri ia, la faptele în care se implică. În anul 2016, 

Săgetătorul nu va ține cont de lucrul acesta, cel puțin în primele trei luni nu se va preocupa de 

măsură. Din nefericire, luna februarie a trebuit să fie foarte importantă la capitolul autocontrol și 

chiar și săgetătorii ar trebui să țină cont cu precădere în această lună de faptul că derapajele vor fi 

plătite scump. 

Încă de la începutul acestei luni când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Uranus, de 

această dată în mers direct, argumentul săgetătorului va fi ascultat, urmat, chiar dacă acesta este 

formulat într-un mod nepotrivit. S-ar putea ca formularea aceasta să fie greșită sau dură în mod 

intenționat. Fac lucrul acesta pentru că trec prin momente dificile. Neptun, cel care le trece pe casa 

emoțiilor de ani buni, a făcut în așa fel încât în această zonă lucrurile să fie puțin cam reci sau să se 

răcească într-un fel în care săgetătorii să nu suporte. Ceea ce va face acum la început de luna 

februarie înseamnă o ușoară răzbunare pe care o săgetătorul dorește să o exercite la adresa unei 

persoane despre care crede că este mai fericită decât el. Este adevărat, la exterior, lucrurile vor fi 

prezentate într-un mod foarte agreabil și foarte atractiv. Procedează în felul acesta pentru că nu vor 

să fie atacați direct, nu pentru că nu ar face față, ci pentru că urmăresc un anumit tip de schimbare, 

urmăresc să obțină satisfacție din faptele acestea. În realitate, ceea ce-i sperie cel mai tare pe un 

săgetător este singurătatea. Relația proastă lui Mercur cu Luna neagră le vorbește acestora de o 

singurătate bolnăvicioasă, privită ca o pedeapsă, ca o sancțiune pe care anturajul, care nu le poate 

suporta derapajele, le-o aplică. În consecință, se răzbună, îi arată anturajului că mult mai bine i-ar fi 

fără el, chiar dacă din când în când mai greșește. 

Nu se știe dacă dorința săgetătorului de a vorbi despre calitatea vieții, situație care se va 

concretiza în preajma zilei de 3 februarie, face parte din acest plan de răzbunare. În mod sigur, 

modul în care alege să prezinte situația, în care își prezintă realizările, prin care își vinde marfa, prin 
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care va atrage atenția în momentul acesta, pare să fie unul dintre cele mai frumoase, mai reușite și 

mai speciale din această perioadă.  

În realitate, 

condițiile pozitive ale lunii 

februarie fac trimitere la 

finalul lunii aprilie când va 

exista mai multă libertate 

decât acum și când 

săgetătorii se vor simți 

eliberați de o mare 

presiune. Sper că dacă 

îndreaptă lucrurile acum, 

dacă prezintă calitățile, 

dacă își vând marfa într-un 

mod agreabil, vor avea 

parte de liniște, de 

realizări, de aprecieri pe 

finalul lunii aprilie. Unii se 

vor gândi că poate ar fi 

cazul ca în acea perioadă 

să ia o vacanță și și-o programează încă de pe acum. 

Poate, dacă sunt atenți la modul cum își fac socotelile, la schemele pe care le vor folosi, dacă 

nu se împotrivesc celorlalți foarte ușor, dacă nu caută să le compromită statutul, imaginea sau să se 

folosească de ei pentru a obține un avantaj și apoi să se arate nerecunoscători atunci prima decadă a 

lunii februarie poate fi un prilej minunat să-și facă astfel de planuri. În caz contrar, relația bună a 

Soarelui cu Uranus arată o libertate pe care nu o vor gestiona corect, se vor bucura pe moment de o 

hotărâre pe care o iau, de un avantaj, dar până la urmă va trebui să plătească scump ori situațiile se 

vor răsturna atât de mult încât nu se vor mai bucura, nu vor mai fi pe placul lor și va trebui să le 

schimbe. Trebuie să țină cont de avertismentul acesta dacă vor să nu-și încarce sufletul cu și mai 

multă frustrare, dacă vor să nu fie învelite în gânduri întunecate, cele care le vorbesc cu precădere 

de cât de dureroasă poate fi pentru ei singurătate. În momentul acesta ar trebui să se preocupe de 

ceea ce îi face mai puternici. În primul rând, să-și consolideze sănătatea, să renunțe la substanțe 

toxice, la coca-cola, la alcool, la nopți pierdute sau la dialogul interior despre care știm că este unul 

din procesele preferate de un săgetător care este nemulțumit de ceva. 

Cei care vor considera că este cazul să își permită astfel de derapaje sunt în general firile 

călite, cele care au trecut prin mari încercări de-a lungul vieții pentru care Luna nouă de pe casa 

comunicării nu reprezintă un element vulnerabil, ci momentul în care își fac planuri serioase de 

viitor, când se vor dovedi foarte ingenioși și utili grupului de apartenență. Desigur, scopul 

săgetătorului este să devină util tuturor, el vrea să găsească piatra filozofală, adică ce ar trebui să 

facă încât să fie liber, dar să nu fie singur, să fie cu toată lumea, dar să aibă și momentele sale de 

intimitate. 

În a doua decadă a lunii februarie săgetătorii trebuie să devină serioși. Trebuie să arate că 

din planurile pe care și l-au făcut în primele 10 zile ale lunii au învățat ceva, au depășit o încercare, 

au devenit persoane serioase, nu vulnerabile și nici nu au alimentat anumite obsesii care să le 

urmărească toată viața. Ceea ce simt în momentul acesta pare să devină o bază pentru multe 

demersuri și din această cauză au nevoie de oameni echilibrați, de persoane puternice, de ființe care 

să nu profite de fiecare moment de slăbiciune din viața lor pentru a le compromite. Și în această 

decadă răceala vieții de familie, teama de singurătate pare să ocupe o mare parte din sentimente sau 

din gânduri. Sunt însă suficient de motivați prin evenimentele la care participă încât să facă o 

sinteză, iar perspectiva evenimentelor, prin intermediul acestei sinteze, fie ea și naivă, să arate altfel 

și, nu oricum, ci să fie încurajată. Faptul că pe 10 februarie Venus se va afla într-o relație bună cu 

Axa Dragonului, Venus trecând acum pe casa banilor, arată că pot câștiga dintr-o meserie, dintr-o 

pasiune, pot să își asigure un confort pe care apoi să-l ducă în familie, prin intermediul căruia să-și 
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cumpere ceva, să achiziționeze un bun și acele elemente, neimportante pentru alții dar foarte 

important pentru săgetător, să îi ajute să se echilibreze pentru mult timp de acum încolo. Este de la 

sine înțeles că în această a doua decada lunii februarie săgetătorii vor pune mare accent pe confort. 

În 14 februarie, când Mercur va intra pe zodia Vărsător, adică se va întoarce acolo unde era 

începutul anului, că nu degeaba în această decadă elementul de echilibru face trimitere către acea 

perioadă, săgetătorul cere mai mult de la viață. S-ar putea să facă lucrul acesta într-un mod abstract, 

într-un limbaj pe care cei din jur nu-l înțeleg sau poate nu vor să-l accepte, însă el spune în 

continuare, repetă, caută să fie ascultat până la capăt, până la ultimul cuvânt, până la ultima 

răsuflare. Speră că până la urmă a reușit să găsească persoana potrivită cu care să interacționeze la 

un nivel complex și, pentru o scurtă perioadă de timp, să aibă senzația că scăpă de singurătate. 

Motivul pentru care un săgetător este atât de agitat poate fi explicat chiar prin această spaimă pe 

care o are în față singurătății. 

Lucrurile se pot ameliora însă doar începând cu 17 februarie, când Venus va intra pe casa 

comunicării. Acolo lucrurile s-ar putea să se așeze într-o manieră plăcută sau ușor de înțeles pentru 

un săgetător în așa fel încât o mare parte din agitația pe care au trăit-o la începutul anului și până 

acum să găsească un debușeu, un canal de comunicare ori pur și simplu, în mod cu totul 

surprinzător, să se liniștească. Desigur, această ultimă variantă, cea în care se liniștesc, pare să fie 

accesibilă doar persoanelor care lucrează cu energia sau care sunt implicate într-un proces de 

evoluție spirituală. Celelalte, sunt axate de carieră, pe a face o impresie buna, de a găsi persoana 

potrivită cu care să se echilibreze din punct de vedere afectiv, adică vor căuta să facă în așa fel încât 

să nu mai fie vulnerabili față de oamenii puternici care s-au întreținut până acum, pe care i-o 

admirat sau cărora le-au aflat câteva secrete. Acești săgetători comuni vor încerca să se comporte în 

așa fel încât să doboare niște reguli, poate chiar reguli pe care ei singuri le-au impus și care ar fi 

trebuit să slujească o minciună personală, un fals, ceva ce nu era adevărat. Au exagerat atunci când 

au vorbit despre intensitatea unor sentimente, importanța unei funcții, a unui rang, au exagerat 

atunci când au vorbit despre confortul personal. Acum dau semne că în sfârșit Saturn de pe casa 

personalității îi învață ceva. Nu trebuie să ne grăbim, săgetătorii pot simula foarte ușor multe 

lucruri, printre care și înțelepciunea. Vom vedea dacă această înțelepciune este reală și nu o stare de 

moment cu care vor să se joace, abia după ce Saturn, pe finalul lunii martie, va intra în mers 

retrograd, abia prin încercări, săgetătorul arată dacă este sau nu martor. Până atunci, el poate vorbi 

despre orice, poate fi prietenul tuturor, poate interacționa cu oricine, nu are probleme și nici 

prejudecăți, are doar grija că viața sa trebuie să fie tot timpul în mișcare și această mișcare trebuie 

să-i compromită în adâncul sufletului, nu trebuie să îi scoată secretele de unde se ascunde pentru a 

le face subiecte de știri. 

În 19 februarie când Soarele se va afla pe casa familiei, această putere trece într-un alt plan. 

Vor vedea că nu pot trăi doar în picioarele celorlalți, nu pot fi tot timpul la dispoziția altora, ci au și 

ei momente de relaxare, de liniște, au nevoie de câteva perioade când să-și încarce bateriile. 

În a treia decadă a lunii februarie săgetătorii vor fi îndrăzneți cu gândul, cu fapta și vor 

judeca foarte ușor pe cei din jur care nu au dovedit până acum că au ceva important de lăsat în urma 

lor, că nu au realizat ceva aparte sau că nu au fost atenți până acum la cum și-au trăit viața. Fac 

lucrul acesta chiar din 22 februarie când se va împlini Luna plina. 

Acum, Soarele, pe casa familiei, îi va izola pe săgetători de anturajul gălăgios, de cei cu care 

s-au întreținut până acum și vor căuta în intimitate să vadă dacă nu cumva și sunt asemenea celor pe 

care-i judecă. Dacă vor găsi câteva elemente pe care le-au achiziționat, pe care le-au obținut cu 

mare ușurință sau ceva care să fie ușor de admirat, de contemplat sau de promovat de altcineva 

atunci nu vor avea nicio măsură în a se lăuda prea mult față de alții sau a exagera aceste achiziții ca 

și cum sunt cu adevărat niște elemente mărețe. Fac lucrul acesta pentru că în 23 februarie Jupiter 

atinge faza maximă a opoziției cu Chiron care implică această casă a emoțiilor care le aduce în acest 

an un interes foarte mare pentru realizări sociale, pentru faimă, pentru reușită sau pentru succes. Nu 

se știe dacă acest succes nu cumva este impus de nevoile pe care le conștientizează acum în familie. 

Adică nu toți săgetătorii pot obține faimă și cunoaștere socială, însă toți săgetătorii pot căuta să-și 

împlinească acea latura afectivă care le lipsește. Unii s-ar putea să se uite la telenovele de dimineață 

până seara, alții să participe la raliuri, unii să învețe să gătească, iar alții să descopere că au talent 
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literar, că știu să danseze sau că pot învăța o limbă străină. Ceea ce descoperă săgetătorul că lipsește 

devine, astfel, un etalon pentru realizarea de mai târziu. Dacă vrea acum să doboare lumea, se va 

implica în evenimente care îl va duce în acea zonă. Nu înseamnă că toți săgetătorii trebuie să fie 

acum victorioși, însă toți au nevoie de o realizare în sensul acesta care să le echilibreze această 

structura afectivă zdruncinată în ultimii ani. Pentru că acum le trece Luna neagră pe casa prietenilor, 

pe casa iubirii primite, problema neputinței va deveni una destul de dureroasă pentru ei. Dacă își va 

judeca viața sa numai după răspunsurile pe care le primește acum, va ajunge la concluzia că nu este 

în stare să obțină mai mult, ceea ce este greșit. 

Din nou se va pune problema ca un săgetător să aibă un stâlp de rezistență, să aibă un reper, 

într-o persoană, într-un ideal, în niște realizări pe care le-a comportat în ultima vreme, să aibă repere 

clare după care să nu se abată pentru că altfel fluctuațiile care apar acum în zona emoțiilor, lecțiile 

de viață pe care Saturn, de pe casa personalității, le ofer acestor nativi îi zdruncină puternic și nu s-

ar descurca dacă i-ar lipsi această latură echilibrată vieții lor. De acest lucru vor fi conștienți chiar 

din 25 februarie când Mercur de pe casa comunicării se va afla într-o relație bună cu Saturn. Se 

segmentează o idee, o aspirație, un plan. Acum conștientizează că efortul în direcția aceasta ar 

trebui să meargă și dacă nu au avut până acum un astfel de reper ar trebui ca în restul timpul care le-

a mai rămas până când Saturn va intra în mers retrograd, adică pe 25 martie, să și-l însușească. 

În 28 februarie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Neptun pe casa familiei 

săgetătorii au emoții frumoase, se mulțumesc cu ceea ce au, sunt modești, nu mai debordează de 

păreri și de criticism, înțeleg că lucrurile bune care se întâmplă în viața lor sunt cele care trebuie 

explorate, trăite, protejate. În felul acesta, descoperă că poate nu ar trebui să aibă atât de mari 

așteptări de la cei care nu au dovedit până acum decât că vor să se lupte cu ei, vor să le ia drepturile 

pe care le au în momentul acesta, pe care l-au câștigat prin muncă sau prin istețime. De altfel, acesta 

se poate transforma brusc într-un moment de glorie pentru un săgetător dacă este pus să 

demonstreze că ceea ce deține acum nu este o iluzie, nu este obținut fără merite. 

Desigur, relația proastă care se împlinește între Venus de pe casa comunicării și Junon de pe 

casa lucrurilor ascunse le poate afecta săgetătorilor imaginea prin ceea ce se spune despre ei. Acum 

nu uită, nu pierd informații importante, nu rătăcesc sensuri, ci vor să denatureze intenționat o 

informație pentru că se cred puternici, pentru că sunt tari pe poziție, se cred superiori celorlalți prin 

ceea ce dețin, nu gratuit. Dacă cineva îi îndeamnă să demonstreze că au o adâncime în sentimente, 

că depind foarte mult de ceea ce au câștigat până acum și există riscul ca pe viitor lucrul acesta să 

nu se mențină, vor vedea că sunt judecători de temut, că nu trebuie să le declare cineva război în 

această zonă pentru că săgetătorul poate într-un mod foarte simplu să mobilizeze tot anturajul 

împotriva unui personaj care-l provoacă. 

 

MARTIE 
Evenimente de anvergură. Își exercită puterea de influență. Obosesc repede. Sunt ușor de 

provocat. Declară război unui element negativ. Se arată prea emoțional. Găsesc imediat un 

contraargument. Relație bună cu cei slabi. Caută mijloace de detensionare. Vor să lucreze doar 

într-o zonă cunoscută. Prea multe regrete. Succesul este obținut pentru ceilalți. Sunt greu de 

convins. Probleme de înțelegere. Vor să crească în ochii celorlalți. Evenimentele au o intensitate 

ciudată. Iubirea primită este complicată. Mister. Nu se pot controla atât de bine. Vor să lase 

impresia că se mulțumesc cu puțin. 

 

Pentru săgetător, ca și pentru celelalte semne zodiacale, luna martie înseamnă accesul la 

puteri speciale, deschidere către noi posibilități de exprimare sau trecerea pe un nivel superior. 

Chiar din prima zi a lunii martie, când Venus se va afla într-o relație pozitivă cu Saturn, se 

pregătește o mare mutare. În viața unui săgetător se întâmplă un lucru foarte interesant, de această 

dată nu un element care să transforme această persoană într-o ființă vulnerabilă, ci dimpotrivă, într-

o ființă puternică și cu mare credibilitate față de ceilalți. S-ar putea ca această credibilitate să țină 

până pe 25 martie, când Saturn își va începe mersul retrograd care va ține până la vară. De altfel, au 

suficient de mult timp încât să-și exercite puterea de influență, să se prezinte celorlalți prin calități, 
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prin puteri speciale, printr-un curaj demn de toată admirația. Pentru că acum soarele se află în plin 

tranzit prin zodia Pești și această zonă a emoțiilor se accentuează foarte mult, săgetătorul s-ar putea 

să se plângă că este obosit, că nu mai are tonusul pe care-l avea pe vremuri, dar găsește resursele 

necesare, dacă are persoanele cu care să se întrețină. Aceste persoane cu care se întreține un 

săgetător trebuie să aibă ambiții sociale, trebuie să fie persoane cu imagine, să nu se ascund în casă 

de frica războiului, a hoților, să nu fugă de acasă de frica unui cutremur sau din alte motive de genul 

acesta, deci trebuie să fie persoane cu care acești nativi să aibă un schimb interesant. Din 2 martie, 

când Junon va intra în mers retrograd pe casa lucrurilor ascunse, săgetătorii vor face în așa fel încât 

să se întrețină cu persoane care nu-i judecată atât de ușor. De altfel, acesta este un moment când nu 

prea știu să aleagă. Aleg cu inima, iar inima este acum mult prea rănită și sunt avertizați săgetătorii 

că dacă renunță la un reper, dacă nu l-au obținut încă, au nevoie să se gândească de mai multe ori 

înainte de a lua o decizie. Nu-și pot permite în această perioadă să fie ființe prea spontane pentru că 

spontaneitatea aceasta este folosită împotriva lor. Pot să fie însă foarte buni pentru alții. Vor fi, 

astfel, căutați pentru sugestiile pe care le dau altora, pentru cunoștințele pe care le-au sau pentru 

ușurința cu care pot media un conflict. Când vine vorba despre ei lucrurile însă se schimbă. 

Desigur, acesta nu este un moment în care un săgetător să fie provocat. Cu toate că Mercur 

se află într-o relație negativă cu Marte, Marte, care încă se află pe casa lucrurilor ascunse, 

săgetătorul nu va riposta pe moment, nu va deveni un cui în talpă pentru ceilalți, cu toate că are 

toată puterea necesară pentru a face lucrul acesta, se va interioriza, își va proteja viața de familie, va 

considera că cea mai importantă bătălie acolo trebuie să fie dusă și își va construi imaginea unei 

persoane pacifiste. Desigur, din 6 martie, când Marte le va trece pe semnul lor, săgetătorii vor cere 

dreptul la replică. Vor face lucrul acesta însă într-un mod pașnic, cel puțin deocamdată, pentru că 

Soarele, aflat într-o relație negativă cu Saturn, le inspiră teamă. Îi face pe aceștia să nu evalueze 

corect un adversar, să fie conștienți de faptul că sunt prea emoționali, pun prea mult accent pe 

sentimente și s-ar putea ca judecata lor să fie întunecată, încât se tem de alte derapaje, cele care ar 

semăna cu ceea ce au parcurs de la începutul anului până acum. În această prima decadă a lunii 

martie, trecerea lui Marte pe zodia Săgetător, pe semnul lor, are mai curând rol de revigorare. Le 

revine puterea pe care o vor folosi ca argument sau ca un contraargument, la care vor face apel 

atunci când vor fi pe poziție de bătaie. Deocamdată au însă mari rezerve că genul acesta de acțiune 

îi ajută. Pentru că pe 7 martie Soarele se va afla într-o relație bună cu Pluton, săgetătorul chiar că 

înțelege pe deplin faptul că nonviolența este mult mai utilă. La fel ca și în cazul altor unghiuri, 

opoziția Soarele cu Jupiter le arată că nonviolența trebuie să fie exemplul pe care-l dau celorlalți, 

mijlocul prin care încearcă să detensioneze o zonă de conflict, poate chiar cea în care trăiesc, pentru 

a simplifica relațiile sau poate pentru a anula un conflict pe care nu-l pot câștiga.  

Luna nouă care se împlinește pe casa familiei arată că zona aceasta a emoțiilor este suficient 

de confuză însă foarte importantă pentru ceea ce urmează a se consuma în următoarea perioadă. 

Săgetătorul se comportă acum ca și cum se teme de sentimentele sale, se teme de ceea ce ar putea să 

spună, de hotărârea pe care ar putea să o ia, de drumul pe care ar putea porni arătându-se sătul de 

ceea ce trăiește de câțiva ani încoace. Se recomandă acestor nativi să aibă suficientă răbdare până 

când această casă a familiei se va degaja și Neptun va rămâne singur în această zonă, adică se vor 

întoarce la dezamăgirile pe care le cunosc și pe care le au de câțiva ani, deși nu e tot ce pot simți în 

momentul acesta, dar măcar este o zonă cunoscută. 

Conjuncția lui Mercur cu Neptun de pe casa familiei arată că există și emoții pozitive în 

această zonă, au de unde să se încarce cu putere, sunt și lucruri foarte valoroase însă săgetătorul 

care trăiește foarte mult în exterior, pentru faimă sau pentru recunoaștere socială, pentru a fi elogiat 

sau pentru a fi ajutat să nu-și vadă defectele și a crede că ele nu există, aceste flori plăpânde, aceste 

emoții frumoase nu pot fi percepute. 

Trecerea lui Venus pe casa familiei arată că săgetătorii sunt deschiși către noi asocieri de 

factură sentimentală, au puterea să se exprime față de o persoană dragă, să împărtășească din 

sentimentele sale pentru că nu se mai simt atât de vulnerabili cu ceea ce trăiesc. Pentru că au pe 

Marte pe semnul lor au și suficient de multă energie să susțină aceasta atitudine, să argumenteze 

continuu, să explice, să poată fi văzută la ei aceasta atitudine ca fiind permanentă. În felul acesta, 

reușesc să rezolve și o problemă de sinceritate. Rămâne însă activăm această zonă a profunzimii lor, 
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cea care ar putea să le comită săgetătorilor demersurile sociale. Dacă nu li se cere o atitudine 

profundă, dacă nu trebuie să-și țină cuvântul dat, dacă nu au nevoie de logică, de putere, de calități 

prețioase, dacă nu au fost un spine în talpă pentru ceilalți, atunci schema aceasta dominată de 

trecerea Soarelui prin Coada Dragonului nu înseamnă teamă de o sancțiune și nici posibilitatea de a 

o primi, ci o formă de recompensă pe care săgetătorii o duc acasă. S-ar putea ca să întâlnească 

persoane care să le laude familia, să dorească să intre în intimitatea unui săgetător, iar lucrul acesta 

să-l facă într-un mod frumos, elegant, galant, cu un joc de rol plăcut, atractiv și incitant pentru 

săgetător. Aproape că nu va mai conta că rezerva săgetătorului în situația aceasta le-ar putea arăta 

că nu vrea să se schimbe, că rămâne la părerile sale și că o persoana care dorește să intre în 

intimitatea sa va trebui să accepte și lucrul acesta. Au mai trecut prin situații de genul acesta, chiar 

anul acesta, deci n-au nicio problemă în a se menține. Totuși, faptul că săgetătorii sunt acum curtați, 

devin interesanți pentru cei din jur, își prezintă față de comunitate o latură emoțională frumoasă, 

caldă cuceritoare, îi reconfirmă pe aceștia ca veritabil cuceritori. 

 
Unii săgetător s-ar putea să se folosească de această schimbare de imagine, de această 

reconfirmare a faptului că sunt niște cuceritori, pentru a escalada relații ciudate, care le-au fost 

interzise până acum sau pe care le-au desfășurat într-un plan ascuns. În 15 martie, când Mercur se 

va afla într-o relație bună cu Pluton, vor hotărî, dintr-o inițiativă, fără să consulte pe nimeni și fără 

să țină cont de părerile cuiva, dacă acesta există, să facă noi cheltuieli. Unii se vor împrumuta, alții 

își vor consuma pe obiecte scumpe banii câștigați foarte greu și se vor simți bine considerând că 

trăiesc pe picior mare și de ce trebuie să-și întrețină acest standard. Vor vedea însă că această 

opulență pe care vor să o arate, plăcerea aceasta de a străluci cu orice preț va fi plătită scump. Le 

face plăcere însă să-și întrețină această imagine și în 16 martie, când Jupiter va definitiva trigonul 

cu Pluton, vor primi aprecieri, vor vedea că pot câștiga ceva concret din această imagine, se aleg și 

cu beneficii materiale, și cu redobândirea stării de confort, cea care în lunile de iarnă a fost sever 

afectată. 

Un alt element care va fi vizibilă în mijlocul lunii martie este cel de a demonstra lucruri la 

care nu se pricep foarte bine. Mercur, în 17 martie, are un comportament foarte ciudat. În primul 
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rând, trece peste Coada Dragonului și le trezește săgetătorilor interesul față de ceea ce le plăcea să 

facă pe vremuri. Apoi, pentru că se află într-o conjuncție cu Chiron, iar acest asteroid deocamdată 

se află mers direct, s-ar putea ca aceste preocupări să ducă spre o zona misterului, spre ceea ce nu a 

fost foarte clar explicat până acum, nu neapărat care să țină de domeniul ezoterismului sau 

ocultismului. S-ar putea ca informațiile spre care se îndreaptă acum să necesite studiu intens, să 

trebuiască să mai treacă pe la sala de lectură, să se mai documenteze înainte să vorbească despre 

lucrurile acestea. Acesta este domeniul care îi atrage foarte mult și au impresia că numai prin 

intermediul acestuia reușesc să-și construiască o viziune de ansamblu solidă. De fapt, toate acestea 

sunt provocări care ar trebui să le vorbească săgetătorilor despre autocontrol, nu despre a adjudeca o 

poziție vânzând niște informații pe care nu le înțeleg foarte bine. 

Trecerea Soarelui în zodia Berbec, pe casa iubirii dăruite aduce din nou în centrul atenției 

unui săgetător nevoia de exprimare. De această dată, această exprimare beneficiază de experiența 

ultimelor decade, cea în care săgetătorul a fost un fel de vedetă, s-a revigorat devenind din nou un 

personaj foarte important, urcând din nou în ochii celorlalți, adică devin din nou o persoane foarte 

importante pentru comunitate și, în plus, fiind și curtați. Săgetătorul se poate folosi acum de 

lucrurile acestea însă s-ar putea să se dovedească mult prea brutal. Ar trebui să-și țină sub control 

aceste derapaje afective, să nu mai flirteze cu toată lumea, să nu mai facă poze în magazin, să nu 

mai facă schimb de emailuri, de zâmbete, să nu mai facă declarații gratuite pentru că acestea se 

transformă în obligație. Desigur, pentru că toate lucrurile acestea sunt amplificate într-un mod 

plăcut pentru săgetător, orice recomandare spre prudență ce ar putea să vină din jur va fi ignorată 

complet. Relația negativă dintre Jupiter și Saturn arată că săgetătorii sunt acum interesați din nou de 

faimă, de progres, de reușită socială și chiar o pot obține însă cu riscul de a se depărta de o 

promisiune pe care și-au făcut-o lor înșiși. Luna plina din 23 martie aduce o intensitate ciudată și o 

formă de revoltă pe care Săgetătorul o va exprima, așa cum a făcut-o și altădată, însă de această dată 

cu mai multe argumente. Reacționează dacă simte că nu este iubit, dacă simte că nu i se răspunde la 

fel sau dacă nu i se răspunde cum se așteaptă. Dacă vrea cu orice preț să pună în dificultate pe 

cineva, săgetătorul nu trebuie să facă decât atâta lucru. Totuși, sunt avertizați acești nativi că au în 

continuare Luna neagră în tranzit pe casa iubirii primite și chiar dacă vor primi conform așteptărilor, 

nu vor fi mulțumiți și deci vor invoca acest motiv al nesincronizării, al absentei unui răspuns pe 

măsura așteptărilor. Le va fi foarte ușor să nu facă lucrul acesta pentru că Soarele se va afla într-o 

conjuncție cu Mercur pe casa iubirii dăruite și le-ar putea fi suficient că dăruiesc. Săgetătorul dă de 

multe ori dovadă de lăcomie ciudată, vrea mult, din ce în ce mai mult, foarte mult ca și cum nu-i 

ajunge sau ca și cum a uitat cât a primit până la un moment dat, ca și cum nu știe cum să se 

oprească sau nu poate. Conjuncția Soarelui cu Mercur de pe Berbec ar putea să aducă o intensitate 

care să controleze o altă intensitate, adică o negație care să pună la punct o altă negație. 

În 25 martie se va consuma momentul cel mai negativ al acestei luni, adică Saturn, de pe 

casa personalității, intră mers retrograd și va avea această deplasare până la vară, până în luna 

august. S-ar putea ca săgetători să intre într-o perioadă de derapaje, să nu mai fie atât de diplomații, 

să nu mai fi atât de abili în a dezlega un mister și să se controlează din ce în ce mai greu, în primul 

rând din cauza fricii. Frica pe care o vor explora săgetătorii până la vară va fi cea care le spune că 

orice derapaj ar putea să-i lovească în imaginea publică. Vor vedea, după ce Jupiter își va reveni la 

mersul direct, că această frică se va diminua și va face loc alteia, frica de a nu lovi o persoană foarte 

importantă și aceasta, prin reacție, prin răzbunare, să devină un dușman redutabil pe care săgetătorul 

să nu-l poată învinge. Semnul trădărilor devine și acesta foarte vizibil prin retrogradarea lui Saturn 

și oricât ar încerca să ascundă lucrul acesta, săgetătorii trăiesc de câțiva ani cu senzația că acolo 

unde nu li se răspunde pe măsura așteptărilor au de-a face cu o trădare. Pentru că au în această 

perioadă Luna neagră ce trece prin Balanța, pe casa prietenilor, săgetătorii cred că în orice prieten 

zace un viitor trădător. Desigur, se pare că ajung mult prea departe cu această obsesie și semnul 

acesta al trădării ar trebui căutat în primul rând în bordeiul propriu și apoi la alții. Acolo lucrurile 

sunt construite în așa fel încât să genereze această interpretare, iar de acest lucru nu este nimeni 

altcineva vinovat decât el. 

Desigur, lucrurile acesta sunt mult prea intime pentru un săgetător pentru a le recunoaște și 

mult prea dureroase pentru a le analiza. Le conștientizează, le ascunde dacă nu sunt foarte frumoase 
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sau dacă nu vorbesc despre calități, iar ceilalți nu trebuie să ajung în această zonă. 29 martie devine 

o zi foarte importantă și pentru că îi aduce din trecut acele cuvinte de laudă pe care le-au căutat cu 

mult timp. S-ar putea ca aceste aprecieri să le revigoreze din punct de vedere afectiv, să le readucă 

acea încredere în sine pe care au pierdut-o. Dar, pentru că știm, unul din talentele săgetătorului este 

de a trece de la o extremă la cealaltă, încrederea în sine poate fi folosită doar atunci când se discută 

despre calități nu și despre defecte. Nu au însă atât de multă determinare ca în această perioadă să-și 

folosească în mod constructiv această energie pozitivă. Dacă sunt persoane educate, dacă sunt 

implicate într-un proces de evoluție atunci semnul de victorie vine prin muncă, prin demonstrație, 

prin rațiune, prin sentimente. 

 

APRILIE 
Au nevoie de succes. Reușesc să se descurce repede în situații limită. Au un acut sentiment 

de apartenența la un grup. Vor să fie protejați. Succesul vine prin autocontrol. Evenimente delicate. 

Visează la realizări spectaculoase. Au parte de evoluție. Deschid cufărul de amintiri. Există în viața 

lor o problemă de autoritate. Anturajul le opune rezistență. Inversiune. Minciunile îi rănesc prea 

tare. Au nevoie de frumusețe. Zona intimă este vulnerabilă. Succesul este plătit scump. Nu acceptă 

nicio condiționare. Nu primesc ordine de la șase. Au atitudine refractara față de ceea ce este rău. 

Caută liniștea. Intră ușor în panică. Iubesc poveștile frumoase. Se dăruiesc. 

 

Aprilie este o mare provocare pentru cei născuți în zodia Săgetător pentru că le aduce 

posibilitatea de a lucra altfel cu informația și de a convinge auditoriul că sunt persoane de succes și 

că dacă cineva din jur dorește să negocieze ceva atunci trebuie să facă lucrul acesta de pe poziția 

celui care vrea să învețe de la un săgetător cum să se descurce și cum să se ridice deasupra nivelului 

pe care l-a avut la momentul acesta. Pentru toată lumea, nu doar pentru cei născuți în zodia 

Săgetător, luna aprilie înseamnă succesul dedicat consolidării propriei poziții. 

Chiar la începutul acestei luni, săgetătorii se vor preocupa, la fel cum se întâmplă și în cazul 

celorlalte zodii, de exprimare pe un nivel superior, însă nu prin expansiune, ci prin limpezirea 

propriilor gânduri. Fac lucrul acesta pentru că se tem ca nu cumva anumite derapaje verbale sau 

comportamentale să se întoarcă împotriva lor. Au sentimentul apartenenței la un grup special și vor 

să dovedească, odată în plus, că persoanele care au încercat să recucerească o imagine proastă, 

ființele care au încercat să-i compromită, atrăgând tot felul de evenimente cu caracter îndoielnic, 

care ar fi trebuit să fie un exemplu negativ pentru un protector, trebuie acum sa învețe de la 

săgetător cum să fii răbdător sau cum să te bucuri de propriul succes. În mod firesc, o persoană 

comună, cea care nu a cunoscut până acum succesul, când se întâlnește cu opoziția dintre Mercur și 

Luna neagră cedează. Considerând că poate depăși un moment atât de delicat precum cel din 3 

aprilie mințind, pune problema într-un mod compromițător sau invocând motivul schimbării într-un 

chip aparte. S-ar putea ca lucrul acesta pe care-l face săgetătorul acum să se întoarcă împotriva sa, 

adică să nu fie atât de frumos, atât de înălțător sau atât de sublim precum cred ei. Mesajele acestea 

s-ar putea să le vorbească despre greșeli pe care le-au făcut pe finalul anului anterior pe care acum 

nu le poate repara prefăcându-se că nu s-au întâmplat, întâlnind oameni care nu cunosc nimic despre 

această problemă, persoane care uită foarte ușor sau care nu dau importanță acestor aspecte. Au 

nevoie în momentul acesta ca atitudinea lor să fie una matură, să păstreze echilibrul între rău și 

bine, între adevăr și minciună, să nu fie agresivi față de defectele personale și nici față de defectele 

celorlalți pentru a-și merita într-adevăr statutul de persoană de succes. Altfel, vor fi niște 

plângăcioși care vor avea neapărat nevoie de susținere de fiecare dată când cineva descoperă că au 

greșit sau că au mințit intenționat. 

Prima decadă a lunii aprilie înseamnă întâlnirea cu evenimentele pozitive pe care săgetătorii 

le-au experimentat în mijlocul lunii februarie. La fel s-a întâmplat și în mijlocul lunii ianuarie însă 

ceea ce este acum trecut, în mijlocul lunii ianuarie era viitor. Relația bună dintre Soare și Saturn 

arată că, în cazul lor, persistă acest sentiment de respect, de atenție, persistă o experiență a evoluției 

din ultima perioadă ce poate fi folosită în confruntări, în cazul celor cărora le-a plăcut prea mult 

războiul în ultima perioadă, într-o experiență de viață. S-ar putea ca această experiență de viață să 
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nu le folosească prea mult, mai ales că Venus le intră pe casa iubirii dăruite și vor să îngroape 

securea războiului, să fie pasionali, îndrăgiți, atrași în tot felul de evenimente unele mai neobișnuite 

decât altele și să nu se mai gândească toată ziua la cufărul cu amintiri, la ce anume au câștigat până 

acum pentru a putea păstra. Imediat ce, în 6 aprilie, Mercur le va intra pe casa muncii, vor vedea că 

această atitudine pozitivă față de viață, această libertate a sentimentelor este de bun augur și îi ajută 

foarte mult să se echilibreze sau să relaționeze cu ceilalți pe un nivel. Există însă o problemă de 

autoritate pe care săgetătorii nu vor putea să o administreze și ea se va construi în raport cu 

persoană care refuză să accepte că săgetătorul este superior, refuză să-i recunoască acestuia anumite 

merite și caută prin tot ce face să-l compromită. Săgetătorul nu ar trebui să fie foarte surprins că se 

întâmplă lucrul acesta pentru că are Luna neagră care le trece pe casa iubirii primite și anturajul este 

adesea motivat să 

lanseze acestui nativ 

mesaje ciudate.  

Nu se știe dacă 

curajul îi instigă pe 

aceștia, nu se știe dacă 

ambiția lor, dacă 

pasiunea pe care o au 

față de lucruri 

neobișnuite, față de 

oameni sau față de 

realizările acestora le 

trezește celorlalți atât 

de multă invidie încât 

din start, fără o 

explicație rațională, să 

nu fie de acord cu ei. 

Să știe însă că mesajul 

pe care-l primesc în 

prima decada lunii 

aprilie este unul 

tendențios, sec, lipsit de conținut, ciudat din start, de care săgetătorii nu ar trebui să țină cont. Ceea 

ce este important pentru ei se referă la relația în sine. Criza în sine îi ajută să înțeleagă care este 

tipul de relație pe care trebuie să îl repare de-acum încolo, cel puțin până când prima jumătate a 

anului se va încheia. Conjuncția Soarelui cu Uranus din 10 aprilie arată că nu ar trebui să țină cont 

de lucrurile acestea pentru că săgetătorul este cel care impune regulile celorlalți, el este cel care 

trebuie acum să vorbească în fața mulțimii și mulțimea să îi asculte, să îi întrebe, să se folosească 

din experiența lor, nu invers. Dacă un personaj din preajma sa vrea ca lucrurile să fie invers atunci 

acesta devine un torționar pentru săgetător, pentru că nu-i acceptă fluxul care vine din casa iubirii 

dăruite, nu primește ceea ce acesta are de dăruit, de oferit de pus la dispoziția celorlalți și prin 

această opoziție, prin această blocare, îl inhibă. Nu se poate stabili din această prezentare cu 

caracter general dacă este vorba despre o acțiune intenționată, dacă acest personaj dorește să 

compromită sau să distrugă definitiv un săgetător. Săgetătorului trebuie să fii atent pentru că în lipsa 

atenției se poate întâmpla lucrul acesta. 

Exista o formă de protecție la care apelează Săgetătorului în a doua decada lunii aprilie, iar 

aceasta îi va veni de la un om. Dacă există o mare presiune exterioară, dacă nu are cui dărui, atunci 

își îndreaptă atenția către o persoană din preajma, reduce la minimum această constrângere 

exterioară, invoca motivul că are nevoie să se ocupe de el însuși, de viața sa, de confortul afectiv și 

își îndreaptă toată această căldură sau toată această atenția către altcineva. S-ar putea ca 

vulnerabilitatea aceasta în fața minciunilor să vină și în această zonă intimă, în situația în care 

săgetătorul a fost în primele trei luni ale anului mult prea naiv și a permis celor fățarnici să se 

apropie prea mult de el. Vor vedea în 12 aprilie, când Mercur se va afla într-o opoziție perfectă cu 

Junon și într-un sextil perfect cu Neptun că toată această frumusețe a intimității poate fi foarte ușor 
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perturbată dacă există un astfel de personaj în preajmă. Și acest lucru este de bun augur, și lucrul 

acesta este foarte bun pentru că îi informează asupra purificării pe care trebuie să o facă în această 

zonă. 

Totuși, nu trebuie să neglijăm faptul ca săgetătorii au în 2016 Jupiter și Capul Dragonului pe 

casa imaginii publice și se vor preocupa foarte mult de succes. Există însă o condiție ca acest succes 

să poată fi îndeplinit, să poată fi atins doar dacă există o stabilitate în zona intimă. Dacă în primele 

trei luni ale anului au dat dovadă de dezordine, dacă nu au fost atenți cui dăruiesc și cu cine se 

întrețin, săgetători vor vedea că această țesătură din zona intimă nu este prea deasă, ci este foarte 

rară, cu ochii foarte mari, care nu le va ține de frig pe zona publică. Vor părea îmbrăcați, dar vor 

tremurat de frig pentru că această țesătură nu-i ajută la nimic. Astfel, în a doua decada lunii aprilie 

săgetătorii sunt vulnerabili la fățărnicie, la prefăcătoria celorlalți, la tensiunea pe care un personaj 

ciudat o creează unor săgetători doar pentru a-i stresa sau pentru a le distrage atenția de la o mare 

reușită. Prin atenția pe care o acordă unor mesaje tendențioase, unor răutăți ciudate și gratuite cele 

care le amplifică teama și neîncrederea în sine săgetătorul poate pierde o șansă unică în viață, unică 

în această parte a vieții lor sau renunța la succesul care le este rezervat în acest an. Dacă țin cont de 

aceste lucruri negative atunci se vor întoarce dintr-un proces, vor renunța la o muncă, la o 

colaborare, vor neglija un proces de lucru, își vor neglija sănătatea, vor accepta o recomandare 

proastă și este posibil chiar să se îmbogățească sau să inițieze o relație care este de viitor pentru ei 

sau foarte importantă pentru genul acesta de succes de care au parte în acest an. 

Opoziția Soarelui cu Luna neagră ce se consumă pe 14 aprilie înseamnă pentru Săgetător 

întâlnirea cu o formă de boală pe care nu am mai cunoscut-o până acum. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că atenția lor este îndreptată către altceva. Nu acceptă nicio condiționare decât dacă ea este 

îmbrăcată frumos, dacă are gust dulce, dacă este colorată sau dacă ține de cald. Dacă această eroare 

îmbracă o asemenea haină atunci în mod garantat săgetătorul se poate compromite definitiv pentru 

că va coborî această platoșă a sentimentului protejat și va accepta pe oricine în preajmă. Această 

opoziție a Soarelui cu Luna neagră se consumă pe axa care se referă atât la iubirea primită cât și la 

iubirea dăruită, atât la creativitate cât și la universalitate. Sunt valori foarte importante pentru un 

săgetător care dorește să fii apreciat pentru succesul pe care îl merită sau pentru faima. Desigur 

această opoziție pune în dificultate o femeie care trebuie neapărat să trăiască sub papucul 

bărbatului, să asculte de ordinele unui șef, să suporte o dominare masculina fără să aibă drept la 

replică. Este însă greu de suportat această situație cu atât mai mult cu cât Marte de pe semnul lor de 

pe 17 aprilie va intra în mers retrograd. S-ar putea să vedem în a doua decadă a lunii aprilie femeile 

săgetător revoltându-se prea ușor. Se revoltă atât de ușor pentru că au mare dreptate, au mai mare 

dreptate decât bărbații într-o problemă care vizează în ansamblu zodia lor. Cu toate acestea pentru 

că sunt mai deschise către a experimenta anumite sentimente, către a lucra cu emoțiile, devin și mai 

conștiente de lucrul acesta și se simt puternice sau îndreptățite să ia atitudine. Nu se știe dacă 

aceasta atitudine este încununată de succes, nu se știe dacă puterea lor va fi răsplătită pe măsura 

efortului. În mod sigur, au nevoie să fie protejate cu atât mai mult cu cât se revoltă mai tare. Este ca 

o explozie care are nevoie să fie controlată pentru a nu distruge pe toată lumea. Această explozie 

furnizează energia de care toți au nevoie, adică femeia săgetător spune adevărul de care se va folosi 

toată lumea, dar dacă această expansiune nu este controlată adevărul va face rău tuturor. 

Trecerea Soarelui pe zodia Taur, adică pe casa muncii atrage atenția săgetătorilor că poate ar 

trebui să fie puțin mai serioși cu munca. În general, munca pe care o face săgetătorul trebuie să fie 

animată de o pasiune. Sunt antrenați de ceea ce le combate plictiseala, de ceea ce le menține focul 

activ, de ceea ce îi menține în centrul atenției, de ceea ce le colectează laude, aprecieri sau merite 

speciale. Când lucrurile acesta nu vin, săgetătorul nu mai lucrează, nu are motivație. Nu se știe dacă 

trecerea Soarelui pe casa muncii le poate oferi săgetătorilor aceste privilegii. În mod sigur, primesc 

avertismente că poate ar trebui să schimbe ceva în metoda de lucru, ar trebui să fie puțin mai 

rezervați cu sentimentele sau cu consumul. Dacă nu ar fi atât de mult înclinați spre a suplimenta 

plăceri noi, spre a se distra sau a trăi pe picior mare nu ar fi nevoie să muncească atât, în orice 

condiție sau să facă ore suplimentare. Relația proastă dintre Venus și Pluton le vorbește 

săgetătorilor despre faptul că dacă își doresc mai mult va trebui să muncească mai mult. Desigur, 

lucrul acesta nu se aplică întregului an 2016, ci doar acestei perioade. 
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Luna plina care se împlinește în 22 aprilie, când deja Soarele se află pe Casa Muncii, iar 

Luna pe casa lucrurilor ascunse, le atrage atenția săgetătorilor asupra unor persoane ciudate. În 

aceeași zi în care împlinește Luna plină, Venus va trece prin conjuncția cu Uranus și momentul 

acesta de expansiune, ritmul acesta crescut, acțiunile în crescendo pe care le face un săgetător în 

momentul acesta, că sunt motivate de ceea ce și-au programat până acum sau chiar de Luna plina, le 

atrage atenția asupra calității unui om. Abia acum își dau seama care sunt oamenii buni și care sunt 

cei răi din preajmă, în care ar trebui să aibă încredere și față de cine ar trebui să fie puțin mai 

rezervați. Probleme pe care le descoperă acum un săgetător sunt importante pentru comunitate, 

importante pentru ei înșiși sau pentru urmașii lor. Sunt pe punctul de a evita o eroare foarte mare ce 

ar putea să aibă repercusiuni asupra celor dragi. Se bucura foarte tare că au această ocazie însă nu 

vorbesc cu prea mulți oameni despre lucrul acesta pentru că șocul a ceea ce conștientizează că ar fi 

trebuit să se întâmple este mult prea mare. 

În urma acestui moment de mare intensitate, de maximă expresie pentru un săgetător, 

urmează un moment de liniște. În sfârșit, au primit la intensitatea dorită ceea ce și-ar fi dorit, ceea 

ce au căutat, ceea ce au cerut. Acum sunt mulțumiți, au alergat toată ziua și oboseala pe care o simt 

reprezintă dovada faptului că au făcut ce trebuie. 

Există însă și săgetători care intră foarte ușor în panică, iar aceștia vor căuta sub impactul 

Lunii pline care va ține suficient de mult pentru ca acești nativi să răscolească trecutul, să înțeleagă 

lucruri care nu-i privesc, să descopere secretele celorlalți în ideea că ar putea să găsească soluții 

foarte practice pentru îmbogățirea confortului personal. Nu găsesc soluții practice la un conflict 

personal, dar găsesc soluții practice la o criză a valorilor. Această criză a valorilor se referă la 

randamentul muncii, la cum își folosesc puterea fizică, psihică la cum își organizează timpul pentru 

a optimiza procesul de lucru. Săgetătorii, în general, țin cont de lucrurile acestea, nu calculează, nu 

sunt atenți la detalii, decât dacă vor să-i pedepsească pe ceilalți procedând în felul acesta. În ceea 

ce-i privește pe ei lucrurile acestea sunt o adevărată corvoadă, instrumente de tortură pe care le 

desconsideră. Acum însă le face plăcere să fie ordonați și această ordine, această precizie, această 

curățenie a vieții lor are repercusiuni asupra ritmului în care lucrează. Nu este un lucru nou, iar cei 

din jurul săgetătorilor ar trebui să consemneze lucrul acesta, să le scrie undeva într-un catastif 

pentru că nu se întâlnesc prea des cu ele. 

Opoziția Soarelui cu Junon ce se realizează tot pe o axă a purificării, a înțelegerii cauzelor 

bolii și a muncii le vorbește săgetătorilor tot despre seriozitate. Din nefericire, lucrurile acestea 

devin dramatice pentru acești nativi pentru că în 28 aprilie trec prin opoziția lui Venus cu Luna 

neagră pe o axă a emoțiilor, a iubirii dăruite și a iubirii primite și descoperă că persoanele din jur, 

cele care până acum au dovedit că sunt conflictuale, sunt animate de sentimente ciudate față de ei. 

Dacă până acum li s-a spus săgetătorilor că aceste persoane chinuite trec prin momente delicate, 

acum au ocazia să vadă că numai lor li s-au spus astfel de povești, numai ei trebuiau să înțeleagă 

lucruri acestea pentru că trebuia să accepte o criză de identitate, o manie a persecuției, cuvinte 

jignitoare sau o stare de nervi. Momentul adevărului ce apare în preajma zilei de 28 aprilie ar putea 

să-l trezească acestor nativi și curiozități periculoase. Nu este cazul să investigheze, să caute să 

descopere care este cauza acestor crize pentru că s-ar putea să descopere lucruri mult mai dureroase 

decât ce-ar putea afla la prima vedere. 

În 28 aprilie și Mercur va intra în mers retrograd și orice formă de justiție pe care săgetătorul 

ar dori să o aducă în această zonă a muncii sau de care să se folosească pentru a-și revigora starea 

de sănătate, pentru a fi mai puternici mai rezistenți în fața unor momente dificile, de efort sau de 

stres, se transformă brusc în elemente de vulnerabilitate. Dacă săgetătorul dorește sa afle mai multe, 

această curiozitate a sa se întoarce împotriva sa, este folosită ca o armă și devine astfel un argument 

împotriva sa atunci când cineva dorește să demonstreze că nu-și vede de treabă, că se preocupa prea 

mult de alții în loc să-și vadă de propriul interes. 

Lucrurile se pot remedia în acest segment, adică să devină mai confortabile nu doar să se 

soluționeze, în 30 aprilie, când Venus va intra pe casa muncii. Micul benefic pe casa muncii poate 

însemna și puterea de a rezista în fața unei misiuni, în fața unor acuzații nefondate dacă există un 

factor armonios de care săgetătorul să se lege. Nu se știe dacă acesta va fi identificat în timp util 

pentru un săgetător pentru că acum este mult prea vulnerabil. Pe casa iubirii dăruite le-a rămas doar 
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Uranus și din cauza acestor sentimente vulcanice au nevoie de un factor de reglare, au nevoie din 

nou de un ghid, de un protector, de o persoană echilibrată care să le confere liniște și pentru 

săgetător să fie un veritabil reper. În absența acestuia, săgetătorul intră din nou într-o perioadă 

dificilă. 

 

MAI 
Cheltuială. Efort mental. Mobilizare. Trăiesc ușor în lumina reflectoarelor. Putere de 

convingere. Intimitatea devine vulnerabilă. Depășesc foarte ușor o situație delicata. Sunt ușor de 

umilit. Trec peste acuzații nefondate. Se bazează mult pe noroc. Se descurcă ușor în situații limită. 

Fericire. Un eveniment ciudat îi zdruncina. Primesc primele semne de succes. Progresul îi 

motivează. Dificultăți de exprimare. Se enervează prea ușor. Au un sentiment de superioritate 

absolut gratuit. Merg înapoi. Se simt vinovați. Se contrazic ușor. Au nevoie de succes pentru a 

merge mai departe. 

 

În luna mai săgetătorul poate face o impresie foarte buna însă prețul pe care ar putea să-l 

plătească pentru asta ar putea să fie puțin cam mare. Luptă cu inamici invizibili nu este ceva nou 

pentru ei. Ei nu locuiesc în această zonă a tenebrelor, acesta este mai curând domeniul scorpionilor 

sau fecioarelor, ci trăiesc în zonele cele mai luminoase și mai solicitare. Au un simț aparte în a se 

apropia de ceea ce le conferă strălucire sau îi pune în valoare. Din această cauză ar putea să devină 

persoane greu de suportat pentru alții sau din această cauză trezesc foarte ușor orgolii celorlalți. 

Deși sunt săraci, reușesc să-și aleagă hainele cele mai potrivite pe care să le cumpere cu prețul cel 

mai mic, deși nu au sănătatea cea mai buna, reușesc să facă în așa fel încât să fie mult mai eficienți 

la locul de muncă, să-și optimizeze atât procesul mental cât și relațiile profesionale încât să obțină 

într-un timp scurt rezultatele cele mai bune, deși nu au mobilitatea fizică necesară, reușesc de 

fiecare dată să găsească în jur oameni care să facă în locul lor diverse lucruri, dacă ei nu se pricep. 

Luna mai va fi dominată de situații de genul acesta, în care săgetători reușesc să-i enerveze pe cei 

din jur pentru că se descurcă la toate. Prin această eficiență, prin această pasiune a lor de a trăi tot 

timpul în lumină, lumina reflectoarelor sau tot timpul atrași de strălucire reușesc să-și învingă 

dușmanii pe care nici nu i-au cunoscut până acum.  

Prima decadă a lunii mai face trimitere la anumite secvențe care s-au consumat în a doua 

decada lunii ianuarie. Săgetătorii au puterea acum să înțeleagă lucruri care le-au scăpat cândva ori 

pe care le-au lăsat în seama altora. Acum își găsesc alți colaboratori care se pricep cu adevărat la 

lucruri de genul acesta. În prima zi a lunii, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Neptun, vor 

vedea cât de inspirați sunt. Acestea reprezintă de fapt un debut foarte frumos al lunii mai de care 

săgetători se vor bucura din plin. Un alt exponent pozitiv este și relația bună dintre Soare și Jupiter, 

guvernatorul lor, care chiar dacă este în mers retrograd pe casa imaginii publicii, le pot oferi 

săgetătorilor atât de multă satisfacție și atât de multă putere de convingere încât până și defectele lor 

să fie văzute ca niște calități. Nu mai sunt atât de ușor criticați pe cei din jur dacă nu știu să facă 

anumite lucruri, ci pentru că au un mod aparte de a prezenta problema, găsesc persoane care se 

oferă să le rezolve, săritoare, cele care sunt ușor manipulate de această stare de spirit, de acest 

tonus, de această obsesie a lor de a rămâne în zona optimismului și a luminii. Dar dacă fac lucrul 

acesta nu înseamnă că nu au dușmani. Dacă sunt atenți, vor vedea cum îi privesc pe ascuns, cum le 

urmăresc mersul sau cum îi analizează de la distanță în preajma zilei de 4 mai, când Venus, de pe 

casa muncii, se va afla într-o opoziție perfectă cu Junon de pe casa locurilor ascunse. Mai mult de 

atât nu trebuie să facă săgetătorul. Dacă va dori să facă mai mult, atunci este avertizat că ceea ce va 

descoperi nu va fi pe placul lor. 

Totuși, prima decada lunii mai le oferă săgetătorilor un avertisment. La începutul lunii 

martie au făcut o greșeală, au abuzat de putere, de influența pe care au avut-o sau chiar de atenția 

celorlalți, prezentând anumite evenimente în favoarea lor și atunci au reușit. Acum trebuie să 

suporte consecințele, trebuie să-și recunoască o vina, trebuie să facă în așa fel încât să calce puțin și 

pe spinii, să treacă și prin umbra și prin întuneric, nu să trăiască numai în lumina reflectoarelor. 

Luna nouă care se împlinește pe 6 mai le atrage atenția asupra faptului că, referitor la această 
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problemă, nu pot să negocieze, nu pot să întoarcă lucrurile în favoarea lor decât dacă spun adevărul 

gol goluț, nu total, nu pentru a depăși foarte repede această situație, ci așa după cum o cere 

atmosfera prezentă, așa cum cer ceilalți. 

Desigur, pentru că există și săgetători care au o înclinație teribilă în a susține doar propriul 

adevăr, în a inventa povești foarte frumoase pentru că zonele întunecate ale ființei le sunt prea dense 

și neexplorate, relația bună dintre Soare și Pluton, care ar trebui să le confere stabilitate prin 

sinceritate pentru ca, apoi, să urmeze o perioadă de restricții, de muncă, au nevoie acum să se 

preocupe de recuperarea încrederii sau a ceea ce au pierdut la începutul lunii martie, deși, având în 

vedere că e o zona pe care adesea o evită, nu toți vor reuși să treacă cu bine această încercare. În 9 

mai Jupiter, guvernatorul lor, își va reveni la mersul direct pe casa imaginii publice și aici lucrurile 

vor fi puțin mai stabile. Săgetătorul superficial se va mulțumi cu această redresare, nu se va interesa 

dacă vor exista în jur persoane care vor fi umilite, care vor rămâne cu o impresie proastă despre ei, 

atâta timp cât nu li se spune în față lucrul acesta și cât nu poate fi citit din comportament. Având în 

vedere că sunt, prin definiție, persoane care se descurcă în orice fel de situație, acum le este 

suficient ca obține lucrul acesta pentru că, în general, în viață, pentru un săgetător, a învinge un 

dușman înseamnă nu a-i modifica acestuia comportamentul, ci a-l neutraliza. 

Pe 9 mai când Jupiter își revine la mersul direct Soarele va trece într-o conjuncție cu Mercur 

retrograd pe casa muncii. Ajung să creadă cu tărie lucrul acesta pentru că au nevoie din nou de 

persoane agreabile cu care să colaboreze și care să le facă diverse lucruri în locul lor, care să le 

definească anumite dorințe sau să le creeze un univers plăcut și luminos. Dacă se tot înconjoară de 

oameni care să le spun în fiecare zi unde greșesc, pierd calitatea vieții, pierd o parte importanta a 

experiențelor de viață sau nu ajung nicăieri ascultându-i. 

În a doua decada lunii mai săgetătorii trec în extrema cealaltă, aceasta fiind o altă trăsătura 

semnului lor, devin foarte responsabil, nu se mai bazează pe noroc deși acesta plutește în jurul lor, 

ci tocmai din cauza acestui noroc devin persoane atractive și ușor de văzut de toată lumea. Pe 10 

mai, când Venus se va afla într-o relație foarte bună cu Jupiter, săgetătorii pornesc într-o mare 

cucerire. Fac acesta atrăgând atenția asupra faptului că se pricep să facă și lucruri neobișnuite, că, 

într-o vreme, nu a fost degeaba nevoie de oameni care să facă același lucru pentru că acum vor să 

creeze un club, vor să se întâlnească și să relaționeze numai cu oameni care se pricep să facă lucrul 

acesta. În realitate, săgetătorul are o deschidere interesantă față de un domeniu dar este complet 

nesigur pe rezultatele care ar putea să-i vină de acolo. Faptul că dorește să se întrețină cu oameni 

care fac lucrul acesta vine tot dintr-un considerent practic, doresc să descopere cheia succesului, să 

nu mai trăiască precum frunza în vânt, nu mai vor să meargă la cursuri, în cantonament, să-și 

petreacă luni întregi în sala de lectură, vor informația gata elaborată. Din fericire, de această dată, 

așa cum nu s-a mai întâmplat de la începutul anului și până acum, vor să dea ceva la schimb. Poate 

din această cauză, în a doua decada lunii mai, săgetătorii sunt atât de căutați, devin veritabile 

sculpturi de valori, persoane care îi unesc cu oamenii și-i implică într-un de ideal colectiv, mari 

personalități care nu și-au găsit deocamdată rostul în viață și care au șansa acum să lucrez într-un 

grup organizat. Neapărat acest grup trebuie să fie coordonat de un săgetător. 

Nimeni nu trebuie să-și facă acum prea mari griji în privința săgetătorului pentru că are 

acum o mare viteza de reacție. Dacă din primele secunde nu a demonstrat că face acest grup pentru 

a fi împotriva tuturor sau pentru a se ascunde acolo, în mod sigur se implică pentru a face ceva 

excepțional, adică transferă din performanța sa acestuia, dorește să ridice această structură pe care o 

creează pe un nivel superior pentru a fi o altă creația sa, pentru a purta amprenta cunoașterii sale, a 

ușurinței sale de a atinge performanța. 

Ulterior acestui moment, chiar dacă performanța nu este atinsă acum, ci undeva spre finalul 

acestui an, săgetătorul se va retrage și se va bucura că a obținut din partea acestui grup atât de multă 

experiență, atât de multă satisfacție, atât de multă calitate umană încât va spune că este mulțumit 

pentru tot restul zilelor. Acesta poate fi unul din beneficiile faptului că trăiesc în anul acesta cu 

Capul Dragonului și cu Jupiter pe casa imaginii publice, semn de succes, de progres, de livrare sau 

de construi la unei imagini foarte bune. 

Dar până să ajungă la acest progres va trebui să lucreze, va trebui să muncească și nu 

degeaba, ci pentru un rezultat social. Dacă până acum au cultivat un spirit de războinic, adică 
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dorința de a fi învingători din prima mutare, dacă până acum au fost suficiente agresivi cu cei care 

le-au opus rezistență pe motiv că nu mai au răbdare cu prostiile celorlalți, cu dramele lor, cu 

pesimismul bolnăvicios, vor intra într-o perioadă de criză. Își vor întoarce această nerăbdare către 

propriul ritm de lucru și vor avea impresia că și ei, la rândul lor, nu sunt atât de buni pe cât se cred. 

Nu le trebuie în această perioadă decât puțină răbdare. Altfel, vor plăti scump popularitatea pe care 

o caută. 

 
De altfel, a doua decadă a lunii mai arată și ultima etapă într-o perioadă în care a trebuit să 

lucreze mult, cu ei înșiși, să facă lucruri care nu le plac, care țin mai curând de rutină, de repetarea 

unei operații cu scopul de a o face eficientă. Săgetători artiști se simt însă foarte bine în această 

perioadă pentru că această repetare arată că sunt pe punctul de a reinventa un lucru pe care alții l-au 

folosit în alt mod, de a face o inovație într-un proces sau de a deveni celebri prin discurs, prin 

vorbire, prin exprimare sonoră, prin faptul că atrag atenția asupra unor probleme care nu au fost 

suficient de mult analizate. Au puterea acum să schimbe fondul problemei, dar această schimbare va 

rămâne în conștiința grupului doar dacă este însoțită și de disponibilitate pentru efort. Este suficient 

să atragă atenția asupra unei probleme dacă nu pot veni și cu o metodă de lucru, cu un exemplu 

personal, cu suficient mult timp pentru a le arăta celorlalți cum anume trebuie procedat pentru a fi 

remediat. 

Săgetătorii tineri sau care nu s-au maturizat încă vor avea în această a doua decadă a lunii 

mai momente grave de confuzie. Popularitatea îi va pune în dificultate pentru că nu au rezultate cu 

care să se prezinte celorlalți deși există o mare permisivitate pe zona publică. Adică, îi vede toată 

lumea, îi solicită, le este foarte ușor să rămână în conștiința grupului dacă ar avea cu ce. Acesta 

poate fi un moment în care să se hotărască să pornească pe un traseu ambițios. Nu se știe 

deocamdată care este acest traseu, nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter general pe 

ce drum vor porni, în ce domeniul vor excela. Cert este că hotărârea pe care o vor lua în momentul 

acesta presupune mult efort, mult timp, comunicare, respectarea părerii celuilalt și răbdare. 

În 20 mai Soarele va intra pe zodia Gemeni și vor găsi foarte ușor oameni îi jur cu care să 

facă un astfel de schimb de experiență, vor găsi și suficiente oportunități, vor fi suficient de atractivi 

cu oamenii, încât norocul pe care l-au întâlnit până acum să le fie și lor util. Din nou se va pune 

problema unei experiențe ce trebuie prezentată celorlalți și cei care nu au încă suficientă maturitate, 

nu au ce prezenta celorlalți, vor fi doar în centrul atenției, se vor întreține cu alții, se vor distra, vor 

fi căutați, plăcuți, vor deveni interesanți prin ceea ce reprezintă în momentul acesta, însă nu vor 

rămâne în conștiința celorlalți prea mult timp. Apoi, în a treia decadă a lunii mai se va întâmpla un 
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eveniment astral foarte important al anului 2016. Luna neagră va trece în zodia Scorpion, pe casa 

lucrurilor ascunse și săgetătorii, timp de nouă luni, vor deveni vulnerabili la conspirații, la 

demersuri care se fac dincolo de ceea ce pot observa sau înțelege, devin vulnerabili față de 

afecțiunile pe care au încercat să le țină sub control și intră într-o perioadă mai dificilă. În general, 

un săgetător se sperie de lucrurile pe care nu le vede, nu le înțelege și fuge de ele. Săgetătorii, 

începând cu 25 mai, simt nevoia să fugă de ceea ce este întunecat, de oameni răi, de relațiile care îi 

trag în jos, de ceea ce se prezintă față de ei pentru sentimente gratuite de superioritate, pentru că știu 

foarte bine care este prețul succesului și ce trebuie să facă pentru a fi performanți într-un domeniu. 

Ceea ce ține de putere trece într-o zonă întunecată, ceea ce ține de expresivitate va avea nevoie 

acum de susținere, de un stâlp de rezistență, de un rezultat obținut pentru luptă, de un act, de un 

element foarte clar pe care nici un demers ascuns să nu-l poată zdruncina. De acest lucru vor fi 

foarte conștienți începând cu 22 mai când Mercur va reveni la mersul direct și atunci obțin rezultate 

și într-un proces pe care l-au făcut împotriva voinței lor sau nu l-au făcut cu toată inima. Au puterea 

acum să elimine un adversar însă pentru că acest lucru să fie vizibil sau pentru că acest adversar să 

nu mai fi atât de periculos pentru ei va trebui să mai aibă puțină răbdare, să fie înțelegători și 

răbdători. Pentru că în aceste momente trec prin perioade dificile când Soarele de pe casa 

parteneriatului se află într-o relație de opoziție cu Marte de pe semnul lor, săgetătorii au dificultăți 

în a-și controla firea, temperamentul, fac tot felul de lucruri împotriva lor și Luna plina din 22 mai 

este reprezentativă la acest capitol. Nu ar trebui să treacă cu vederea aceste porniri, nu ar trebui să-și 

consume acum toate resursele doar pentru că simt că ceva din interior îi impulsionează. Lucrurile 

acesta care le vin din interior pot fi foarte ușor investigate de un adversar și se pot transforma în 

elemente de vulnerabilitate pentru un săgetător care nu a învățat lecția controlului. Lecția 

controlului nu înseamnă să te comporți după o regulă strictă, ci să știi să te oprești când trebuie, să 

ai măsură când vorbești, cu cine vorbești și ce anume trebuie să spui. Lecția controlul înseamnă și a 

ști să respecți dreptul celuilalt la viață, la libertate, la performanță la a se dezvolta în propriul ritm. 

Cu Luna neagră pe casa lucrurilor ascunse și cu Marte aflate acum în mers retrograd pe semnul lor 

săgetătorii au o mare problemă cu a respecta drepturile celorlalți. 

Începând cu 24 mai lucrul acesta s-ar putea să se mai tocească puțin, asta pentru că Venus le 

va intra pe casa parteneriatelor și chiar dacă nu devin mai prudenți cu această poziție, nu devin nici 

mai neatenți, ba, dimpotrivă, se interesează și mai mult de ceea ce le menține atenția în exterior, fac 

lucrul acesta într-un mod plăcut pentru toată lumea, chiar și atunci când discută în contradictoriu, 

când se ceartă, au un mod fermecător de a se comporta. 

Totuși, dacă sunt persoane atât de atractive și se pot întreține cu oameni pe care îi aleg în 

momentul acesta nu înseamnă că au o viață ușoară. În 26 mai, când Jupiter se va afla într-o relație 

negativă cu Saturn, săgetătorii au probleme în a se menține într-o schemă a performanței. Vor să 

obțină succes, dar nu se știe dacă până la urmă reușesc. Au în momentul acesta mari semne de 

îndoială și pentru a obține o astfel de performanță au nevoie să-și întoarcă privirea spre o persoană 

care le-a fost tot timpul în spate, spre un personaj frumos din umbră care nu a participat în mod 

întâmplător la performanțele anterioare ale săgetătorului, ci a avut un rol foarte important în a-i 

construi o viziune frumoasă asupra vieții. Dacă nu am văzut întâmplător partea frumoasa vieții, ci a 

fost ajutat, acel ajutor va fi căutat în preajma zilei de 26 mai pentru a topi neîncrederea și a folosi 

toată puterea și disponibilitatea de care este în stare această zodie pentru a atinge performanța și a o 

menține.  

Nu se știe de ce se grăbește săgetătorul acum pentru a obține o performanță însă din punct 

de vedere astral întoarcerea lui Marte în zodia Scorpion poate fi o posibilă explicație în sensul 

acesta. Marte se grăbește să iasă din Săgetător prin retrogradare și să intre în Scorpion și săgetătorii 

au impresia că acesta este ultimul moment în care mai pot obține succesul. Se înșală, pentru că 

imediat ce Marte își va reveni la mersul direct el se va întoarce în Săgetător, deci vor avea timp și 

atunci să probeze ceea ce știu să facă mai bine. Momentul acesta de final al lunii mai este însă 

suficient de înșelător și pentru că Junon se va afla într-o conjuncție cu Luna neagră pe casa 

lucrurilor ascunse. Săgetătorii au intuiția că se întâmplă tot felul de lucruri necurate în spatele lor, 

departe de privirile lor, cred că sunt în permanență expuși unor factori de conflict și trăiesc cu teama 

că ar putea să fie jigniți, urmăriți, încolțiți sau agasați. Nu trebuie să exploreze lucrul acesta prea 
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mult pentru că ele sunt mai curând niște avertismente pentru a-i ține în tensiune. Nu există suport 

astral pentru ca acești nativi să treacă prin evenimente concrete pornind de la aceste presupuneri. 

Este posibil ca lucrul acesta să se întâmple, însă doar horoscopul personal poate indica lucrul acesta, 

nu tema generală. Faptul că în 31 mai Mercur va trece printr-un trigon cu Pluton ar putea să crească 

din nou premisele unei reușite. De această dată reușitele sunt încărcate de îndoială și se va pune 

problema ca succesul acesta să-l împartă cu altcineva. Săgetătorul dacă v-a reuși să obțină succes pe 

finalul lunii mai nu se va bucura de unul singur de acesta. 

 

IUNIE 
Se simt prea puternici. Se întâlnesc cu prea mulți oameni fățarnici. Au nevoie de laude. 

Miza este una foarte ambițioasă. Colaborări ciudate. Au nevoie de faimă. Discută prea ușor despre 

lucruri intime. Au nevoie de confirmări. Visează la realizări fără prea multă muncă. Sunt lezați de 

spiritul de contrazicere. Se crede bun la toate. Melancolie. Viața o ia de la capăt. Visează la un 

succes neobișnuit. Aspirații către o lume mai bună. Se simt oameni liberi. Privesc cu privirea mult 

prea departe. Regretă ușor. Citesc foarte ușor firea oamenilor din gesturi. Soluțiile lor nu sunt încă 

puse în aplicare. 

 

Luna iunie va fi suficient de delicată pentru săgetători pentru că vor avea probleme cu 

orgoliul. Vor spune celorlalți că se pricep la toate lucrurile de pe fața pământului, vor considera că 

sunt prea buni, prea puternici sau prea bine informați pentru a mai ține cont și de ceea ce discută 

ceilalți. Această formă de apreciere se poate transforma, în cazul unor săgetători, în înfumurare. 

Înfumurarea le poate crea atât de multe probleme încât relațiile lor să se compromită, iar succesul 

pe care îl caută cu atât de multă înverșunare să treacă într-un registru nou. Au acces la putere și din 

această cauză pot considera că dacă au obținut-o, toată lumea trebuie să-i aprecieze, să-i laude, să le 

a răsplătească efortul. 

Încă din prima zi a lunii iunie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, 

reușind să medieze tendința Nodurilor, pentru că are acum mers retrograd, prin muncă, prin aceste 

rezultate pe care le invocă săgetătorul reușește să ocupe un loc foarte important în grupul de 

apartenență. Dacă se află implicat într-un proiect important, cu o miză ambițioasă, dacă colaborează 

cu oameni puternici, care au obținut faima și progres, dar cu care sunt într-un anumit dezacord, 

reușesc să se motiveze suficiente mult încât această subapreciere ce ar putea duce la infatuare, la un 

dezacord care îi tulbură, să fie evitat. Motivarea în doborârea un adversarului cu care nu este întru 

totul de acord reprezintă marele noroc al săgetătorilor la începutul lunii iulie. 

Nu încape discuție că acest început al lunii iunie este unul destul de dificil pentru săgetător 

că le aduce procese de conștiință, neputința de a-și înțelege dramele vieții și s-ar putea să constate 

că adâncirea în această conștientizare înseamnă de fapt și adâncirea în a le percepe. Se întâmpla 

lucrul acesta pentru că nu doar trec printr-o relație de careu între Soare și Neptun, dar și de opoziție 

între Soare și Saturn, iar lucrurile acestea rele pe care le conștientizează îi apasă și mai mult. Au un 

dialog interior lung și epuizant, își aduc aminte doar de situațiile în care au fost prea timizi, nu s-au 

maturizat sau cineva din jur a abuza de faptul că nu sunt suficient de maturi. Așa cum este lesne de 

înțeles nu ar trebui să permită acestor gânduri să se așeze prea mult în forul interior, nu ar trebui să 

dea prea multă credibilitate acestora pentru că nu sunt chiar atât de reale. Prima decadă a lunii iunie 

arată acces la putere sau întâlnirea cu surprize care ar trebui să redefinească starea de confort, nu s-o 

distrugă. 

Nimeni nu va putea însă să-i distragă săgetătorului atenția de pe aceste informații negative, 

mai ales că în preajma zilei de 5 iunie Venus se va afla într-o relație negativă cu Jupiter și se va 

întâmpla lucrul acesta chiar pe Luna nouă, adică simt că au puterea să creadă cu tărie în aceste 

lucruri ca și cum sunt de referință, pot fi așezate la baza, pot fi elemente de care ar putea să țină cont 

de acum încolo și la care să revină ca la un reper. Nu trebuie să uităm, totuși, că reperul important 

este altul, cel care l-au căutat și l-au găsit în a doua parte a lunii mai. Dacă acum cred că reperul este 

altul, atunci nu fac decât să se mintă, să se păcălească, să creadă în fantezie sau să se lase induși în 

eroare de o forță exterioară pe care nu au investigat-o suficient de mult. 
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Totuși, săgetătorii au parte în momentul acesta și de situații favorabile. Acestea vin prin 

contacte, prin socializare, prin provocări tandre, invitații la a petrece timpul într-un mod agreabil, în 

diverse locații, de fiecare dată altele, care să le atenueze simțul pericolului și să le revigoreze forța 

interioară. Prin aceste mișcări pe zona publică săgetătorii se simt încurajați să aprecieze frumosul, 

dreptatea, eleganța, vor refuza dialogul contradictoriu chiar dacă nu o vor recunoaște foarte ușor. 

Relațiile acesta cu oamenii le vor vorbi Săgetătorilor despre puterile. Aceștia însă vor conștientiza 

că puterea stă în schimb de experiență, în respectul pe care ar trebui să-l acorde celorlalți, în modul 

cum relaționează, nu neapărat în modul cum se impun. Acum au ocazia să constate că poate au 

greșit procedând altfel de la începutul anului. Relația proastă pe care Venus o are cu Axa 

Dragonului, faptul că acolo se află și soarele arată că frumosul pe care-l descoperă acum îi lovește 

teribil, le atrage atenția și îi mustră că poate ar trebui să fie puțin mai atenți, să respecte mai mult 

schimbul de experiență pe care destinul li-l cere și nu cel pe care-l impun ei. 

 
În 8 iunie când Junon intra pe casa iubirii primite prin retrogradare, iar săgetătorii sunt 

criticați, este adevărat într-un mod mai blând, de cei pe care-i iubesc. Nimeni nu le vrea rău, nimeni 

nu vrea să le modifice comportamentul însă vor avea impresia că se intervine abuziv asupra lor. 

Opoziția lui Mercur cu Marte le aduce probleme cu persoane cu care nu este bine să discuți in 

contradictoriu. Poate ar trebui de această dată să conștientizăm problema în momentul în care ea se 

desfășoară. Când simt că sunt răniți, lezați prin contrazicere, se opresc să se gândească dacă nu 

cumva persoana respectivă face lucrul acesta pentru că le vrea binele. Contrazicere în sine poate 

însemna aducerea acestora pe traseul cel bun. 

A doua decada lunii iunie poate însemna și întâlnirea cu o formă de efort pe care săgetătorul 

îl acceptă foarte ușor. În 12 iunie când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus totul li se pare 

atractiv și această formă de relaționare pe care au înțeles-o greșit în primele 10 zile și care ar putea 

să fie ca o formă de desconsiderare sau de zdruncinare, este încadrat acum în altă categorie, nu se 

mai gândesc la faptul că lucrurile acestea sunt dovezi de neîncredere și au posibilitatea acum, prin 

ceea ce vine spre ei, să transforme toată această situație socială într-un avantaj. Marte de pe casa 

lucrurilor ascunse, chiar dacă este acum în mers retrograd poate să îi protejeze pe săgetători de 

situații grosolane, de elemente vulgare cu care cei mai mulți din acești nativi nu pot conviețui. 

Trecerea lui Mercur prin zodia Gemeni, pe casa parteneriatelor în aceeași zi în care Neptun 

intra în mers retrograd arată că săgetătorii se vor preocupa acum și de bani, și de bunuri de valoare, 

vor avea o comunicare foarte ușoară cu cei care se situează pe un nivel inferior și devin dintr-odată 

atractiv și util celorlalți. Ajutorul pe care îl oferă este unul foarte bun și din nou vor fi căutați, din 

nou rafinamentul lor va fi prezentat celorlalți ca pe un element de referință, din nou vor fi pe val. Le 

face plăcere să fie în centrul atenției și prin această apreciere care vine din partea celorlalți își vor 

combate un sentiment apăsător, o melancolie sau chiar teama de lucrurile ascunse, cele care de pe 

finalul lunii mai încoace le tot creează impresia că urmează să se întâmple ceva rău. Deocamdată,  

jocurile astrale pe care le parcurg, nu le vorbesc acestora despre lucruri rele care urmează să li se 

întâmple, ci mai curând despre lecții de viață, despre corectarea unor comportamente ce-ar putea să-
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i rănească pe ceilalți prin abuz, prin prea mult, prin lipsă de măsură. Totuși, nu ar trebui să ne 

grăbim cu aceste concluzii, că săgetători ar putea să învețe într-un timp atât de scurt lucruri atât de 

mari, atât de valoroase de importante pentru existența unui om. Dacă acceptă însă să nu se revolte 

împotriva acestor elemente, atunci careul care se împlinește în 14 iunie între Venus și Chiron nu le 

vor mai crea sentimentul că nu sunt acceptați decât dacă se comporte într-un anumit fel, ci vor 

interioriza această nouă atitudine ceea ce le va produce impresii noi față de oameni, îi vor ajuta pe 

acești nativi să descopere părți ascunse ale vieții care până acum nu le-au fost accesibile. 

Poate una din greșelile cele mai mari pe care săgetătorii ar fi tentați să o facă este să se 

gândească la proiecte pe termen lung deși acestea nu trebuie abordat în momentul acesta. Luna iunie 

este renumită, nu doar pentru săgetător, ci și pentru alte semne zodiacale că poate complica 

raporturile sociale prin această perspectivă nefirească a unor proiecte. Lucrurile sunt întinse pe o 

perioadă prea mare de timp fără o bază, fără suport și din această cauză pot apărea surprize, 

raporturile sociale se pot complica și săgetătorii se pot trezi dintr-odată că mai mulți oameni din 

anturaj se unesc împotriva lor, că trebui să facă față unei revolte absolut gratuite. În 17 iunie, când 

Pluton se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului se vor simți protejați de asocierile pe care le-

au făcut până acum. Chiar dacă acestea sunt superficiale, chiar dacă persoanele cu care s-au 

întreținut sunt cunoștințe, persoane pe care le văd de câteva ori pe lună, faptul că știu de existența 

lor, că există acolo undeva într-un loc din lume câteva persoane la care săgetătorul poate apela 

atunci când dorește, le creează un sentiment de confort fără să își vândă libertate. 

În 17 iunie Venus le va intra pe casa ocultismului și sentimentele lor devin înflăcărate. Au 

dureri pe care nu și le pot controla, nu le pot împărtăși celorlalți, viitorul li se pare mult prea 

misterios și prea încărcat de o emoție care nu-și găsește locul în viața lor și tot ceea ce trebuie 

rezolvat imediat li se pare enervant, obositor, apăsător încărcat de un subiectivism pe care nu-l 

înțeleg. Se întâmplă lucrul acesta nu pentru că Venus le intră pe o casă de finalitate, pe casa 

ocultismului, ci pentru că Saturn de pe semnul lor, aflat acum în mers retrograd, se află într-o relație 

proastă cu Neptun de pe casa emoțiilor. Ceea ce se întâmplă acum le trezește săgetătorilor 

sentimente confuze pe care le parcurg de ani de zile și nu le-au găsit încă explicația. În momentul 

acesta le lasă impresia că aceste emoții pe care nu le-au înțeles sunt atât de apăsătoare încât devin 

elemente vulnerabile, de care anturajul se folosește pentru a critica greșelile sale, pentru a le 

compromite sau pentru a arăta că de fapt nu merită poziția pe care o deține. Situația aceasta este 

destul de delicată pentru un săgetător care are nevoie să nu fie criticat în public, să nu i se facă 

observații în văzul tuturor, să nu rămână cu senzația că anturajul știe despre sine lucruri care sunt 

rele sau cu care el nu este de acord. 

Ultima decada lunii iunie poate duce săgetătorul către alegeri proaste. Luna plina care se 

împlinește în 20 iunie îi face pe aceștia să se asocieze cu oamenii situați pe un nivel inferior, 

persoane care să le consume din rezervele, care să-i atragă în asocieri pe care să nu-i dorească și 

care să le creeze o mare iluzie, aceea a succesului ușor. Săgetătorul care primește propuneri în 

momentul acesta trebuie să se gândească de mai multe ori, iar săgetătorul care face propuneri 

celorlalți trebui să fie foarte atent la persoanele care acceptă prea ușor. 

În consecință, pentru a se destinde și pentru a nu simți ca au mai multe probleme decât au 

avut până acum, săgetătorii caută oameni liberi, îi urmăresc cu privirea, îi caută pe internet, la 

televizor, pe stradă, îi caută prin amintirile proprii și cred că de acolo ar putea să le vină revigorarea 

pe care o doresc foarte mult în această perioadă. Pe 21 iunie când Soarele intra pe casa ocultismului 

și apoi în ziua următoare când Junon își va reveni la mersul direct pe casa protectorilor și a iubirii 

primite, săgetătorii trag speranță că dacă se implică în relații multiple, dacă au mai multe cunoștințe, 

mai mulți prieteni, dacă nu-și impun ei înșiși reguli pe care știu sigur că le vor încălca, dacă își 

rezervă și dreptul de-a simți pe lângă responsabilitate și plăcere, atunci toate aceste contradicții care 

în mintea altora nu ar avea niciun sens, pentru ei reprezintă o bază pentru a experimenta din nou 

libertatea. Libertatea, așa cum o înțelegem săgetătorul, nu o mai înțelege niciun alt semn zodiacal. 

Din această cauză ultima decadă a lunii iunie poate fi una încărcată de atât de multă confuzie încât 

să pară una dintre cele mai neobișnuite de peste an. Ar trebui însă să mulțumească cerului că în 

această perioadă Junon își revine la mersul direct și casa iubirii primite nu beneficiază de această 

revoltă împotriva a tot ceea ce este firesc și frumos pentru că altfel s-ar adânci în plăceri care să nu 
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le ofere succes, ci dimpotrivă să consume din ceea ce au acumulat cu atât de mult efort în prima 

jumătate a anului. Cu alte cuvinte, confuzia aceasta neobișnuită ar putea să le fie fatală. Așa, este 

suficient să aibă câteva repere, chiar dacă acestea sunt îmbrăcate în haine extravagante sau prea 

rupte, reușesc să treacă cu bine acest impas. 

Moment în care Jupiter și Capul Dragonului se întâlnesc pe casa imaginii publice, iar soarele 

definitivează trigonul cu Luna neagră apare un eveniment straniu în viața unui săgetător. Aproape 

că devine și martor la un mare noroc pe care nu l-a anticipat, nu l-a căutat nu l-a dorit și nici nu l-a 

cerut nimănui. Este un lucru neobișnuit, unul care se consumă în viața unui săgetător prin 

inventivitatea altuia. Desigur, situații de genul acesta își găsesc locul imediat în viața unui săgetător 

care caută să trăiască frumos, simplu, care nu dorește conflicte deschise sau nu dorește să fie 

compromis pe zona publică. Cu cât mai multe realizări pe zona publică cu atât mai stabilă li se pare 

viața sau mai frumoasă. 

Desigur, n-ar trebui să ne gândim atât de departe pentru că în 27 iunie Chiron va intra în 

mers retrograd, deplasare care va ține până spre finalul anului, și zona aceasta a emoțiilor va deveni 

prea rigidă. Unii săgetători, superficiali din fire, vor considera că dacă sunt mai închiși atunci 

nimeni nu va reuși să-i păcălească, să-i citească, să se folosească de ei, trec mai ușor prin probleme, 

nu mai dramatizează atât de ușor și nici nu-și mai consumă inutil din energie. Având în vedere că de 

ani buni Neptun, planeta de gheață, le trece pe casa emoțiilor, decizia aceasta, care coincide cu 

inițierea mersului retrograd a lui Chiron, este o glumă bună. Fac însă lucrul acesta pentru că se tem 

ca nu cumva sa ajungă la reacții dure, la o răceală afectivă într-un moment în care sunt analizați, 

văzuți sau observații de alții. Trebuie să pară că este o soluție impusă de o reacție, nu o stare pe care 

au avut-o tot timpul în suflet. În urma unei conversații, un săgetător se poate hotărî să nu mai 

discute niciodată despre acel subiect și, deși par oameni care nu țin manie, care trec foarte ușor 

peste complicații sau peste probleme, o promisiune de genul acesta este ținută mult timp. Momentul 

acesta, în care Chiron își inițiază mersul retrograd, transformă această decizie în altceva. Pare că 

aceasta este o reacție de apărare, dar de fapt aceasta este doar o justificare a faptului că nu de acum, 

ci de mult timp săgetătorii vor să procedeze așa. Faptul că în 30 iunie Mercur le intră și el pe casa 

ocultismului arată că gânduri acestea pe care le au săgetătorii despre relații, despre secrete, despre 

puterea de influență sau despre răzbunare devin foarte puternice. În 30 iunie și Marte își va reveni la 

mersul direct și multe din ciudățeniile pe care le fac săgetătorii sau care sunt făcute la adresa lor se 

sting. Deocamdată pot să fie persoane pozitive chiar dacă au reacții exagerate sau neobișnuite, dar 

după ce Marte le va reveni pe semnul lor, adică la începutul lunii august, vor fi din nou plini de 

viață, pozitivi, în mod real, nu construit, nu artificial așa cum se prezintă în momentul acesta. 

 

IULIE 
Libertate. Mari experiențe de viață. Capacitate de adaptare. Își revin ușor din situații 

limită. Seriozitate. Muncesc mult. Acceptă o provocare din partea celorlalți. Se lasă ușor de 

intimidat. Minciunile îi dezintegrează. Se simt respinși, dar nu renunță. Se îndreaptă către un 

consilier. Voința este puternică. Miza este foarte mare. O neatent este plătită scump. Știu să 

mulțumească. Devin originali. Anticipează corect un eveniment. Succesul le este pe plac. 

Investigație. Pauză de o relaxare. Drumurile sunt încurcate. Am nevoie de liniște. Visează la 

activități relaxante. Agitația socială li se pare mult prea obositoare. 

 

Având în vedere că multe lucruri s-au schimbat în prima jumătate a anului 2016, luna iulie 

ar trebui să îi ajute și pe săgetători să obțină accesul liber la informație și putere, așa cum se 

întâmplă și cu celelalte semne zodiacale. Există multă libertate de expresie în această lună și 

săgetătorul va beneficia de tot ce înseamnă ajutor din partea celorlalți, ajutor din partea propriului 

suflet, ajutor din partea experiențelor de viață. 

Încă din prima zi a acestei luni, când se va împlini opoziția dintre Venus și Pluton, schema 

pe care au gândit-o în prima jumătate a anului se modifică. De această dată au impresia că trebuie să 

facă din nou ore suplimentare pentru a rezista unor acțiuni agresive venite din partea celorlalți. Este 

posibil ca în momentul acesta deschiderea spre comunicare să nu fie ceea ce se așteaptă săgetătorii 
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de la acest moment. Au însă capacitatea de a se adapta la condiții extreme, de a face față unor 

presiuni venite din exterior, de-a apela poate chiar la un sacrificiu, de a-și consuma din rezervele 

proprii pentru a depăși acest impas.  

Prima decada lunii iulie înseamnă a pune accentul pe preferințele pozitive care s-au 

consumat la începutul lunii aprilie. Atunci asocierile erau foarte importante pentru săgetător, 

întregul for interior se orienta către un personaj, o ființă echilibrată care ar fi trebuit să le aducă pe 

drumul cel bun. Momentul acesta nu contează dacă recomandările acelea erau de bună factură sau 

nu, nu contează nici dacă la momentul acela s-au descurcat foarte bine, contează foarte tare că au 

depășit momentul acela, au avut tăria de caracter să facă uz de ceea ce aveau în preajmă, au dovedit 

suficiente multă tărie de caracter încât să treacă peste aceste momente delicate. În momentul acesta 

cred ca atunci au fost sinceri. Acum cred că realitatea este alta. Se bazează pe experiențele de atunci 

dar pun mult accent pe empatie, pe sinceritate, pe inspirație. Săgetătorii care lucrează cu energia sau 

care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, se apropie acum de ceilalți cu inima. Sunt 

inspirați, sunt generoși, lucrează mult pentru a-i înțelege pe alții și dau dovadă de un spirit de 

analiză cu totul aparte. Ceea ce se întâmplă acum în începutul lunii iulie înseamnă c-un final 

interesant. Până la mijlocul acestei luni multe evenimente importante se vor consuma în viața unui 

săgetător în așa fel încât să încheie o etapă importantă, una care le consumă foarte mult din energie, 

din putere sau din rezistență. Deocamdată nu se pune problema ca starea de sănătate să le fie mai 

afectată decât au văzut că le este în luna anterioară. Pot însă să se mobilizeze foarte mult încât să-și 

stabilească obiective importante, cel puțin pentru o lună de zile începând cu 4 iulie, când se va 

împlinii luna nouă pe casa ocultismului. Tot ceea ce este ascuns îi încurajează să lucreze, să acorde 

o atenție cuvenită efortului, sârguinței, și seriozității. Munca, la începutul lunii iulie, îi înnobilează 

pe săgetători și îi ajută să înțeleagă o schimbare pe care ar trebui s-o facă în grupul de apartenență. 

Inspirația este deosebit de importantă pentru săgetători în prima decada lunii iulie. Se va 

pune problema însă să fie suficient de echilibrați încât problemele să nu și le amâne prea mult. Au 

tendința de a considera că ceea ce nu pot rezolva imediat în momentul acesta trebuie amânată până 

la începutul lui decembrie, moment în care trebuie să se producă o schimbare în forul intim, să fie 

mai siguri pe sentimentele lor, mai înțelepți, mai atenți la mesajele care sunt transmise din această 

zona familiei. Deși au impresia că în momentul acesta, procedând așa, sunt curajoși, de fapt sunt 

lași, fug de responsabilitate, încurcă deciziile și amână vindecarea. Trigonul dintre Mercur și 

Neptun îl vorbește acum despre o vindecare ce poate veni în mod miraculos pentru un săgetător, în 

așa fel încât să își conștientizeze rolul de elev și de profesori deopotrivă. 

Această relație bună dintre Mercur și Neptun este susținută de o relație bună dintre Venus și 

Marte. Cu toate că s-ar putea ca această decizie să nu fie dintre cele mai bune, confortul personal 

este unul foarte important. Dacă îndreaptă atenția către cineva din preajmă, persoana respectivă va 

fi efectiv sufocată, va trebui să îndeplinească rolul tuturor persoanelor de care are nevoie un 

săgetător dacă acesta îi respinge. Viața personala acestui nativ s-ar putea să treacă acum prin crize 

dacă nu găsește persoana potrivită. De această dată nu se îndreaptă către un consilier, către un reper 

important, așa cum s-a întâmplat în lunile anterioare, ci către persoane cu care trebuie să se 

întrețină. Există și o problemă care trebuie să se consume în preajma zilei de 7 iulie și ea vine prin 

opoziția lui Mercur cu Pluton. Pierd un obiect, consumă prea mult, se produce ceva rău într-o zonă a 

alimentației în așa fel încât să le afecteze starea de sănătate, echilibrul psiho-emoțional, încrederea 

în sine. Pentru că Soarele se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului și se și mediază 

tendința nodurilor, conjuncturile care se consumă acum, fie că sunt rele sau sunt bune, fac parte 

dintr-un plan de transformare pe care săgetătorul l-a respins altădată, pe care nu-l înțelege întru 

totul, dar pe care are nevoie să-l accepte exact așa cum se consuma. S-ar putea ca în momentul 

acesta anumite probleme să se dezintegreze de la sine și faptul că acestea dispar de la sine le lasă in 

presa săgetătorilor că de fapt ele nici nu au avut un rol atât de important, nici nu au avut o 

importanță atât de mare. În realitate, se înșală, vor să reducă la un nivel minim o provocare venită 

din exterior și asta pentru că deja preajma zilei de opt iulie se instaurează la intensitatea maximă 

opoziția dintre Soare și Pluton. săgetătorul trebuie să se pregătească pentru o mare confruntare, cea 

care va veni de pe o axa proprietăților, în această zonă delicată a banilor, a hrănirii, a echilibrului de 

care se folosește pentru a se deplasa către un succes social. Baza aceasta poate fi în momentul 
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acesta ignorată pentru că există o tensiune, adică să nu aibă încredere în valorile sale și să aibă 

încredere în conjunctura în sine. Rocada aceasta este periculoasă și le poate zdruncina viața în 

ansamblu pentru că Pluton transmite semnale puternice asupra Axei Dragonului și le lasă impresia 

săgetătorilor că dacă fac modificări această zonă despre care cred că o conturează foarte bine, 

problemele nevăzute ale destinului se pot rezolva de la sine. Junon, abia intrată în mers direct, va 

reveni pe casa lucrurilor ascunse și va face pe săgetători nervoși, instabili, temător față de 

conspirații. Au impresia că dacă se pregătesc pentru marii confruntări atunci binele acesta pe care 

vor să-l creeze cu forța, vor să-l așeze cu mâna într-un loc îi va proteja de anumite experiențe. 

Nimic din lumea asta nu poate să protejeze nicio altă ființă, nici măcar pe săgetător, de experiențele 

care îi sunt absolut necesare. Dacă nu înțelege ceea ce trebuie din ele, deja este alegerea sa. 

Întâmplarea în sine, informația, valorile, ating sufletul fiecărui individ la momentul oportun pentru 

săgetător, moment oportun pentru a se desprinde pe o latură materialistă periculoasă și complicată 

cea care întunecă sufletul și judecata, este cea mai mare încercare a acestei perioade și poate deveni 

cea mai mare încercare anului 2016. 

 
A doua decada lunii iulie îi oferă săgetătorului o cauzistică interesantă. În primul rând ea 

debutează cu ceea ce s-a consumat la începutul lunii iunie, cântă Junon, prin retrogradare, intră în 

zodia Balanță, adică pe casa protectorilor. De curând, Junon, revenită la mersul direct, a intrat din 

nou pe casa lucruri lor ascunse și din nou săgetătorii se întorc la o latură întunecată a firii lor, la 

îndoială, la suspiciune, la tendința de a acumula informații pentru a deveni puternici prin concluziile 

la care ajung. Statistica este un element care le dă stabilitate, încredere și le lasă impresia că prin 

aceasta vor fi foarte informați. Relația bună a lui Mercur cu Marte, acela care se va împlinii pe 11 

iulie ridică schimbul de informație, poate comunicarea în ansamblu, la un nivel foarte bun. 

Deocamdată, nu obțin informațiile pe care le caută pentru că ar fi prea curând, doar dacă cineva din 

jur le oferă concluzii gata elaborate. Acest lucru le aflăm din careul pe care Mercur în împlinește cu 

Uranus și care le vorbește săgetătorii lor despre lucruri ascunse pe care le cred construite împotriva 

puterii lor. Au clar sentimentul că riscul trebuie să fie foarte bine calculat ori trebuie văzut ce s-a 

întâmplat cu alții în momentul în care au riscat așa cum doresc ei să riște. Cu toate că sunt foarte 
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ambițioși și nerăbdători, nu ajung acum la o concluzie care să-i mulțumească, poate și pentru că 

privesc în altă direcție, sunt mult prea nerăbdători sau neatenți la mesajele care le vin din jur. Este 

adevărat, pe careul dintre Venus și Junon, mai ales că Junon se află acum pe casa lucrurilor ascunse, 

iar Venus pe casa echivalentă semnului lor, casa a IX-a, se pune problema acum a unei neîncrederi 

pe care săgetătorul o are față de cei cu care interacționează. Nu trebuie judecați prea aspru, cel mult 

ar putea să fie acuzați de o ușoară neatenție, adică nu trebuie învinuiți de lucruri rele pe motiv că 

acestea le-ar face intenționat. Săgetătorul, în această perioadă, deși lasă impresia că face multe 

lucruri intenționate, el, de fapt, reacționează la un impuls care vine de pe zona publică. Genul acesta 

de reacție este cât se poate de neobișnuit. Poate lua decizii proaste, se poate declara vădit împotriva 

cuiva, poate declara celorlalți, poate promite cuiva distrugere sau ajutor necondiționat. Iau în 

momentul acesta decizii atât de ciudate și de neobișnuite încât mulți dintre cei din jurul lor se 

întreabă care este reperul pe care se bazează în momentul în care iau astfel de hotărâri. Singurul 

reper este tristețea. Această tristețe o vor experimenta într-un mod original, aparte cu multă grijă și 

multă tensiune în prima decadă a lunii octombrie. Până atunci pun în practică într-un mod original 

sau poate într-un mod obsesiv o inspirație, informațiile care le vin pe căi neobișnuite, cele patronate 

de activitate intensă a caselor de finalitate. 

În mijlocul lunii iulie, pe casa ocultismului nu a rămas decât Soarele, și acesta foarte curând 

își va încheia tranzitul prin zodia Rac, trecând pe zodia Leu adică pe casa drumurilor lungi. Cu toate 

acestea va mai avea de trecut o încercare, careul cu Uranus, care ar putea să le aducă răsturnare de 

situație într-o problemă pe care nu au anticipat-o corectă. Pentru că au avut o părere foarte bună 

despre sine, pentru că valorile pe care l-au cultivat au fost folosite doar pentru satisfacție, pentru 

încântare sau pentru a lovi într-un om care a greșit față de aceștia anterior, schema aceasta înseamnă 

o reglare a destinului, adică se face dreptate împotriva săgetătorilor și asta prin destabilizarea 

forului afectiv, a instituției familiei sau a încrederii în sine. 

Totuși, dacă obțin succesul pe care-l caută atunci nu se mai stresează prea mult pentru 

situații de genul acesta, pot să treacă peste orice fel de problemă, chiar dacă asta înseamnă să aibă 

insomnii, să piardă banii, proprietățile chiar prieteni. Succesul le spune că se află o perioadă în care 

valorile se schimbă, se transformă, sunt într-un acut procese de preschimbare și trebuie să accepte 

că în acest proces obligatoriu unele valori pleacă și alte revin. Totuși, momentul acesta de mijlocul 

lunii iulie, în special a doua decadă, arată că trec prin tensiune, prin griji, unele dintre ele sunt 

amânate către finalul anului cu atât mai mult cu cât sunt mai apăsătoare sau mai greu de înțeles. 

Cele mai complicate situații sunt conflicte care nu au putut fi investigate. Dacă s-au interesat în 

ultima perioadă de statistică, de tot ceea ce poate obține din acest domeniu, s-a întâmplat pentru a 

face față unor situații de această factură. Sunt atât de îngrijorați de ceea ce urmează să se întâmple, 

deși nu știu concret ce, încât au tendința de a reedita prin voință proprie un eveniment negativ în 

speranța că dacă acesta se va consuma atunci răul acela care plutește asupra lor se va consuma. Sunt 

săgetători atât de mistici, atât de retrograd zi încât să creadă lucrul acesta în mijlocul lui iulie, dar 

asta nu înseamnă că vor fi și protejați. Reușesc să obțină un confort, unul afectiv, unul de imagine, 

de poziție sau de atitudine care-i va ajuta foarte mult să treacă peste anumite încercări de ultimă oră. 

Marile evenimente pe care nu au putut să le rezolve în ultimele luni rămân și se vor acutizat pe 

Luna plina din 20 iulie. Această lună plină le aduce săgetătorilor convingeri neobișnuite, poate chiar 

unele din care să înțeleagă că sunt martori la anumite evenimente triste ale vieții lor. Este posibil ca 

aceste evenimente să nu se refere la anul în curs, nu la ultimele luni, ci, în general, la anumite 

evenimente de viață. Această Lună plină se împlinește pe o axă care este puternic zdruncinată din 

2008 încoace de Pluton. Fac trimitere la evenimente care s-au consumat din 2008 încoace și când au 

luat legătură cu compromisurile pe care ar fi trebuit să le facă pentru a obține un anumit statut social 

sau pentru a reuși într-un proiect îndrăzneț. 

Trecerea Soarelui pe zodia Leu în 22 iulie nu înseamnă că le aduce o eliberare de grija de 

tensiuni, ci înseamnă că le mute pe acestea într-un nou plan. Acest nou plan se referă la sarcinile pe 

care vor să și le atribuie, la expansiune, poate chiar într-un plan spiritual, la însușirea unor noi 

credințe sau la acceptarea faptului ca anumite evenimente nu au greutatea care le-a fost atribuită 

până acum, nu au însemnătatea profundă ce le-a fost atribuită, ci sunt doar încărcate de materialism. 

Genul acesta de materialism îi obosește foarte mult pe săgetători și unii dintre ei vor considera în a 
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treia decadă a lunii iulie că încă au nevoie de o pauză, de relaxare, au nevoie de izolare. Această 

atracție către izolare este ciudată pentru un săgetător cu Soarele pe zodia Leu, pe casa drumurilor. 

Pe o asemenea poziție, adică având soarele pe casa drumurilor, s-ar gândi că poate s-ar simți mai 

bine în altă parte, călătorind, fiind în mișcare, nici într-un caz izolându-se. Dacă săgetătorul alege să 

facă lucrul acesta acum când are o înclinație către mișcare, către deplasare, către mobilitate, 

înseamnă că rolul Lunii negre este din capul locului mult mai mare decât s-a crezut până în 

momentul acesta. Deocamdată ea activează tot din umbră, însă într-un mod mai puțin tragic se va 

evidenția în 24 iulie și careul dintre Soare și Junon. Poate săgetătorul este prea obosit, este apăsat de 

lucruri care nu au fost încă stabilite sau nu au fost clarificate nici măcar prin atracția spre statistică, 

nici măcar prin concluziile elaborate de cei cu mare experiență de viață. Deja nu mai are importanță 

pentru că nevoia pe care o simt în momentul acesta îi îndeamnă să facă selecție în grupul de 

apartenență, măcar pentru o perioada să vorbească mai puțin cu anumiți oameni, să se întâlnească 

mai rar, poate chiar să renunțe la anumite relații pe motiv că acestea nu mai sunt de actualitate. Fac 

lucrul acesta pentru că își doresc să dispună de o cantitate mai mare de energie, de un optimism mai 

ușor de controlat, să fie mai puternici prin ceea ce conștientizează că dețin, să nu se mai bazeze atât 

de mult pe mișcarea valorilor. Vor ca toate să rămână în stadiul acesta, doar că el să se plaseze pe 

câteva rânduri mai în spate. 

Desigur, nu li se recomandă săgetătorilor să stea prea mult în această stare, nu li se 

recomandă să acorde prea multă importanță acestei oboseli, să creadă prea mult în această greutate 

pentru că nu reprezintă expresia unor emoții pozitive, ci o formă disimulată de descurajare. 

Deocamdată, Saturn nu și-a revenit la mersul direct, va trebui să mai aștepte puțin până în a doua 

decadă a lunii august și poate avea atunci anumite elemente personale de comportament, impulsuri 

sau șanse să poată fi valorificate altfel. Această decizie este de altfel abuzivă și mulți săgetători o 

adoptă pentru că vor să-i pedepsească pe cei din jur procedând în felul acesta, vor să arate că nu se 

tem nici de suferință, niște de puțin, nici de criză de nervi și nici de invidie. Acceptă să fie loviți, dar 

cei care lovesc într-un săgetător acum nu trebuie să savureze retragerea acestuia ca pe o victorie 

absolută. După ce Saturn își va reveni, adică începând cu a doua decadă a lunii august, săgetătorul 

își va reveni ca fire, ca dinamică, deci ca prezență și s-ar putea ca prima întâlnire să o aibă cu 

oamenii care i-au chinuit în această perioadă. 

Poate ar trebui, din nou, ca pe finalul lunii iulie să facă trimitere la acel factor de reglare, să 

se consilieze, să fie mai atente la ceea ce declară, să ierte mai ușor, să se lase în voia acestor forțe 

interioare pentru a transforma această atracție către interior, într-o atracție către suflet. De acolo le 

poate veni o detentă teribilă și revenirea la viața socială să se facă în mare forță. 

Inițierea mersului retrograd al planetei Uranus înseamnă pentru săgetător probleme cu 

autoritatea, răstălmăcire a unor mesaje împotriva interesului personal, împotriva propriei autorități, 

emoții complicate, poate chiar o fire enigmatică în special acum, cu puțin timp înainte ca Saturn să-

și revină la mersul direct. Apoi, primele semnale că lucrurile par să se orienteze către o direcție 

pozitivă ar putea veni chiar din 30 iulie când Mercur le va intra pe casa imaginii publice. Au 

discurs, sunt suficient de calculați pentru a vedea când să oscileze și când să se oprească, când să 

stea în umbră și când să facă un pas înainte, chiar dacă nu renunță la această dorință acerbă de a trăi 

departe de privirile celorlalți. Pentru unii săgetător trecerea lui Mercur pe casa imaginii publice 

poate însemna o atracție obositoare către activități sociale. Săgetător poate face față la lucruri de 

genul acesta mai ales că relație negativă a Soarelui de pe casa drumurilor lungi cu Luna neagră de 

pe casa lucrurilor ascunse îi motivează pe aceștia să intervină că, cine știe, poate prin această 

acțiune reușește să rupă gura târgului, reușește să dea lovitura, să obțină maximum de rezultate cu 

minimum de efort. Nu se va întâmpla lucrul acesta acum ci, poate, vor reuși să dea lovitura după ce 

Saturn își va reveni la mersul direct, adică începând cu a doua decadă a lunii august. 
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AUGUST 
Înțeleg problemele celorlalți. Nu vor să se izoleze. Sunt marginalizați. Competiție. Lucrurile 

ascunse ele creează senzația de teamă. Se ascund într-un bârlog pentru o scurtă perioadă de timp. 

Sunt morocănoși atunci când sunt mințiți. Pasiuni misterioase. Își amintesc de obiceiuri mai vechi. 

Atrag atenția asupra unor talente. Se revoltă ușor împotriva celor răi. Mobilitate. Se simt puternici 

împotriva dușmanilor. Inconștiență. Evaluează corect în pericol. Lucrează prea mult pe graniță. Se 

preocupă de imagine socială. Câștigă într-o confruntare. Viața li se pare nedreaptă, dar acceptă 

provocările. Au o mare tensiune psihică. Au impresia că s-au născut pentru a străluci. 

 

Luna august aduce tuturor o atracție către problemele celorlalți în așa fel încât relațiile 

sociale să se armonizeze, puterile individuale să crească și să apară o stare de confort superioară a 

ceea ce s-a consumat anterior. Săgetătorii intră în această lună cu o altă înțelegere a problemelor 

mai vechi, cele cu care, în general, se confruntă un om, mai ales că cea mai mare parte din luna iulie 

se vor simți motivați să se ascundă, să se izoleze, să lucreze departe de lumina reflectoarelor sau 

departe de privirile curioase ale celorlalți. Cred că dacă s-au comportat în felul acesta au dovedit o 

înțelegere superioară, profunzime în sentimente sau maturitate. 

Chiar de la începutul lunii august, când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus, 

săgetătorii se vor felicita că au procedat în felul acesta pentru că se vor simți puternici pe poziție, 

siguri pe ceea ce dețin în momentul acesta, protejați de problemele celorlalți. Au puterea acum să 

investigheze ceea ce se întâmplă cu alții de la distanță, fără să se implice, chiar și dacă le este cerut 

sfatul, chiar și dacă sunt solicitați să analizeze problemele celorlalți. Pentru că în 2 august Marte le 

intră pe semnul lor se vor simți revigorați și acesta este al doilea semn că se pregătește o schimbare 

importantă de registru, adică devin foarte importanți pentru cei din jur și pot să facă față unor 

provocări, chiar dacă acestea sunt destul de periculoase. Marte în săgetător înseamnă competiție și, 

chiar dacă Luna neagră de pe casa lucrurilor ascunse încă îi mai agită și le aduce probleme pe care 

nu le pot rezolva singuri, vor reuși să salveze aparențele, să înțeleagă foarte bine întâmplările pe 

care le parcurg în așa fel încât să nu mai dramatizeze, să fie conservatori, puternici, încrezători în 

forțele proprii, dar flexibili în recomandările celorlalți. Se păstrează în continuare acea notă 

frumoasă care vine de pe casa imaginii publice și care îl încurajează pe săgetător să facă o figură 

interesantă în văzul tuturor. Ceea ce sunt invitați săgetătorii să facă acum înseamnă dezvoltare, dar 

puțini vor fi aceea care vor ieși din bârlog, care vor răspunde acestor invitații înainte ca Saturn să-și 

revină la mersul direct. Săgetătorul care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces 

de cercetare spirituală este cel mai afectat de această contradicție. De vreme ce a intrat în adâncul 

sufletului va considera că are multe de făcut acolo și nu simte nevoia să se implice în activități 

exterioare. Pentru că exteriorul îl solicită, va fi morocănos, iritat de tot ceea ce îndeamnă să se 

exprime la exterior și mulțumit, încântată de ceea ce trebuie să facă în raport cu sine. Dacă are 

veleități artistice atunci se apucă de muzică, de pictură, de dans, se va încuia zile întregi în atelier și 

va lucra mulțumit că face în sfârșit ceva pentru sine. 

În 5 august când Venus va intra pe casa imaginii sociale se produce un alt moment important 

care va pregăti ceea ce se va consuma în a doua decada lunii august, când Saturn își va reveni la 

mersul direct. Momentul acesta poate însemna atenție pe detalii sociale, calități oratorice, 

posibilitatea de a valorifica o șansă ce ia acum aspectul unei invitați. S-ar putea ca această invitație 

să o mai fi trăit săgetătorul în mijlocul lunii ianuarie și din această cauză se întoarce către schema de 

atunci cu gândul frumos și cu toate disponibilitate de care sunt în stare. În momentul acesta 

dorințele lor nu mai sunt periculoase și se pot dedica cu mare atenție unei profesii, se pot implica în 

activități de rutină, pot fi suficient de atenți și grijulii cu banii, cu plăcerile, cu cheltuielile sau cu 

ajutorul pe care l-au promis cuiva. Pentru a valorifica la cotele optime momentul acesta săgetătorul 

va face din nou apel la strategii. Nu se știe dacă momentul acesta statistic îi ajuta, însă își vor aduce 

aminte de rezultatele pe care le-au obținut în lunile anterioare, de obiceiuri modificate, de 

curiozitățile pe care le-au avut și vor dori acum să le practice împotriva celorlalți. Vor să facă lucrul 

acesta pentru a zdruncina încrederea negativă pe care ceilalți o au în defectele lor atunci când și le 

văd ca fiind calități. Pentru că se accentuează casa a X-a, casa imaginii sociale, se poate vorbi în 
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momentul acesta de o lecție importantă pe care săgetătorul o are față de cei din jur. Pot fi văzuți ca 

profesor, ghizi, persoane care pot trasa anumite direcții celor din jur, îi pot ajuta să-și depășească 

anumite obstacole sau care pot să facă o figură importantă. Este nevoie însă de un reper. Din nou 

săgetătorul chiar dacă este în văzul tuturor, chiar dacă se adresează celorlalți are nevoie din când în 

când să se întoarcă spre un izvor de unde să-și ia putere, acesta va trebui în această perioadă să îi 

acorde Săgetătorului mai multă atenție decât s-a întâmplat până acum pentru că orice derapaj, orice 

sămânță de neîncredere se poate transforma într-un arbore puternic ale cărui frunze pot deveni 

pentru ceilalți otrăvitoare. Combinațiile săgetătorului trebuie să fie echilibrate, trebuie să fie 

educative și nu au voie să facă acum rabat de la calitate. Poate această perioadă li se va părea puțin 

cam obositoare, pentru că lucrurile importante îi îndeamnă să facă din nou un arc peste timp sau 

ceea ce este foarte frumos și pozitiv 

să le ceară în continuare efort de 

susținere. Pentru că Luna neagră 

este din ce în ce mai aproape de 

Junon, săgetătorii manifestă acum și 

atracție către misticism, conștiința 

că există o lume nevăzută care îi 

atrage în permanență. Cei care 

lucrează cu energia sau care sunt 

implicați într-un proces de cercetare 

spirituală vor trăi cu mare implicare 

momentul acesta bucurându-se de 

rezultate spectaculoase. Ei nu doar 

că se simt atrași de această lume 

misterioasă, ci cred cu tărie că fac 

parte din ea.  

În 11 august când se va împlinii relația bună dintre Mercur și Pluton săgetătorul simte că ia 

parte la un mare eveniment. Acest mare eveniment se va consuma practic în 13 august când Saturn 

își va reveni la mersul direct. Trigonul între Mercur și Pluton arată revoltă împotriva unui element 

negativ pe care săgetătorul nu-l poate controla acum pentru că a trecut în ultimele luni prin restricții 

foarte important. Dacă i se cere acum să explice care este motivația sărăciei, a dietei, a eficienței la 

locul de muncă, a modestiei atunci va găsi cele mai potrivite cuvinte pentru a convinge auditoriul 

cum anume trebuie să procedeze, ce anume trebuie să facă pentru a adapta aceste informații la 

condițiile propriei existențe. 

Opoziția lui Jupiter cu Chiron ce se împlinește în aceeași zi în care Saturn își revine la 

mersul direct arată gândul folosită pentru stabilitatea familiei, atracție către o sugestie, un talent o 

deschidere ce vine din această zonă sau chiar către o persoană pe care să o considere ca făcând parte 

din zona sa intimă. În general, săgetători sunt foarte volubili, foarte deschiși și foarte prietenoși, 

însă puțini dintre cei cu care interacționează reușesc să intre în zona lor intimă, puțini sunt aceia 

care nu sunt mințiți de săgetător, care află adevărul despre ei. Aceștia sunt oamenii care vor deveni 

foarte importanți pentru săgetători, atât de important încât vor asculta orbește de ei. Desigur, cei din 

anturajul săgetătorului nu trebuie să ia de decisivă aceasta atitudine obedientă a săgetătorului din a 

doua decada lunii august. Ascultă orbește de o recomandare pentru că asta înseamnă hrana, 

înseamnă progres sau prin această comunicare specială simt că le cresc puterile sau simt că redevin 

din nou persoanele care au fost, adică revin în centrul atenției așa cum și-au dorit. 

Pentru că de această revenire a lui Saturn la mersul direct sunt legate foarte multe 

evenimente ce urmează a se consuma până la finalul acestui an, apare acum episod în viața sa. 

Momentul zilei de 13 august este un fel de graniță pentru că îi motivează să se hotărască pe ce 

traseu să pornească și, deopotrivă, este și momentul când ies complet din confuzie. Nu-i mai sperie 

acțiunile care se desfășoară pe ascuns, nu se mai tem nici de conspirații, nici de oameni. Au puterea 

acum să vină cu o replică teribilă, să se folosească de ceea ce colectează din jur, de încrederea pe 

care o simt care vine din familie, de toate aceste probleme care s-au consumat în zona intimă și de 

care acum își aduc aminte cu maximă luciditate, pentru a declanșa un război împotriva celor răi. Se 
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hotărăsc să întoarcă privirea acum către cei care i-au umilit, care le-au creat probleme, care le-au 

creat confuzie sau care i-au încurajat să interpreteze greșit realitatea. Este adevărat, vor fi 

necruțători în a se exprima și vom constata că dușmanii care au luptat împotriva imaginii publice a 

unui săgetător vor fi cei mai vizați. Ceilalți vor fi trecuți la sfârșitul listei. 

Cu cât se apropie de finalul lunii august cu atât se poate observa că planetele se grupează în 

emisfera estică și săgetătorul are posibilitatea acum să decidă pentru destinul său. Momentul de 

graniță a fost dată de ceea ce s-a consumat în preajma zilei de 13 august, dar lucrurile încep să-și 

revină în mod gradat, le revine și puterea, și motivația și încep să curgă impresiile bune, contractele, 

evenimentele mondene, energia din zona publică ceea ce îi va face pe aceștia să se simtă apreciați și 

iubiți. Conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului din 16 august este o dovadă în sensul acesta 

săgetătorul care se bazează mult pe lucrurile acestea practice, care nu se ghidează după impresii 

subtile, va considera că practic 16 august este momentul de graniță, nu 13 august. Ei vor lua acest 

eveniment concret ca fiind decisiv și nu greșesc. El este foarte important pentru că soarele se află 

acum într-o relație foarte bună cu Uranus și le este permisă o manifestare diferită față de ceea ce au 

preferat până în momentul acesta, față de ceea ce era felul de a fi al săgetătorului inhibat și îngrozit 

de conspirații. 

Desigur lucrul acesta se manifestă în crescendo, cu toate că există o mare provocare ce vine 

din faptul că planeta Neptun de pe casa emoțiilor pune o mare greutate pe ce se întâmplă pe casa 

imaginii publice. Este adevărat, în 18 august prin relația bună a lui Venus cu Pluton săgetătorii 

găsesc o cale minunată de succes. Pentru că se întâmplă și Luna plina în aceeași zi, au multă 

energie, putere și expresivitate, au spirit practic și se bazează pe lipsurile pe care le-au parcurs în 

ultima perioadă, pe cele emoționale, pe tensiuni afective din ultima perioadă pentru a se îndrepta 

către oamenii care vin să completeze acest deficit, să le echilibreze emoțional structura, să le ofere 

ceea ce le-a lipsit în ultima perioadă. Desigur, acesta nu poate fi momentul maxim de expresivitate 

al unui săgetător. Când se va accentua și zodia Balanță, foarte curând, adică atunci când va fi 

intensificată și casa protectorilor, aspirațiile din această perioadă se vor transforma în promisiune. 

Cu opoziția lui Mercur cu Chiron din 19 august nu este de joacă. Săgetătorii care nu sunt 

atenți câte dăruiesc, cât vorbesc, cât de mult se agită și care nu își calculează cu mare precizie 

timpul își vor afecta sănătatea și a se îmbolnăvi în această perioadă, în care Luna neagră le trece pe 

casa lucrurilor ascunse, a bolilor cronice, înseamnă a se expune față de afecțiuni pe care nu le vor 

putea ține sub control. Cei care au deja o sănătate afectată ar putea să-și agraveze prin 

comportamentul acesta greșit o afecțiune până la o limită periculoasă. 

Ultima decadă a lunii august le ridică mari probleme săgetătorilor pentru că trebuie din nou 

să aprofundeze o activitate, un proiect sau poate chiar o trăire. Prin conjuncția lui Mercur cu Jupiter 

devine comunicativ, expresivi optimiști și încrezători în soarta pe care o au. Cu bune cu rele, se 

declara acum încântați de tipul de experiență pe care o traversează în această perioadă și pentru că 

în 22 august Soarele va trece pe casa imaginii publice tot ceea ce le vine din această zonă se 

transformă într-o confirmare a unei mari valori. Poate nu au deocamdată o valoare atât de mare pe 

cât cred, însă în mod sigur ceea ce trăiesc în momentul acesta îi pune în centrul atenției, îi 

încurajează să viseze foarte mult, la palate, la cariere îndrăznețe, la realizări spectaculoase ce vor 

rămâne în istorie. Unii vor considera că aceste aspirații sunt însă puțin cam îndrăznețe însă dacă li 

se cere săgetătorii lor să dovedească, vor reuși în preajma zilei de 24 august să vină cu argumente 

clare, să provoace pe cineva puternic și prin această competiție din care vor ieși învingători să 

demonstreze valoarea pe care o dețin. Cu toate acestea, pentru că îl au Saturn pe semnul lor nu 

ajunge oricine în această zonă. Nu oricine reușește să câștige încrederea unei săgetător și nu oricine 

primește dreptul de a participa alături de el la o confruntare. Are suficient de multă faimă, atrage 

foarte ușor atenția încât nu simte nevoia să renunțe la toată această strălucire de grup, strălucire 

generală, pentru a admira lumina unui bec, a unei lumânări sau a unei făclii rătăcite într-un întuneric 

adânc. Nu simte nevoia să renunțe la general pentru un caz particular și nici la proiectele ce ar putea 

să le vină din această zonă. Această duritate trebuie respectată de cei din jur dacă vor să nu 

provoace într-un sens negativ un săgetător care se poate foarte ușor acum folosi de imaginea 

grupului, de puterea celor din jur, de sentimentele lor pentru a învinge fără să facă nici cel mai mic 
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efort. Săgetătorii care au dușmani pe care nu i-a învins până acum, a căror prezență nu poate fi data 

la o parte se pot folosi acum de forța grupului care îi apreciază pentru a învinge. 

Prin relație negativă pe care Marte și Neptun o vor împlini în 26 august săgetătorii sunt 

totuși expuși unor conflicte interne. Dacă nu țin cont de acest avertisment astral și se consumă în tot 

felul de intrigi, dacă îi incită prea mult pe cei pe care i-au bănuit a fi dușmani chiar dacă nu erau 

declarați, atunci iei înșiși devin adversari pentru personaje care dispun, de asemenea, de o 

conjunctură astrală favorabilă pentru a câștiga într-o confruntare. Săgetătorii nu sunt singurii 

victorioși de pe finalul lunii august, mai sunt și alte persoane, iar cei care pierd avantajul acesta 

spectaculos vor intra pe o pantă descendentă, se vor preocupa prea mult de o datorie pe care cineva 

din jur trebuie să le-o plătească, vor scoate de la naftalina catastife cu datornici, vor dori să-i 

pedepsească pe aceștia făcând calcule socoteli, apelând din nou la statistică, invocând cum anume 

trebuie să se comporte un om în astfel de situații, adică făcând apel la elemente care nu sunt ale lor. 

Careul lui Marte cu Neptun vorbește despre acest refuz al unei experiențe personale, deși la câte au 

văzut și au trăit de-a lungul acestui an săgetătorii nu ar avea de ce să facă lucrul acesta. 

Totuși situația aceasta este un caz particular pentru că cei mai mulți săgetători vor fi 

victorioși, se vor bucura de atenția celor din jur și vor transforma această atenție într-un element 

foarte util, de referință pentru propria carieră. S-ar putea ca în cazul unor săgetători care s-au 

preocupat tot anul de familie, succesul și liniștea să vină din această zonă adică în sfârșit zona 

socială să fie degajată de probleme, acolo să nu se întâmple evenimente remarcabile, doar să 

lanseze către săgetător mesaje armonioase sau să nu le mai lanseze mesaje negative și de aici 

săgetătorii să considere că o mare parte din problemele lor s-au rezolvat și de acum încolo își pot 

trăi viața liniștiți. Desigur, pentru că Marte de pe semnul lor se va afla într-o relație negativă cu Axa 

Dragonului care implică și cariera și stabilitatea familiei, nu se poate vorbi deocamdată de o liniște 

obținută atât de simplu. Dacă au putere, o vor folosi și acesta este momentul în care o decizie 

proastă ar putea să scoată în evidență o tensiune psihică pe care au ascuns-o foarte mult și cu multă 

dibăcie în ultima perioadă. Pentru că sunt protejați de lucrurile bune care vin de pe casa imaginii 

publice și pentru că în 30 august Venus intră pe casa protectorilor, săgetătorii nu vor avea un 

moment atât de delicat, atât de dificil sau de periculos pe finalul lunii august, așa cum au alte semne 

zodiacale. Ei se vor bucura de statutul pe care l-au construit, de rolul de ghid de profesor de 

consilier de artist pe care trebuie să-l îndeplinească acum. Privindu-l, au impresia că s-au născut 

pentru asta. Nu trebuie să exagerăm, cât de curând vor trece și aceste perioade favorabile și vom 

vedea dacă săgetătorii au puterea necesară să-și mențină ceea ce primesc acum cu atât de multă 

generozitate. 

 

SEPTEMBRIE 
Reușită. Sunt înțelepți. Pot să facă o impresie bună. Se prezintă celorlalți ca un factor de 

echilibru m-o ținut cont de avertismente. Risipă. Se pierd cu firea. Ceea ce strică este definitiv. 

Viața li se pare uneori nedreaptă. Lansează provocări celorlalți. Le place jocul. Vor să știe din 

start care sunt adversari. Se consumă puternic pentru imaginea socială. Sunt atenția la detalii. 

Suspiciuni. Dușmănii pe față. Valorile personale sunt apreciate. Faptele lor generează urmări 

pozitive. Sunt atrași de ceea ce este spectaculos. Trebuie să se împartă între deziluzie și succes. 

 

Pentru săgetător septembrie este o lună de cunoaștere. Celelalte semne zodiacale se vor 

deplasa, vor avea o mare mobilitate către valori, vor avea și așteptări foarte mari de la ceilalți, vor 

considera că ceilalți sunt foarte importanți în funcție de ceea ce le oferă și în funcție de ceea ce le 

pun la dispoziție, dar săgetătorul reușește să fie înțelept, să-i convingă pe ceilalți că are opinii 

obiective și că acestea sunt valorile de care un om echilibrat trebuie să țină cont. 

Încă de la începutul acestei luni, când se va împlini Luna nouă pe casa imaginii publice, 

săgetătorul va dori să extragă din rezultatele pe care le-a comportat în ultima perioadă o direcție 

anume, un element nou, ceva pe care să folosească pe principiul perpetuum mobile, o forță a 

spiritului, a anturajului care trebuie să îl ajute să treacă dincolo de aparente, să muncească mai puțin 

și să obțină rezultate foarte bune, adică să-și mențină cu efort minim poziția pe care tocmai au 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 00 44 55   

obținut-o. Desigur totul este o iluzie pentru că or fi ei înțelepți însă până și ei trebuie să muncesc 

pentru ceea ce trebuie să obțină. În 2 septembrie, când Soarele se va afla într-o opoziție cu Neptun, 

vor vedea că această zonă a emoțiilor, cele care le spun că ar putea trăi fără muncă fără efort, fără 

sârguință sau fără implicare este de fapt una dintre cele mai vulnerabile și mai periculoase. Pentru 

că Soarele, Neptun și Saturn formează în această perioadă o configurație numită Careu în T pe 

semne mobile, schema aceasta personală pe care săgetătorul vrea să o prezinte celorlalți ca pe un 

model de gândire, de obiectivitate este, de fapt, expresia unei dureri pe care vrea să o prezinte ca pe 

o căutare a unui adevăr sau ca pe o dorință pe care trebuie neapărat în luna septembrie să și-o 

împlinească. Desigur, nu există nicio urgență în sensul acesta însă, pentru că Soarele este puternic 

afectată de o relație pozitivă cu Luna neagră, s-ar putea ca obsesiile acestea de limitare sau 

constrângere să le afecteze forța spiritului și să nu-i lase să trăiască liber. Nu trebui să uităm că 

Luna neagră se află acum în plin tranzit pe casa lucrurilor ascunse și multe din aceste impresii sau 

din aceste impulsuri pe care le-au săgetătorii nu pot primi o explicație logică. Nu există nimic logic 

în toată această schemă, nimic rațional nu poate fi găsit în aceste impulsuri pe care le au săgetătorii. 

Totuși, conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului arată că indiferent dacă vin în acest sector cu 

explicații raționale sau nu, indiferent dacă are sau nu logica ceea ce spune un săgetător, nu trebuie 

să se abată de la idealul său, nu trebuie să renunțe la contactele cu oamenii, la proiectele pe care le 

au în derulare, nu trebuie să renunțe la bucuria pe care o au din parcurgerea acestor evenimente. 

Faptul că există o parte întunecată a firii lor care își cere dreptul, arată în momentul acesta că 

săgetătorul nu se poate bucura pe deplin de realizările pe care le-a avut în luna anterioară. De altfel, 

nu este atât de important să se bucure la intensitate maximă de lucrurile acestea, ci doar să le 

respecte, să le cinstească așa cum trebuie, să le aprecieze pentru a deveni ființe mature, persoane 

echilibrate așa cum sunt apreciate de ceilalți. Săgetătorul trebuie să vină acum cu un exemplu 

personal cu informații din viețile celorlalți, nu cu citate din mari autori sau cu întâmplări consultate 

din marile biografii. Educația este acum foarte importantă și se va vedea foarte clar care este 

săgetătorul needucat, care este persoana care nu a acordat o prea mare importanță studiului, culturii. 

Relația bună care se împlinește în 8 septembrie între Luna neagră și Axa Dragonului le spune 

săgetătorilor că numai educația îi poate scoate dintr-o complicație, din evenimentele delicate, din 

demersuri pe care adversarii lor le fac pe ascuns. Această relație dintre Luna neagră și Axa 

Dragonului arată că dacă se întâmplă ca un eveniment nefericit care se consumă pe spațiul public să 

îi scoată din atenția celorlalți, chiar dacă lucrul acesta se produce ca urmare a unor întâmplări 

nefericite, iminenta trecere a lui Jupiter în zodia Balanță și împlinirea definitivă a acestui eveniment 

în 9 noiembrie arată că un rău ce se întâmplă în viața unui săgetător este urmat întotdeauna de un 

bine. Sunt opriți din a nu mai face un lucru bun pe care l-au făcut până acum pentru că el oricum se 

apropie de final. Trecerea lui Jupiter pe casa protectorilor este de bun augur pentru săgetători pentru 

că îi face pe aceștia iubiți și apreciați de cei cu autoritate, cu putere, cu funcție dar, în egală măsură, 

îi poate transforma pe aceștia în protectori, în ghizi sau profesori pentru cei care au nevoie de 

îndrumare. Momentul acesta în care guvernatorul lor le trece pe zodia Balanță este unul de-a dreptul 

spectaculos. Desigur, nu este atât de spectaculos cum va fi peste doi ani intrarea acestei planete pe 

semnul lor, însă ceea ce se întâmplă acum are puterea de a combate caracterul rigid al vieții, de a le 

încuia această parte întunecată într-o zonă încât aceasta să nu mai fie activă, iar săgetătorii să nu 

mai fie atât de vulnerabili față de conspirații, față de răutățile celorlalți sau față de adversari care nu 

au puterea să le spună în față ceea ce gândesc. Este un proces firesc de evoluție și din fericire, și 

doar în cazul lor, lucrul acesta se produce în masă. Săgetători au șansa acum să treacă pe nivelul 

următor ceea ce este de foarte bun augur. 

Imediat ce Jupiter le-a intrat pe casa prietenilor săgetătorii trebuie să se adapteze la un nou 

ritm de lucru, la alte nevoi, la un alt anturaj ce lansează către aceștia alte pretenții. Este posibil ca 

experiența anterioară să fie foarte importantă pentru aceștia și să nu mai privească raporturile 

sociale cu atât de multă greutate, să nu se mai sperie atât de mult de accidente, ci să fie siguri pe 

ceea ce spun ei și pe ceea ce li se promite în general, pentru că în 10 septembrie nu li se promit 

lucruri frumoase nici pentru că Mercur se află în opoziție cu Chiron, dar nici pentru că Saturn trece 

într-o relație negativă cu Neptun. Lucrurile însă nu sunt construite doar în această direcție negativă, 

ci doar îmbrăcate în așa fel încât să pară încercări importante. Așadar, chiar de la începutul acestui 
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tranzit săgetătorul este încercat, pus în fața unei problematici destul de complicate pe care s-ar putea 

să o rezolve foarte rapid. Nu se știe însă dacă soluția este și cea mai bună, se știe însă că săgetătorul 

poate avea acum un răspuns la orice fel de întrebare, poate avea o rezolvare la orice fel de problemă 

pentru a prinde încă un răsărit de soare într-

un loc preferat, încă o vacanță, încă o 

perioada de relaxare. Este cunoscut faptul că 

a doua decadă a lunii septembrie înseamnă 

pentru toată lumea o orientare către elemente 

pozitive. Așadar, și ei participă la un proces 

de reconstrucție, și săgetătorii fac lucrul 

acesta prin a stabili din start care sunt 

elementele negative. În ultimul an au avut 

atât de multe griji și tensiuni, s-au consumat 

atât de mult pentru imaginea publică, pentru 

cariera, și-au făcut atâtea gânduri despre cum 

ar trebui să arate reușita lor pe mai departe 

încât acum nu vor să mai treacă prin așa 

ceva. Vor să știe din start care sunt 

adversarii, care sunt problemele pentru a se 

strecura mult mai ușor printre ele. 

Deocamdată nu pot să obțină într-un timp atât de scurt soluții atât de impresionante precum cer. Nu 

au cum sa afle toate problemele care ar putea să le aibă, fie chiar și numai ipotetic, de-a lungul 

următoarelor 12 luni. Deci nu ar trebui ca tensiunile care vin spre ei în a doua decadă a lunii 

septembrie să fie luată de decisive pentru următoarea perioadă. Vor avea această tendință, vor crede 

că adversarii pe care-i au acum vor rămâne cel puțin un an de zile. Vor vedea ca lucrurile se pot 

schimba substanțial imediat ce Marte le va ieși de pe semnul lor, adică nu vor mai fi persoane 

conflictuale, nu vor mai încerca pe toată lumea, nu vor mai fi detectivi, ci se vor preocupa de alte 

aspecte ale vieții.  

Opoziția soarelui cu Chiron ce se stabilește pe 15 septembrie și care le activează din nou o 

componentă a acestor presiuni de pe axa familiei, de pe axa devenirii, de pe axa emancipării, le 

aduce săgetătorilor griji față de sarcini pe care nu și le-au îndeplinit. Aceste griji s-ar putea să le dea 

insomnii, să îi facă să-și schimbe părerea despre ei înșiși, să gândească altfel despre colaboratori, să 

caute soluții miraculoase la ceea ce ar fi trebuit să fie soluționat de mult timp pentru a nu am mai 

avea cozi, pentru a nu mai căra cu ei probleme în speranța că acestea vor fi rezolvate de alții sau se 

vor rezolva de la sine. Această tensiune vizibilă și pentru ceilalți este pentru ei chiar dramatică. 

Opoziția Soarelui cu Chiron înseamnă și careul lui Marte cu Chiron, iar aspectul acesta are un ecou 

negativ asupra psihicului lor și pentru că se împlinește în aceeași zi cu Luna plina. Este posibil ca în 

momentul acesta săgetătorii să fi conștientizat că au consumat prea mult pentru imaginea publică, 

pentru carieră, au acordat prea multă importanță acestui sector și iată încet lucrurile se schimbă, 

adică pierd această priză la public, această bogăție. Cu cât înțeleg mai repede că această bogăție este 

volatilă, cu atât se îndreaptă cu pași repezi către o altă schimbare semnificativă a vieții lor, cea care 

se consumă în preajma zilei de 17 septembrie pe trigonul Marte Uranus. Săgetătorii care lucrează în 

cercetare, care studiază, care s-au lăsat până acum antrenați în tot felul de evenimente ce ar trebui să 

le confere răspunsuri cu impact asupra vieții lor, asupra existenței lor, vor produce acum o mare 

schimbare și aceasta ar putea să-i convingă că lucrurile neobișnuite sunt cele mai atractive. Se poate 

stabili din această prezentare cu caracter general doar faptul că această atracție față de lucruri 

neobișnuite nu va ține atât de mult timp cât cred în momentul acesta, ci poate, cel mult, doi ani de 

zile, adică atât cât va dura tranzitul lui Jupiter pe casele a XI-a și a XII-a. Au nevoie să înțeleagă 

acest mister pentru că tot ce vine dintr-o zonă a succesului, a luminii, le creează acum mari 

nesiguranțe, gânduri de îndoială suspiciuni teribile și din nou se văd în postura în care să apeleze la 

un reper. De această dată s-ar putea ca reperul să fie altul, nu cel la care au apelat cu luni in urma. 

De altfel, nu contează, important este ca rezultatul să fie cel care se așteaptă, adică să fie persoane 
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echilibrate și să nu ia decizii împotriva lor, să nu transforme succesul pe care l-au obținut în această 

vară într-un mare eșec sau în motiv de tristețe sau de dezamăgire. 

În cazul în care au depășit cu bine acest moment, săgetătorii își dau seama că s-au schimbat, 

ca o altă atitudine față de adversar, față de dușmanii, că până și pe aceștia îi pot învăța diverse 

lucruri și nu au nicio problemă dacă prietenii din jur îi privesc altfel, dacă îi judecă pentru lucrul 

acesta sau nu-i înțeleg. Ar trebui să țină cont de recomandările care le vin din interior și să facă 

lucrul acesta adică să se comporte foarte frumos cu adversarii, cu dușmanii pentru că îndemnul 

acesta este unul profund, mult prea adânc, atât de adânc încât nici chiar ei nu ar putea să-l sondeze 

în momentul acesta. Cel mai frumos lucru pe care-l putea să-l facă este să-l respecte. În 22 

septembrie Mercur, care a avut o perioadă de trei săptămâni de retrogradare și care le-a adus o 

critica nejustificată venită dintr-o zonă publică, mișcare retrogradă care a contribuit la 

vulnerabilizare acestui sector, își revine la mersul direct. Deja este prea târziu, săgetătorul s-a 

reorientat, este interesat să obțină succesul social în alt mod sau are o anumită rezervă față de zona 

care a lansat față de el critici gratuite. Trecerea Soarelui pe casa prietenilor și a protectorilor arată 

săgetătorilor că anumite călătorii pe care le-au amânat cu luni în urmă pot fi făcute acum. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că, în general, Soarele guvernează în cazul acestor nativi casa 

drumurilor lungi, iar acum, apropiindu-se de Jupiter, guvernatorul lor, le trezește una din trăsăturile 

definitorii ca zodie: nevoia de mișcare. 

De altfel, imediat ce Soarele a intrat pe casa protectorilor, multe lucruri frumoase se pot 

declanșa în viața unor săgetători care au fost modești, care au privit raporturile sociale cu atenție, cu 

măsură cu echilibru. Nu doar că apreciază mult o promisiune, dar și asocierile care se construiesc pe 

baza acestor promisiuni sunt de durată. Venus le intră pe casa lucrurilor ascunse în 23 septembrie și 

o parte din trăsăturile negative ale Lunii negre, cea care aducea complicații prin inovație sau 

încurajare unui grup mincinos, ar putea să lupte împotriva Săgetătorului și să facă lucrul acesta pe 

ascuns. Abia acum au ocazia săgetătorii să vadă că adversarii lor pot fi schimbați sau măcar opiniile 

lor pot fi îndulcite. Luna neagră nu este un element care să renunțe la statutul său sau care să 

comporte schimbări pozitive. Când face lucruri bune de fapt sunt lucruri rele îmbrăcate în haine 

frumoase. Dacă lucrurile acum se mai îndulcesc săgetătorul trebuie să se bucure doar de faptul că 

asta ar putea însemna o ușoară liniște, nu pentru că din partea acestor zone conflictuale nu va mai 

veni nimic. Venus nu va sta o veșnicie pe casa lucrurilor ascunse oricum, nu va sta mai mult decât 

Luna neagră, ceea ce înseamnă că imediat ce va ieși din Scorpion și va intra pe casa personalității, 

pe Săgetător, aceste grupuri, aceste forțe obscure se vor întoarce la practicile de altădată. 

În 26 septembrie și Pluton își va reveni la mersul direct în aceeași zi în care Soarele va fi în 

conjuncție cu Jupiter. Săgetători ar trebui să fie însă prudenți nu la promisiuni, pentru că acestea 

sunt frumoase și sunt construite pentru a produce urmări pozitive, ci la lucruri spectaculoase care le 

sunt oferite acum. Saturn se află într-o relație negativă cu Axa Dragonului și în această perioadă 

atinge gradul cel mai intens. Puterea de concentrare le este afectata, dar și puterea de decizie, iar 

asta pentru că le este oferit un lucru pe care l-au cerut într-o perioadă conflictuală. A primi 

răspunsul acum, a li se împlini acum o dorință pe care și-a construit-o într-o perioadă conflictuală 

înseamnă a se întoarce la un război mai vechi. Ar trebui să fie foarte prudenți pentru că lucrurile 

acestea se consumă și când Marte se află pe ultimul grad al zodiei lor, deci multe lucruri negative pe 

care au crezut că le-au ascuns sau că nu le-a văzut nimeni primesc acum răspunsuri pozitive și se 

reîntorc la probleme mai vechi deși ar trebui să privească înainte. 

În 27 septembrie Marte va intra pe casa banilor și săgetătorii vor fi atenți la cheltuieli, vor 

avea idei noi, vor fi mult mai calculați cu costurile pe care trebuie să le facă, de altfel aceasta fiind o 

poziție bună pentru ei. Totuși, trebuie să înțeleagă că din câștigurile lor trebuie să împartă. Pluton de 

pe casa banilor arată că ei sunt în această perioadă doar administratorii valorilor, nu toți deținătorii 

lor. De altfel, din 2008 încoace, Pluton le tot lansează mesajul acesta. Din 2023 după ce Pluton va 

aveau o altă calitate de horoscopul lor, adică nu va mai gestiona banii, ci informațiile, lucrurile în 

acest sector se pot schimba considerabil. Până atunci orice atașament de o formă materială, că sunt 

banii sau obiectele, creează un efect negativ, un răspuns negativ ce duce la deposedare. Cu cât își 

doresc mai mult banii câștigați ilegal, cu cât vor să muncească mai puțin pentru ceea ce au nevoie 

cu atât mai mult li se va cere. Au ocazia acum, când Marte va trece pe casa banilor să înțeleagă cum 
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anume trebuie să lucreze cu aceste noțiuni. Marte are o rezonanță specifică una foarte specială cu 

Pluton și vor avea curajul să vadă informația așa cum este ea. Nu trebuie să înțeleagă de aici că nu 

le aparține ceea ce câștigă, ci că nimic nu este cert, că nu este doar meritul lor pentru câștigurile pe 

care le au și din această cauză există acest semnal venit din jur că trebuie să împartă. A împărți din 

ceea ce câștigă nu înseamnă a se desprinde de o parte din câștig. Poate nu trebuie să dea nimic, nu 

trebuie să facă nici cadouri și nici milostenie. Poate este suficient doar să recunoască, să ridici ochii 

spre cer și să spună „Mulțumesc!” arătând că este conștient că în această recompensă de care se 

bucură nu este doar meritul său. 

 

OCTOMBRIE 
Îndrăzneală. Inconștiență este ascunsă bine. Își îndeplinesc o dorință. Sunt avertizați, dar 

nu țin cont. Se preocupă de popularitate. Sunt împotriva celorlalți dacă și ceilalți sunt împotriva 

lor. Comportamentul este vizibil orientată către duritate sau fapte greșite. Intoleranța. Lipsa de 

compasiune. Discuta despre un succes, dar nu sunt consecvenți. Înțelepciune de viață este 

importantă. Se trece cu vederea greșeala un om doar pentru că acesta trebuie să plătească mai 

mult. Sincronizare. Dorințele sunt simple. Comportament straniu. Iubesc banul. Comunică ușor cu 

ceilalți. Nu vor să fie răspunzători pentru faptele celorlalți. Curaj. Se simt înșelați sau păcăliți. 

 

Să-i ceri unui săgetător să se distanțeze de păcat în situația în care trece într-o perioadă în 

care Saturn, seniorul karmei, le tranzitează casa personalității, iar Luna neagră le trece pe casa 

lucrurilor ascunse, este cu adevărat o îndrăzneală sau o dovadă de inconștiență. Totuși, acesta este 

contextul astral și rolul nostru este de a-l prezenta în mod obiectiv. În octombrie și pentru săgetători, 

la fel ca și pentru celelalte zodii, înseamnă distanțare de păcat și, ca o consecință a acestui fapt, să 

comporte o dezvoltare progresivă pe direcția pe care se află acum, în acest moment, la începutul 

acestei luni. 

Încă din prima zi a lunii octombrie, de când se împlinește Luna nouă, săgetătorul încearcă să 

se adapteze la noile condiții de lucru. Deocamdată face lucrul acesta în condiții armonioase, fiind 

încurajați să-și spună punctul de vedere, să se exprime frumos, să respecte o intuiție sau un imbold 

pe care l-au simțit încă din lunile anterioare. Sunt avertizați însă săgetătorii că s-ar putea ca 

evenimentele cu care se compară de la începutul lunii octombrie să fie marcate de tristețe, să le 

arate că există un preț pentru care popularitatea se află în ograda lor. De acest lucru vor fi conștienți 

chiar din 2 octombrie, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Chiron și trebuie să 

stabilească noi condiții de colaborare, trebuie să dea socoteală mai târziu pentru ceea ce nu au reușit 

să obțină în momentul acesta. Desigur, pentru că Venus trece pe casa lucrurilor ascunse și mai este 

și prietena cu Axa Dragonului, se poate stabili încă de pe acum că problemele acestea nu vor avea 

un ecou negativ asupra psihicului săgetătorului și nici asupra imaginii sale sociale. Deocamdată dau 

explicații, iar aceste explicații, chiar dacă nu sunt acceptate, ele nu se întorc împotriva acestui nativ, 

nu generează conflicte, nici măcar între generații, așa cum am văzut că s-a întâmplat cu alte semne 

zodiacale. Au puterea acum să beneficieze de un ajutor dintr-o zona nevăzută, din subtil, din partea 

îngerului păzitor sau din partea unei persoane care îi ajută foarte mult și care preferă să activeze din 

umbră. 

De lucrul acesta vor fi foarte conștienți în 4 octombrie, când Soarele se va afla într-o relație 

foarte bună cu Saturn și când testează rezistența celorlalți, intervin cu o critică, cu o observație 

nepotrivită, cu un aer de superioritate într-un context în care ar trebui să țină cont de recomandările 

celorlalți sau să nu spună nimic. Saturn de pe casa personalității îi face acum să se creadă mai buni 

decât sunt și, evaluând greșit o situație, să considere că anturajul permite o astfel de atitudine, îi 

tolerează anumite derapaje. Din fericire, Saturn în această perioadă se află în mers direct și se pot 

adapta relativ repede la anumite condiții exterioare, adică nu vor merge prea departe cu această 

atitudine. Vor înțelege însă ceea ce trebuie să înțeleagă din acest impact. 

Săgetătorii beneficiază însă, la fel ca și celelalte zodii, de o trăsătură generală, aceea care îi 

îndeamnă să perceapă realitatea într-un mod aparte, să vadă elementele ascunse, să înțeleagă mult 

mai multe dintr-un conflict decât ar înțelege în mod normal. Pentru a înțelege însă frustrarea va 
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trebui să se întâlnească cu ea și să vadă dacă starea de normalitate asupra căreia au lucrat până acum 

este într-adevăr așa cum se spune, o dovadă de putere, de expresivitate sau de inteligență. În 6 

octombrie, când Marte se va afla într-o relație negativă cu Jupiter, impulsul acesta al individului de 

a distruge ceva bun din jur va fi foarte vizibil în comportamentul săgetătorului. Din fericire, face 

acest lucru la adresa celor care le-a dovedit până acum înțelegere, toleranță și compasiune. Nu va fi 

un capăt de țară dacă vor greși și aceste erori ale lor vor rămâne într-un spațiu intim, dacă vor 

rămâne într-o zonă nespusă, ascunse, urmând ca abia la anul, dacă vor fi condițiile prielnice, acestea 

vor fi discutate într-un context. Deocamdată preocupările celor cu care interacționează săgetătorul 

nu sunt cele menite să divulge secretele partenerilor lor. Impactul pe care Marte îl are asupra Axei 

Dragonului din această perioadă este unul magic și toate aceste elemente de comportament, unele 

numite chiar derapaje, pe care un săgetător le abordează cu îndrăzneală, sunt instrumente de 

tatonare, iar observațiile pe care le obțin de pe marginea acestora sunt de-a dreptul magice. 

În 7 octombrie Mercur va intra pe casa protectorilor și săgetătorii beneficiază de un suflu 

nou. Prin această poziție nu se poate stabili dacă sunt ajutați în mod direct, dacă această susținere pe 

care o primesc poate să vină de la o persoană, cât se poate deduce că ajutorul acesta vine de la un 

mesaj. Cumulând cu faptul că, imediat ce Mercur intră pe zodia Balanță, Soarele se va întâlni cu 

Pluton într-un careu perfect, înțelegem că lucruri acestea pe care le observă săgetătorului, care intră 

în forul lui intim, care sunt deduse sau care sunt descoperite, reprezintă marele noroc al anului 

2016. În urma acestor observații, săgetătorului aproape că nu-i vine să creadă că nu a fost ajutat de 

nimic din exterior, că până la urmă s-a ajutat singur prin experiențele pe care le au, prin abilitatea 

lor de a se adapta unor condiții exterioare sau de a înțelege. Știm, nu doar din prezentarea pe care 

am făcut-o până acum săgetătorilor, ci, în general, această zodie are o mare deschidere către 

înțelegere. Dacă toate informațiile sunt așezate precis, în ordine, atunci concluzia i se dezvăluie 

unui săgetător cu o ușurință fantastică. El nu întreabă pentru a se afla într-o discuție, pentru a se 

băga în seamă, ci vrea să înțeleagă. Înțelegerea care vine spre săgetător în prima decadă a lunii 

octombrie poate explica multe din evenimentele de culise, dar prin intermediul acestora poate 

înțelege și care este rostul unor întâmplări pe care l-au parcurs în acest an cei din jurul lor și care au 

fost deosebite, ciudate. 

Dar dacă au reușit să înțeleagă numite lucruri care s-au consumat în viețile lor până acum nu 

înseamnă că au renunțat la confruntare, nu înseamnă că au renunțat la luptă și, de asemenea, pentru 

că Marte se află pe un semn nonviolent, cel al Capricornul, nu înseamnă că săgetătorii și-au 

temperat impulsul agresiv. Saturn se află în continuare pe semnul lor și au impresia că tot ce ține de 

cunoaștere de viață, de înțelepciunea unor procese foarte complicate trebuie să treacă pe la ei, 

trebuie să le ofere lor tribut, ei reprezintă vama. În 11 octombrie, când Venus se va afla într-o 

conjuncție cu Junon pe casa lucruri lor ascunse, vor face un joc periculos. Nu vor împărtăși multe 

lucruri din cele pe care le-au observat până acum, nu vor spune celorlalți ce au înțeles, ce au dedus, 

la ce concluzii au ajuns și vor face o mare greșeală. Aceasta s-ar putea să fie una dintre cele mai 

mari greșeli pe care un săgetător îl face pe finalul anului 2016. Creează nervozitate în jur, creează 

animozități, creează intrigi între oameni, deși la suprafață comportamentul său este impecabil.  

Sunt multe evenimente pozitive ce se consumă în a doua decada lunii octombrie, dar care au 

asupra săgetătorului un impact negativ. Nu se citește pe chipul său lucrul acesta însă se poate citi pe 

imaginea sa socială, se poate constata din ceea ce discută alții despre el. Săgetătorul care consultă 

aceste previziuni din timp este avertizat să respecte recomandarea astrală pentru că atât corelațiile 

pozitive, cât și cele negative se întorc în timp, cele pozitive în mijlocul lunii martie, iar cele 

negative în mijlocul lunii ianuarie, și nu le permite acestora să adopte un comportament corect, ci 

unul care seamănă cu metodele aplicate pe vremea aceea. Pentru că nu doar pentru săgetător, ci, în 

general, pentru toată lumea, primele trei luni ale anului sunt suficient de grele încărcate și 

apăsătoare, tot ce face trimitere la zona aceea este marcat de subiectivitate sau întunecat. 

Există însă toate condițiile ca lucrurile acestea pozitive să nu-i ia pe nepregătite un săgetător, 

există toate condiție sociale ca inteligența sa practică să fie pusă în aplicare așa cum trebuie, însă 

este prea zăpăcit, prea instabil, se bazează prea mult pe promisiunile celorlalți, pe vorbe lipsite de 

conținut ale unor persoane care au dovedit până acum că nu trebuie să fie de încredere. Au avut însă 

câteva luni de succes, au fost însă protejați de eveniment sociale așezate de la sine într-o ordine 
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foarte frumoasă și au uitat ce li s-a întâmplat la începutul anului, au uitat cât de greu le-a fost și cât 

de delicate le-au fost relațiile sociale. Dacă acum se întorc la obiceiuri mai vechi atunci își merită 

soarta. 

 
Pentru că Soarele se află acum în tranzit prin casa iubirii primite opoziția pe care o 

împlinește cu Uranus de pe casa iubirii dăruite le pune la grea încercare sentimentele. Acesta va fi 

practic momentul când un săgetător ar trebui să înțeleagă că se află într-o perioadă dificilă și că nu 

ar trebui să se ia după poveștile frumoase pe care le-au din jur, după recomandările mieroase, după 

termenii folosiți în mod intenționat pentru a le face pe plac lor, ci trebuie să ia de bun ceea ce simt și 

ceea ce văd că nu se întâmplă. Opoziția Soarelui cu Uranus arată nesiguranță, evenimente care 

transformă o întâmplare banală într-un eveniment nefericit, orgolii care scapă de sub control, relații 

compromise pe baza nesincronizării sau situații ciudate care scot la lumina sentimente conflictuale. 

În egală măsură, pentru că Mercur se află în relație negativă cu Pluton, iar Pluton se află acum într-o 

casă ce încurajează spiritul practic, îndemânarea, conflictul pe care-l parcurg săgetătorii ar putea să 

le vorbească despre frustrarea pe care o simt în momentul acesta pentru că nu și-au împlinit un vis. 

Luna plină din 16 octombrie amplifică toată această trăire a Săgetătorului ducând-i foarte ușor către 

o zonă necontrolată. Desigur, nu trebuie să facă prea multe lucruri, trebuie doar să fie atenți la 

oamenii special din jur, trebuie să țină cont de dorințele simple ale oamenilor, să vadă cât de ușor 

este să le îndeplinească și cât de multă mulțumire primesc din partea acestora. Lucrurile frumoase și 

profunde sunt foarte simple și le au în jurul lor presărate peste tot. Există tendința să nu le vadă pe 

acesta pentru că în lunile anterioare au trăit la un nivel foarte înalt, s-a exprimat la scenă deschisă, 

au fost vedete de necontestat față de toate zodiile, iar acum au revenit la forma inițială. Există multe 

beneficii pe care le-au comportat săgetătorii în această perioadă de avânt social și acum nu trebuie 

decât să se trezească la realitate, să nu mai lanseze pretenții gratuite și să se bucure de lucrurile 

simple. 

În 18 octombrie, când Venus va intra pe semnul lor, vor vedea că aceste lucruri simple sunt 

încărcate de o profunzime aparte. Săgetătorii, de altfel, devin și foarte atractiv, lucrează intens la 

maniere, vorbesc frumos, nu mai agită spiritele și nu mai sunt împotriva tuturor, dar așa de 

plictiseală sau pentru că vor să se apere ca nu cumva cineva ajutat de ei să le ia locul. 

20 octombrie îi încercată pe săgetători pentru care aduce plasarea lui Mercur, de pe casa 

prietenilor, protectorilor, în opoziție cu Uranus aflat acum pe casa iubirii dăruite. Mai au încă 

anumite impulsuri pe care nu și le controlează, mai au lucruri de spus de clarificat, de transferat, 
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mai au câțiva dușmani pe care trebuie să-i învingă, dar, în egală măsură, din toate aceste 

confruntări, descoperă și că mai au câțiva oameni pe care îi pot ajuta. Pe această opoziție dintre 

Mercur și Uranus săgetătorii au un comportament straniu, pe baza unei opoziții din partea 

anturajului fac împotriva adversarilor lor gesturi remarcabile față de oameni simpli. Pentru a se 

răzbuna pe cei pe care îi consideră puternici se aruncă în luptă, fac ceea ce adversarii lor au declarat 

că nu pot să facă și devin din nou celebri. De altfel, celebritatea nu prea îi mai încântă atât de mult 

în această perioadă și de aceea vor fi mult mai conștienți în preajma zilei de 22 octombrie când 

Marte va avea de împlinit o relație pozitivă cu Luna neagră de pe casa lucrurilor ascunse. Se simt 

îmbătrâniți, apăsați de răspundere, îngrijorați de ceea ce nu pot controla, nu pot încadra sau nu au 

reușit să obțină deși le erau foarte necesare. Se poate invoca aici motivul banului, al unui alt tip de 

regim alimentar, redobândire unei funcții pe care au pierdut-o sau la care au renunțat de bunăvoie în 

lunile de vară sau poate chiar li se cere să se achite de o datorie deși până acum nu le-a spus nimeni 

că sunt datori cu ceva. 

În 23 octombrie Soarele va intra în zodia Scorpion și în ziua următoare Mercur îl va urma 

ceea ce înseamnă că se va accentua casa lucrurilor ascunse și emoțiile săgetătorilor vor fi din nou 

complicate. Partea aceasta întunecată a săgetătorilor le va da de furca pe finalul lunii octombrie și, 

de asemenea, va fi activă și pe începutul lunii noiembrie. Comunică altfel cu ceilalți, spun cuvinte 

puține, le împreunează într-un chip aparte și se așteaptă ca toată lumea să-i înțeleagă. Săgetători 

care consultă aceste previziuni astrale sunt avertizați că limbajul pe care-l folosesc este complet 

necunoscut partenerilor de dialog, vor avea nevoie de un translator sau să facă un efort să se 

adapteze la cerințele celorlalți. Judecând după faptul că Uranus de câțiva ani buni le-a tulburat 

foarte mult acest regim al sentimentelor, putem anticipa că săgetătorii nu vor avea răbdare cu cei 

care nu reduc o mare parte din mesajul pe care vor să-l transmită. La lipsa de respect prin 

nediminuarea mesajului ei răspund prin nerăbdare. Se opresc, reiau anumite idei, dar nu 

reformulează totul și nici nu-și schimbă limbajul de dragul celorlalți. 

Finalul lunii octombrie va fi dominată de refuzuri. Săgetătorii sunt refuzați în demersurile pe 

care vor să le facă și mulți au impresia că succesul pe care l-au obținut în vară este cam tot ce putea 

obține anul acesta. Ar trebui să ia de referință evenimentele care se consumă pe finalul lunii 

octombrie. Refuzul acesta este mai curând un mod exagerat de a interpreta un mesaj de neputință ce 

vine din partea celuilalt. Dar nu toate solicitările săgetătorului trebuie să primească răspuns pozitiv, 

dorințele lor nu trebuie toate îndeplinite și pentru că se întâmplă așa nu înseamnă că are cineva ceva 

cu ei. Relația proastă a lui Venus cu Axa Dragonului le dă săgetătorilor această lecție a răbdării, a 

măsurii, a respectului față de modestie, puțin sau acceptare. Conjuncția Soarelui cu Mercur ce se 

împlinește pe finalul acestei luni arată că dispun de o mare putere de concentrare, dar pe care o vom 

folosi într-un alt plan, nu într-un mod vizibil, ci pentru suflet, pentru demersuri ascunse, pentru 

bucătăria unui proiect sau pentru cercetare spirituală. Pentru că în această perioadă Chiron este 

retrograd, profunzimea spirituală a săgetătorului nu va fi atât de mare chiar dacă au casa lucrurilor 

ascunse, casa iluminării, atât de accentuată. Sextilul lui Marte cu Chiron din 28 octombrie poate fi 

reprezentativ la acest capitol când vor fi opriți din drum, se vor bucura cu cele câteva rezultate pe 

care le obțin la începutul acestor demersuri și vor crede că au obținut o mare comoară sau că asta e 

tot ce ar putea să obțină. Sunt înșelați, sunt păcăliți, sunt induși în eroare de propria minte, de 

propriile aspirații, de propria neputința de a comunica sau de a trece dincolo de aparențe. 

De altfel, multe din evenimentele care se consumă pe finalul lunii octombrie la arată 

săgetătorilor că trebuie să respecte părerile celorlalți, trebuie să abordeze în mod corect un procedeu 

dacă vor să obțină rezultatul scontat. Dacă țin cont de acest avertisment, dacă sunt atenți și 

răbdători, de altfel sigură condiție care trebuie s-o îndeplinească, vor reuși să obțină o mare 

performanță în demersurile din ultima perioadă, vor avea succes în schimbul de experiență, iar ceea 

ce se consumă pe casa lucrurilor ascunse, intrigile și conspirațiile care se creează acum împotriva 

lor devin complet inofensive. Norocul săgetătorului poate duce pe un traseu scurt la succes, la 

realizare încât cei care s-au chinuit până acum să demonstreze contrariul vor rămâne cu marfa în 

soare. Altfel, își vor exacerba o importanță de sine care se va dovedi periculoasă în următoarele 

luni. 
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NOIEMBRIE 
Interese ascunse. Visează la un avantaj major. Nefericirea li se pare greu de suportat. 

Armonia din familie este foarte importantă. Caută locul cel mai cald. Au nevoie de consiliere. 

Trebuie să accepte recomandările. Hotărâre. Zăpăceală. Visul le temperează instabilitate 

emoțională. Atracție către lucruri ascunse, ciudate, neobișnuite. Suportul prietenilor este foarte 

important. Avertisment. Teamă de răutatea celorlalți. Nu pot răspunde la vulgaritate. Un mare 

eveniment îi curtează. Își împlinesc o mare dorință vieții. 

 

Multe lucruri interesante se vor consuma în viața unui săgetător pentru că are suficiente 

multă determinare și deja o mare parte din presiunea care a planat asupra lui prin accentuarea casei 

lucrurilor ascunse se degaja. Prima decada lunii noiembrie va păstra amprenta pe care au constatat-o 

în luna anterioară, dar, în plus, apar soluțiile mult mai ușor, sunt mai volubili, mai puternici și mai 

determinați să combată conflictele pe care ceilalți le susțin în mod gratuit. 

Chiar de la începutul acestei luni când Soarele se va afla într-o relație pozitivă cu Neptun și 

cu Axa Dragonului, săgetătorii vor vedea care le sunt prietenii adevărați, care le sunt oamenii cu 

care pot comunica foarte ușor sau pe care se pot baza într-un proiect foarte ambițios. Deocamdată 

nu vor să se mai implice în demersuri ample, așa cum s-a întâmplat în vară, ci vor să și le 

programeze deja pe cele de la anul următor. Asocierile pe care le fac acuma trebuie să fie de durată, 

trebuie să aibă această amprentă a loialității, sincerității și a exprimării rafinate. Se bucura acum de 

prezența planetei Venus pe semnul lor care îi face atractiv, plăcuți, comunicativ și puternici în fața 

unei presiuni psihologice. Planeta Venus pe semnul lor le poate vorbi acum despre o putere pe care 

o vor folosi în raport cu un membru al familiei. Din nefericire, în primele zile ale lunii noiembrie 

Venus va trimitem unghiuri negative față de ceea ce se consumă pe casa familiei și de aici vine și 

motivația pe care un săgetător o va simți în a se apropia mai mult de ceea ce înseamnă armonizarea 

mediului familiei sau apropierea cu căldură de persoane dragi, cele care le-au fost alături în prima 

parte anului, când lor le-a fost foarte greu. În acest termen general de “familie” săgetătorii includ și 

protectori, consilieri, ghizii sau profesorii pe care i-au avut alături de-a lungul acestui an. Desigur, 

nu se vor comporta ca și cum anul 2016 s-a încheiat, dar fac un arc peste timp, se gândesc cu 

nostalgie la ceea ce își programau la începutul anului și se gândesc acum, prin repere practice, prin 

evenimente concrete care s-au întâmplat de-a lungul lui 2016 dacă planurile de atunci s-au împlinit, 

fie măcar și în parte. Trecerea lui Neptun prin Coada Dragonului scoate în evidență un lucru care îi 

doare foarte mult. Pentru succesul social, pentru a menține o anumită imagine, motivată sau nu, au 

sacrificat ceva din familie, din forul interior, au sacrificat sentimente sau chiar timp pe care ar fi 

trebuit să-l petreacă alături de cei dragi. Au în această perioadă mustrări de conștiință și se hotărăsc 

să pună punct acestui comportament. Această hotărâre nu va ține mult, pentru că deja încă din 

această perioadă când vor să schimbe lucrurile pentru a nu mai fi cum au fost anul ăsta deja își fac 

planuri să reediteze succesul de anul ăsta în anul următor. Deci iată cât de încurcate sunt gândurile 

și sentimentele unui săgetător care vrea să împace pe toată lumea. 

Desigur, nu trebuie să considerăm că săgetătorii sunt atât de înțelepți pe cât de ușor arată în 

această perioadă. Reperul negativ al primei decade aferentă lunii noiembrie face trimitere la ceea ce 

s-a consumat în mijlocul lunii anterioare când s-au simțit ca și cum cad în gol și când au avut 

mijlocul lunii ianuarie drept reper negativ. Acum, la început de noiembrie, mijlocul lunii ianuarie 

este reper pozitiv și de aici se poate constata un fel de zăpăceală în mintea acestui nativ, o înclinație 

către lucruri neobișnuite, o atracție către furtună și către competiție, pentru că au senzația că urcă, 

din care se aleg cu lucruri bune într-un mod absolut întâmplător. Lucruri bune pe care un săgetător 

le va realiza începutul lunii noiembrie sunt expresii ale unei forțe pe care nu o controlează, sunt 

întâmplătoare, apar pentru că adversarul este cu mult mai slab decât sunt ei, nu pentru că și-au 

calculat foarte bine etapele. 

În 6 noiembrie când Junon le intră pe semnul lor li se cere să fie atenți la asocierile pe care 

le fac, la oamenii care îi laudă, la îndrăzneala pe care o au la adresa celor care le-au tolerat 

comportamentul neobișnuit din prima jumătate a anului pentru a nu regreta evenimentele pe care 

aceste persoane le vor declanșa în ultima lună a acestui an. Intrarea lui Junon pe Săgetător trebuie 
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să-i încurajeze să se prezinte față de comunitate prin exemplul personal pe care îl cunosc foarte bine 

pe care l-au verificat de mai multe ori, nu prin ceea ce le trece acum dintr-odată prin minte. Există 

toate premisele necesare ca lucrurile să fie orientate de-o manieră pozitivă, adică să-și poată permite 

să fie și idealiști, și materialiști, să fie și puternici, dar și slabe într-un mod nepericulos în așa fel 

încât să facă plăcere unei persoane din jur să le ofere ajutor. În felul acesta folosesc în mod optim 

atât exemplul personal, prin ceea ce există acum pe casa personalității, dar și poziționarea 

guvernatorului lor, planeta Jupiter, pe casa prietenilor și temperează instabilitatea emoțională pe 

care o traversează din 2011 încoace de când Uranus le trece pe casa iubirii dăruite . 

Trecerea lui Marte pe casa comunicării schimbă ritmul de lucru, îi îndeamnă pe aceștia să 

argumenteze totul și se vor comporta ca și cum au recuperat o mare parte din energia pe care au 

consumat-o în ultima perioadă implicându-se în tot felul de conflicte cu suport afectiv. Marte în 

Vărsător este complet imaterial, deci îi va face pe săgetători să se preocupe acum de lucruri care se 

află într-o parte nevăzută, în lumea de dincolo, într-o zonă abstractă. Până când Soarele va intra pe 

semnul lor, adică în a treia decadă a acestei luni, atracția către lucruri ascunse, ciudate, neobișnuite 

este una foarte mare. Sunt avantajați de această poziție cu precădere cei care lucrează cu energia sau 

care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. Aceștia vor primi semnale pentru a merge 

mai departe, vor primi explicații referitor la dilemele pe care le-au avut, referitor la ritmul în care 

evoluează.  

A doua decadă a lunii noiembrie le arată 

săgetătorilor că au revenit la normalitate. Vor vedea însă 

că de evenimentele începutului de an își vor aduce aminte 

pe finalul lunii decembrie, însă până atunci nu vor mai 

face retrospective atât de mari, cu excepția mijlocului 

lunii decembrie, însă lucrurile atunci sunt ținute sub 

control pentru că trimiterea către primele trei luni ale 

anului se face către un eveniment înțelept, nu către unele 

pozitive sau negative pentru a le amplifica instabilitate. 

Prin faptul că în 11 noiembrie Soarele se va afla 

într-o conjuncție cu Luna neagră pe casa lucrurilor 

ascunse îi face pe săgetători vulnerabili la intrigi vechi, nu 

cele care s-au format în ultimele luni și nici într-un caz 

cele care s-au format de când Luna neagră trece pe casa 

lucrurilor ascunse. Ceea ce îi lovește acum este de mult 

timp, poate chiar o problemă de destin sau o 

incompatibilitate majoră între familie și mediul social, 

între ei și un ideal sau între ei și alte persoane cu care nu 

se pot armoniza în niciun fel. Nu ar trebui să bage în 

seamă lucrurile acestea sau dacă se preocupă de acestea ar 

trebui să aibă suportul familiei, suportul prietenilor, să fie siguri că nu se aruncă în vâltoarea vieții 

în speranța că de acolo ar putea să le vină lucruri puternice sau să beneficieze într-un chip minunat 

de o protecție. De această dată pentru a învinge au nevoie ca toate lucrurile să fie clare. 

În 12 noiembrie, când Venus va intra pe casa banilor, lucrurile concrete se vor preocupa de 

ceea ce poate fi cumpărat, transformat în valoare circulantă sau despre ceea ce creează senzație de 

sațietate. Dacă sunt persoane orientate pe o cale spirituală, își vor umple camera de lucru cu cărți cu 

substrat spiritual, cu lucrări de filozofie sau de dezvoltare personală, iar dacă sunt oameni comuni 

atunci se vor bucura dacă au conturile din bancă pline, dacă au multe obiecte în casă sau dacă 

primesc foarte multe invitații din partea cunoscuților pentru a se întreține, pentru a socializa, pentru 

a-și petrece timpul liber. Situația aceasta este reconfortantă pentru un săgetător, mai ales că tot în 12 

noiembrie, Mercur le va intra pe semnul lor și îi va face vorbăreți, puțin cam asta era vorba, puțin 

cam impulsivi, dar nevinovați adică nu se afișează duri sau prea critice în mod intenționat, ci dintr-o 

lipsă de măsură, așa cum știm noi că sunt săgetătorii. În 14 noiembrie când se va împlini și Luna 

plină, cu Soarele pe casa lucrurilor ascunse, sunt avertizați să se protejeze de pericole ce vin de pe 

apă, de la lucruri prea fierbinți sau prea reci, de la extreme termice, să nu se încreadă în 
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promisiunile prea intense ale unui cunoscut sau să înfrunte obiecte. Lucrurile acestea aparent 

banale, cele care în mod normal, la ce preocupări au acum, nu fac parte din ceea ce ar trebui să-i 

intereseze acum, se transformă brusc în elemente vulnerabile. Dacă nu țin cont de acest avertisment 

astral toate se vor transforma în luna următoare în surse de scandal, în cauze care duc la conflicte 

sau la despărțire. 

În 15 noiembrie constată că beneficiază de o protecție din partea cuiva, poate chiar din 

partea unor persoane pe care le-au apreciat la rândul lor în prima jumătate a anului pentru că le-a 

oferit sprijin, pentru că le-a fost alături, pentru că le-au dat un sfat prietenesc sau pur și simplu 

pentru că săgetătorii știau că sunt acolo și pot să își îndrepte privirea spre aceste persoane ca spre un 

reper. Acum le întorc aceste fapte bune și se creează legături foarte profunde, prietenii sincere, care 

merg dincolo de cuvinte, dincolo de promisiuni și dincolo de ceea ce se poate înțelege că există 

între oameni care se iubesc. O atracție între suflete va crea în viața unui săgetător o magie aparte. 

Poate să facă lucrul acesta și-o face cu efort, de altfel cei care primesc ajutor acum din partea lor nu 

trebuie să se aștepte că acest ajutor le vine pur și simplu. În 18 noiembrie trec printr-un careu pe 

care Mercur îl realizează la Axa Dragonului. S-ar putea ca ajutorul pe care-l oferă acum să vină în 

momentul cel mai delicat al anului, când nimeni nu se așteaptă să sufere atât de mult, să se simt atât 

de singur sau atât de marginalizați. Nimic din această dispunere astrală nu vorbește despre lucrurile 

acestea, cu toate acestea săgetătorul are impresia că îi lipsește ceva esențial în viață. De altfel, 

săgetător obișnuiește să se simtă în felul acesta în momentul în care apele în jurul său s-au liniștit. 

Când nu mai are de lucrat în exterior, când nu mai are de modelat nimic în afară, se oprește și intră 

în contact cu partea întunecată a ființei sale, aceea care nu se liniștește niciodată. Probabil și în 

momentul de față se întâmplă la fel. Tot partea întunecată a firii lor le spune că niciodată nu se vor 

împăca cu aceste emoții conflictuale, extremiste, cele care se bat pentru aceeași poziție deși au 

sensuri diferite. 

Desigur această stare de melancolie nu ține mult. Venus, în 19 noiembrie, se va afla într-o 

relație bună cu Axa Dragonului și prin această poziție se va media tendința Nodurilor cu Coada 

Dragonului. Este important să treacă și prin această stare, este important să vadă care sunt emoțiile, 

care le este baza adâncimilor sufletești după ce binele și răul din exteriorul lor se liniștesc. 

În 20 noiembrie, Neptun își va reveni la mersul direct și atunci zona aceasta a emoțiilor nu 

va mai fi atât de neobișnuită, nu vor mai fi atât de vulnerabil nici la minciună și nici la lucruri prea 

dure ce ar putea să vină din această zonă. Apoi, în 21 noiembrie și Soarele va intra pe semnul lor și 

vor fi puternici, vor inspira încredere și vor putea să se implice în evenimente sociale cu un mai mic 

efort. 

Desigur trecerea Soarelui pe casa personalității arată că se pot folosi de anumite instrumente 

sociale pentru a se prezenta pe sine ca fiind persoane foarte puternice, echilibrate, înțelepte și care 

nu fac rabat de la calitate. Dar s-ar putea ca nota aceasta să fie puțin cam impulsivă și în intenția lor 

de a obține rezultate pozitive pe zona publică să se întâmple de fapt reversul, adică să intre în tot 

felul de combinații una mai ciudată decât cealaltă. Dacă nu vor fi atenți, dacă nu vor respecta ritmul 

de lucru al celorlalți, întârzierile pe care aceștia și le permit, dacă se prezintă față de comunitate 

mult prea mândrii sau prea încântați de rezultatele pe care le-au obținut de-a lungul acestui an atunci 

riscă să cadă în ridicol, riscă să dea evenimentelor sociale o tentă neobișnuită, să le scadă 

randamentul și sa ajungă din nou în situații conflictuale. 

Reacția aceasta de apărare a săgetătorilor vine ca urmare a unei presiuni teribile care există 

pe semnul lor. Se simt îndemnați de felul lor de-a fi, de ceea ce știu sau de relațiile pe care le-au să 

aibă genul acesta de impulsuri. S-ar putea ca momentul decisiv al unei negocieri să fie de fapt o 

mare dezamăgire a unui săgetător, nu pentru că rezultatul nu este cel pe care și-l dorește, ci pentru 

că partenerul de dialog are o reacție de desconsiderare sau îi lasă impresia că l-a păcălit, la dus 

acolo unde a vrut, i-a smuls acceptul deși ar fi trebuit să-l lase pe el să spună ceea ce gândește 

pentru că oricum rezultatul ar fi fost la fel. Se implică în genul acesta de conflicte și pentru că în 23 

noiembrie Chiron se află într-o relație bună cu Luna neagră, iar Mercur trece prin conjuncția cu 

Saturn. Nu știu dacă să fie flexibili sau rigizi, dacă să respecte disciplina de lucru, dacă să se țină de 

rațiune sau să se lase în voia intuiției. Nu știu deocamdată ce să aleagă, nu știu pe care traseu să 

pornească și, în consecință, nu știu ce să simtă despre ceea ce trăiesc în momentul acesta. Contextul 
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astral de acum nu-i ajută să se hotărască, poate ar trebui să facă trimitere la ceea ce s-a consumat la 

începutul lunii octombrie, atunci când au reușit să gestioneze situațiile care le amplificau tristețea, le 

vorbeau despre dezamăgiri sau îi îndemnau să încadreze percepțiile vieții într-un mod foarte simplu 

și corect. 

Finalul lunii noiembrie poate aduce săgetătorilor situații foarte delicate pornind de la această 

confuzie pe care nu reușesc să o gestioneze corect. În 25 noiembrie, când Venus se va afla într-o 

conjuncție cu Pluton, iar Jupiter trimite raze negative către ceea ce se întâmplă pe casa banilor, 

adică spre Pluton, săgetătorul trece printr-un mare conflict. Aceste semne de întrebare pe care le are 

la adresa oamenilor se pot transpune în semne de întrebare la adresa proprietăților, bunurilor sau 

beneficiilor pe care le pot obține din partea acestor persoane. 

Este adevărat, grijile acestea nu sunt chiar fanteziste, și nici inventate doar pentru a avea 

mintea ocupată. A trece prin careul Mercur-Chiron, în situația în care Chiron este retrograd, 

înseamnă a te descurca cu ceea ce ai în momentul acesta fără a fi ajutat. Săgetătorul are în jurul său 

oameni care să-l ajute, însă nu știe cum să ceară, nu are răbdarea necesară să se oprească la una 

dintre persoanele capabile să îi ofere ajutorul necesar pentru a depăși acest impas. Dacă luăm în 

calcul și faptul că Luna neagră pe casa lucrurilor ascunse și a bolilor cronice le poate accentua o 

problemă de sănătate, neputința de a se vindeca în momentul acesta poate însemna și adâncirea în 

percepții rele, periculoase, care pot amplifica anumite simptome ale bolii sau chiar pot agrava starea 

de sănătate. Au nevoie în momentul acesta să dea curs unui îndemn general acela de a reproduce un 

mod pozitiv, iar acest lucru se poate face oprindu-se din această agitație internă. 

În 29 noiembrie se va împlini Luna nouă pe semnul lor și li se recomandă săgetătorilor să fie 

foarte atenți cum anume își stabilesc obiectivele pe termen lung. Momentul acesta pare să fie 

decisiv atât pentru ceea ce urmează a se consuma în următoarea lună, dar și referitor la ceea ce 

trebuie să reprezinte o bază pentru anul următor. Nu anticipăm deocamdată ceea ce urmează să se 

întâmple pentru săgetător în anul următor, ci le recomandăm să fie atenți la sănătate, la gânduri 

pozitive, la dragostea pe care le poartă celor din jur, familiei, prietenilor apropiați, pentru că această 

instabilitate, aceste semne de întrebare pe care le au să nu-i afecteze și pe aceștia. Puterea aceasta 

specială pe care săgetătorii o au în aceste timpuri poate fi folosită atât în scopuri benefice, pentru 

creștere și dezvoltare, pentru succes social sau pentru reușită, dar și în scopuri rele, pentru a se 

însingura, pentru a se depărta de cei dragi, doar pentru că în ultima vreme aceștia și-au permis să 

mai și greșească. Au nevoie să găsească echilibrul între aceste doua valori, cu scopul de a fi pozitivi 

și, nu oricum, pozitive prin putere, nu pozitiv prin susținere. 

 

DECEMBRIE 
Sinteză. Se întorc la fapte îndrăznețe. Primesc ajutor din partea unui necunoscut. Este 

demonstrează că sunt puternice. Secretele îi sperie. Inconștiență. Se simt atrași de frumos. Rezervă. 

Interiorizare. Își calculează bine pașii următori. Râvnesc la bunurile celorlalți. Acceptă 

provocările. Știu ce anume îi pune în valoare. Iubesc luxul. Se prezintă frumos față de ceilalți. Au 

putere de convingere. Nu au soluții la problemele majore ale vieții. Abandonează o problemă 

importantă. Se preocupă de integritatea personală. 

 

Ultima lună a anului 2016 readuce săgetătorilor posibilitatea de a face o sinteză interesantă, 

fără ca vreo persoană din jur să știe lucrul acesta, fără ca altcineva în afară de propria persoană să 

participe la această schemă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, de la începutul lunii până la finalul 

ei, săgetători au reacții neobișnuite, au explicațiile date, au de dovedit un progres pe care cred ca l-

au făcut de-a lungul acestui an. Pentru că în prima zi a lunii decembrie Chiron își revine la mersul 

direct și Soarele se află într-o relație negativă cu Neptun, nu se poate stabili că se întâmplă prea 

multe lucruri. În primul rând revenirea lui Chiron la mersul direct arată o redresare într-un sector 

care oricum nu a fost împărtășit anturajului, iar careul dintre Soare și Neptun face trimitere la 

conflicte interne. Puține lucruri se vor vedea în exterior din conflictele pe care le traversează un 

săgetător la începutul lunii decembrie. Există un flux al ideilor, există ambiții foarte mari, există o 

dorință de a se menține în verticalitate, însă nimic din lucrurile acestea nu le conferă acestora 
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strălucire permanentă. Dragostea pe care o au față de cineva din preajmă, respectul pe care-l poartă 

unor persoane cu care s-au întreținut în ultima vreme reprezintă elementul de progres și factorul de 

care se poate folosi un săgetător pentru a arăta că a progresat. Având în vedere că în luna noiembrie 

săgetătorii s-au revoltat foarte ușor, au avut ceva de demonstrat și au și reușit lucrul acesta, a scoate 

din umbră realizările care nu sunt încă finalizate reprezintă o imensă provocare. În plus, în 3 

decembrie când Neptun se va afla într-o relație negativă cu Junon și Marte într-o relație pozitivă cu 

Neptun, săgetătorii vor trebui să dovedească un simț practic aparte, vor ști că pot să facă lucrul 

acesta însă nu vor reuși să facă la un nivel superior, ci după nivelul anturajului care solicită lucrul 

acesta. Dacă anturajul nu este superior, dacă anturajul nu se ridică la nivelul superior la care se află 

acum săgetătorul atunci nu poate 

fi vorba despre o inspirație 

specială și nici de un progres 

spectaculos, ci doar de o 

eficiență superioară celor cu care 

se întrețin. În momentul în care 

săgetătorul este dezamăgit că nu 

s-a ridicat la nivelul așteptărilor, 

în momentul în care 

conștientizează că poate au avut 

așteptări mai mari de la sine, s-ar 

putea să cadă într-o mare 

dezamăgire. Faptele sale nu mai 

sunt citite de ceilalți așa cum ar 

trebui, elementele de progres nu 

mai sunt atât de spectaculoase 

precum s-ar aștepta și atunci au 

impresia că această dramă ciudată îi va urmării și în anul următor. Având în vedere că Neptun va 

mai sta pe casa emoțiilor, Uranus va mai sta câțiva ani pe casa iubirii dăruite, iar Pluton pe casa 

banilor, partea întunecată a ființei este în continuare în lucru. Dacă se gândesc la faptul că această 

eroare îi va urmării doar în anul următor, se înșală. Așadar, au nevoie să vadă partea plină a 

paharului, nu să se păcălească, nu să-și construiască iluzii în care să creadă, ci să vadă frumosul în 

ceea ce dețin deja. Aceasta este puterea aparte pe care un săgetător trebuie să o conștientizezi de-a 

lungul acestei luni. 

În 7 decembrie Venus le va trece pe casa comunicării și atunci gânduri acestea pe care le-au 

vor putea fi exprimate mult mai ușor. Dacă nu au în jurul lor un anturaj puternic, pozitiv, unul menit 

să îi încurajeze să meargă pe această cale a luminii, a bunătății și a puterilor pozitive atunci acesta 

este punctul din care vor decădea. Pot evita pentru că săgetători sunt, în general, persoane care 

reușesc să se descurce în orice fel de situație, ies din orice încurcătură, deci nu ar trebui să privim 

doar partea negativă. Nu putem însă ignora aceste elemente pentru că reacțiile săgetătorilor sunt de 

departe unele destul de categorice. Dacă există o convingere negativă atunci ea va fi văzută în prima 

decadă a lunii decembrie, va fi explicată și prezentată celorlalți ca elemente de strategie pentru 

viitorul apropiat. Prin faptul că în decembrie Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, reușind să medieze tendința nodurilor așa cum o făcea cu jumătate de an în urmă, există 

o mare șansă ca accidentele grave să fie evitate, atitudinile negative ce ar putea să-i ducă pe aceștia 

la lăcomie sau la întunecare a minții pot fi transformate în rezervă, în interiorizare, în retragere. 

Există însă o componentă agresivă care se va consuma în prima decadă a lunii decembrie și 

care este pusă pe seama relației negative dintre Marte și Luna neagră. Acest unghi se va împlini pe 

9 decembrie și le va aduce săgetătorilor comportamente bizare explicate într-un mod frumos, 

expresii neobișnuite preluate din jur și integrate într-un comportament frumos. Vor fi săgetători 

care-și vor nega traseul, calea, vor pune un mare semn de îndoială pe realizările pe care le-au 

comportat până acum și vor cultiva sentimente conflictuale. Este de la sine înțeles că lucrul acesta 

doar atrage atenția, doar îl îndeamnă pe cel care se află în preajmă săgetătorului să vadă că anumite 

lucruri nu funcționează cum trebuie, dar că nu pățesc nimic, sunt protejați, au o aură misterioasă în 
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jurul lor, există o mână a destinului care îi apără de toate relele. De acest lucru nu se ocupă relația 

negativă dintre Marte și Luna neagră, ci sextilul dintre Soare și Jupiter. Pot acum când se exprimă 

într-un mod atât de neobișnuit și de ciudat, să fie protectori pentru ceilalți, să fie risipitor cu ceea ce 

au acumulat ei, dar foarte calculați cu bunurile celorlalți. Asta înseamnă că se află în pragul unui 

salt spectaculos. Un sentiment nou nu se înfiripă și acesta îi ajută să vadă mult mai clar drumul pe 

care merg. 

Ceea ce în prima decadă a lunii decembrie reprezenta un reper negativ, adică finalul lunii 

mai cu marile evenimente pe care un săgetător le-a traversat în acea perioadă, devine acum element 

pozitiv. Prin această reprezentare săgetătorii arată că pot învăța din greșelile proprii. De altfel, cam 

toate zodiile au parte de o astfel de experiență în decada a doua a lunii decembrie, însă săgetătorii 

pot să facă lucrul acesta într-un mod neobișnuit, într-un mod aparte, încărcat de candoare și de 

puritate și, în plus, pot să și explice cum se face această transformare. Având în această perioadă 

planetele individuale Marte și Venus pe casa comunicării într-o zodie neobișnuită, cea care le 

conferă inspirație și spontaneitate, reușesc să facă o figură foarte bună celor din jur prin intermediul 

unui mesaj transmis în mod direct sau continuat. Este posibil ca exprimările pe care le abordează un 

săgetător acum să depășească o bariera convenționalului, să lase în urmă trecutul, să se rupă de el, 

să îmbrățișeze persoanele cu care nu s-au acomodat până acum și modul acesta de comportare să 

reprezinte o încercare pe care și-au stabilit-o singuri și pe care au depășit-o. În general, săgetători nu 

sunt persoane ranchiunoase. Chiar dacă au o fire competitorie, chiar dacă acceptă foarte ușor 

provocările și răspund uneori la fel de dur precum sunt provocați, nu țin minte umilințele mai vechi, 

nu-și construiesc căi de atac pe baza acestora, nu sunt răutăcioși, doar dacă agresiunile pe care 

cineva le-a îndreptat împotriva lor le-a răscolit acea parte întunecată unde nici ei nu vor să intre. În 

plus, dacă cineva s-a jucat cu sentimentele unii săgetător și l-a compromis în public, așa cum își 

amintește un săgetător în preajma zilei de 12 decembrie, prin relația negativă a Soarelui cu Chiron, 

atunci s-ar putea să-i trezească acestuia dorința de a stinge posibilitatea de a avea cu aceste persoane 

un conflict permanent. Iarăși, nu este vorba aici despre o răzbunare, ci doar despre înlăturarea unui 

obstacol care le-ar știrbi din bucuriile viitoare. 

Luna plină din 14 decembrie le aduce însă o notă aparte săgetătorilor pentru că se împlinește 

pe semnul lor și le amplifică această putere de relaționare, posibilitatea de a remarca ceea ce este 

frumos în viața celuilalt, de a-i explica în termeni elevați aceste calități, de a purta o haină nouă în 

așa fel încât toată lumea să o vadă. 

Așadar, a doua decadă a lunii decembrie înseamnă pentru săgetător o aventură a cunoașterii. 

Au posibilitatea acum să respire un aer nou, să se prezinte altfel față de societate, chiar să-și atribuie 

responsabilități noi pentru că aprecierea pe care o primesc din jur îi încântă atât de mult încât cred 

că pot să suporte poveri suplimentare, pot lucra pe un nivel superior cu cei din jur, își pot atribui 

sarcini suplimentare și nu-i deranjează dacă asta înseamnă să lucreze mai mult decât s-au gândit că 

vor putea vreodată. Ceea ce se consumă acum prin accentuarea emisferei nordice a temei lor arată 

că săgetătorul pentru prima dată de la începutul acestui an se poate îndrepta cu curaj către partea 

întunecată a firii sale. 

Totuși, nu este indicat să facă lucrul acesta acum când, în continuare, Luna neagră se află 

într-o relație negativă cu Marte. Va trebui să mai aștepte puțin timp până când Marte le va intra în 

zodia Pești, adică în 19 decembrie, spre finalul acestui interval, a celei de-a doua decade, pentru că 

impresiile acestea negative să nu aibă asupra firii sale un impact nimicitor. După această trecere a 

lui Marte pe casa familiei săgetătorii vor avea puterea să vadă problema, dar să nu fie influențați de 

ea, să vadă defectele celorlalți, dar să nu se sperie că acestea se vor răsfrânge asupra lor. În plus, vor 

trăi cu o anume maturitate opoziția care se consumă pe axa afectivității, cea dintre Uranus și Jupiter, 

care arată lupta dintre boieri, lupta dintre liderii, lupta dintre doi generali. Practic, în aceasta doua 

decadă a lunii decembrie săgetătorul va experimenta acest conflict între natura sa independentă, 

între firea sa care nu acceptă nicio îngrădire, și necesitatea de a se adapta la condițiile exterioare, de 

a ține cont de recomandările celorlalți, poate chiar de vicleniile lor, pentru a supraviețui așa cum își 

doresc, pentru a-și proteja statutul pe care l-au obținut cu atât de mult efort. 
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Practic, trecerea lui Marte pe casa familiei arată că săgetătorii nu mai au replici față de cei 

din jur, nu  mai au nimic de demonstrat față de cei din exterior, dar au față de cei dragi, au față de 

cei apropiați, față de cei care le-au arătat până acum că acceptă din partea lor multe derapaje. 

O altă problemă care se declanșează pe finalul celei de-a doua decade a lunii decembrie este 

și inițiere a mersului retrograd al planetei Mercur care înseamnă pentru săgetător intrarea într-o 

zonă întunecată. Mercur se află acum pe casa banilor și li se recomandă să nu facă prea multe 

cheltuieli, să nu se gândească la viitor în termeni opulenți, să nu creadă că averea pe care o au acum 

se va menține mult timp. Gradul de satisfacție le ridică acum mari probleme și cu acest conflict vor 

trece și în anul următor pentru că Mercur își va reveni la mersul direct abia în 2017. 

Trecerea Soarelui pe zodia Capricorn, adică pe casa banilor arată că intră într-o perioadă de 

cheltuială. Banii vin repede, dar se și duc repede, iar fluctuațiile acestea le conferă, pe de o parte, 

senzația că sunt într-o continuă mișcare, ca această mișcare poate să îi ducă din nou spre succes, dar 

îi și agită atât de mult încât să le amintească de perioadele drastice ale acestui an când au reușit să-și 

procure cele necesare și au suferit. Aceasta este o altă dramă a finalului de an 2016 pe care 

săgetătorii o vor trăi cu mare implicare. Gândul că s-ar putea să nu atingă performanța pe care o 

caută, că succesul lor este apreciat de ceilalți, că realizările sociale sunt doar pentru ei, sau pentru 

posteritate, nu-i încântă prea mult. Au nevoie ca efortul pe care-l fac în această perioadă să fie 

vizibil și pierd din vedere că acest efort produce rezultate importante, însă nu acum. Dacă s-ar 

mobiliza suficient de mult încât să aibă și răbdarea necesară unor asemenea procese atunci toate 

aceste realizări care sunt rezervate săgetătorilor se vor întâlni într-un chip spectaculos. Accentuarea 

casei banilor din această perioadă pentru săgetător înseamnă un sprijin teribil pentru Capul 

Dragonului care le trece acum pe casa imaginii sociale. Acumulează ceea ce este important pentru 

cariera, pentru menținerea unei imagini, investesc acum într-o zonă care le va oferi posibilitatea să 

se exprime la scenă deschisă, față de mulți oameni, față de multe generații, adică să atingă succesul 

pe care-l sper. Există însă un mare risc acela al răbdării la care, de cele mai multe ori, săgetătorul 

cedează. Ceea ce vine acum de pe casa banilor nu-i ajută pe săgetători să aibă răbdare, ci 

încrâncenare, determinare, rezistență la efort, mobilizare. Răbdarea însă trebuie să vină la pachet cu 

acestea sau să se afle deja în bagajul de călătorie al săgetătorilor. Dacă aceștia nu au reușit până 

acum să învețe să aibă răbdare, să se mulțumească, dacă este necesar, cu puțin, atunci momentul 

acesta nu devine o bază pentru succesul viitor, ci un argument confortabil pentru momentul în care 

vor vedea că succesul nu mai este posibil. Se vor gândi că acum în această perioadă nu au avut tot 

ceea ce le trebuie, nu au avut înțelegerea și susținerea din familie, din intimitate, nu au avut banii 

necesari și nici sănătatea care să le permită un asemenea progres. De fapt, totul se bazează în 

această perioadă pe răbdare. Dacă au răbdare toate celelalte lucruri se așază foarte ușor pe făgașul 

normal și toate acestea, prin efectul cumulat, susțin idealul ambițios al săgetătorului din această 

perioadă. 

Finalul lunii decembrie deja îi pregătește pe săgetători pentru ceea ce va însemna anul 

următor. În 25 decembrie, când se va împlinii trigonul dintre Saturn și Uranus, simt că pornesc pe 

un drum nou, iar acest drum este construit în cea mai mare parte pe eforturile de înțelegere pe care 

le-au dovedit până acum, pe ușurința cu care caută să înțeleagă dificultățile și bucuria. Din 

nefericire, aceste elemente cu care lucrează pe finalul anului 2016 nu îi ajută să medieze o problemă 

socială, o dramă afectivă, le oferă soluții pentru a-și găsi pe cineva drag, pentru a menține în 

preajmă pe cineva foarte îndrăgit, dar îi ajută foarte mult să vadă foarte departe. Nu au soluții pentru 

problemele personale, dar au soluții pentru problemele celorlalți. De altfel, ceea ce exprimă un 

săgetător pe finalul anului, pornind din data de 25 până pe 31 decembrie, îi invită pe ceilalți la o 

transformare rapidă. În 26 decembrie se împlinește și opoziția cu pricina dintre Jupiter și Uranus și 

aceste valori mobile care ar trebui să-i ajute pe săgetători să înțeleagă foarte bine emoțiile, să nu se 

mai erijeze în locul celui care suferă pentru a crede cu tărie că este în stare să găsească soluții, ci să 

se ocupe de lucruri esențiale. Relația bună dintre Soare și Axa Dragonului prin care se realizează o 

mediere a tendinței Nodurilor arată că, de fapt, achizițiile concrete, nu ideile și nu elementele de 

comportament, sunt cele care îi ajută să abandoneze problemele, să obțină un salt spectaculos sau să 

găsească echilibru între valorile personale și cele ale societății. În 29 decembrie Uranus de pe casa 

iubirii dăruite își va reveni la mersul direct și atunci săgetători vor simți că răspunsurile au fost tot 
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timpul în preajma lor, doar că nu au fost în stare să le vadă atât de clar așa cum se întâmplă acum. 

Din nefericire, momentul acesta în care Uranus își revine la mersul direct înseamnă și un conflict 

între emoțiile personale, cele care îl îndeamnă pe săgetător se simtă complex, liber, și o zonă 

ascunsă, cea marcată de intrigi sau de elemente vulnerabile, le pune dificultate echilibrul emoțional. 

Ochii văd, dar sufletul nu acceptă, mintea înțelege, dar ființa lor nu poate executa tot ceea ce se află 

în preajma lor cu statut de comandă directă. Trebuie să rămână pe finalul acestui an cu impresia că 

experiențele nefericite ale acestui an nu le-a distrus natura visătoare, nici nu le-au împovărat sufletul 

cu atât de multe reziduuri încât să nu vadă foarte departe. Integritatea pe care o au pe finalul acestui 

an fi foarte importantă, nu doar începutul anului următor, ci pe tot parcursul său. Dacă sunt foarte 

deschiși, foarte sensibili, adâncimea acestor percepții vor fi un fel de far călăuzitor într-un întuneric 

foarte adânc. 
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CAPRICORN 
 

 

 

 
 

 

 

„Cei care știu, fac. Cei care înțeleg, învață pe alții.” 

(Aristotel) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

VVIIOORRIICCAA  CCOORRTTEEZZ    

(26.12.1935, Bucium, jud. Iaşi) 

Mezzosoprană. 
A început Conservatorul la 

Iaşi şi l-a  absolvit la Bucureşti, ca 

elevă a Artei Florescu. A câştigat în 

1964, alături de Ludovic Spiess, 

premiul I la Concursul Internaţional 

de Canto de la Toulouse. În 1967 a 

luat Medalia de Aur la Festivalul 

Enescu. A susţinut concerte la 

Barcelona, Viena, Salzburg, 

Lisabona, Napoli (unde l-a avut 

partener pe Mario del Monaco), 

Milano, Verona, Paris, 

Philadelphia, Pittsburgh, New 

York, Denver, Rio de Janeiro, 

Madrid, Bagdad, Tokyo, Osaka, 

Amsterdam. În 1975 a căpătat 

cetăţenie franceză. Repertoriu: La 

Gioconda (Verona, Barcelona), 

Medium; Suor Angelica; La Fille 

du Regiment; Zaza; Un Ballo in 

maschera; Les Dialogues des 

Carmelites; Falstaff. 

 

OOVVIIDD  DDEENNSSUUSSIIAANNUU    

(29.12.1873, Făgăraş – 9.06.1938, Bucureşti) 

Filolog, lingvist, folclorist, istoric literar şi poet 
 Fiu al lui Aron D. Studii fi lologice la 

Iaşi şi Berlin. A fost 

profesor de romanistică 

la Universitatea din 

Bucureşti. A întemeiat, în  

cadrul Facultăţii de Litere 

şi Filosofi e din 

Bucureşti, Societatea 

Filologică (1907) şi 

Institutul de Filologie şi 

Folclor (1921). A 

întemeiat şi a condus 

revistele Vieaţa nouă 

(1905–1925) şi Grai şi 

sufl et (1923–1938). A 

studiat fenomenele de 

limbă în strânsă legătură 

cu folclorul şi etnografi a. 

Este creatorul şcolii 

lingvistice de la  

Bucureşti. Lucrări: 

Istoria limbii române (2 

vol., 1901–1938), prima 

mare operă de sinteză 

consacrată originii şi 

evoluţiei limbii române 

(până în secolul al XVI-lea inclusiv); Graiul din 

Ţara Haţegului (1915); 

Viaţa păstorească în 

poezia noastră populară (2 

vol., 1922–1923); 

Literatura română 

modernă (3 vol., 1929–

1933); Dicţionarul 

etimologic al limbii 

române: Elementele latine, 

în colaborare cu I.A. 

Candrea (care lucrează 

începând de la defi niţia 

verbului a putea; 1907–

1914); Graiul nostru, 

împreună cu I.-A. Candrea 

şi Theodor Speranţia, o 

culegere de texte dialectale 

româneşti (2 vol., 1906–

1907). Membru al 

Societăţii de Texte Vechi 

Franceze şi al Societăţii de  

Lingvistică din Paris. 

Membru al Academiei 

Române (1918). 
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LLAAZZĂĂRR,,  GGHHEEOORRGGHHEE    

(5.01.1782, Avrig, jud. Sibiu – 17.09.1823, Avrig) 

Pedagog iluminist 
După liceul piarist din 

Cluj, a făcut – ca bursier – 

studii de teologie, filosofie, 

drept, pedagogie, literatură, 

matematică, inginerie, ştiinţe 

militare, medicină la Viena. 

Din 1816 a venit la Bucureşti şi 

a întemeiat Colegiul Sf. Sava 

(1818), cu patru trepte de 

studiu, cea superioară 

incluzând dreptul şi filosofia. A 

predat el însuşi matematica şi filosofia (era un 

kantian), a scris manuale, a trimis bursieri la 

Pisa şi Paris, prelungind astfel tradiţiile 

Academiei greceşti, dar punând, în 

acelaşi timp, bazele învăţământului în 

limba română, orientat spre Europa. 

Biblioteca sa, donată şcolii, a 

constituit, prin colecţiile ei, 

fundamental viitoarei Biblioteci 

Naţionale a României. A participat la 

mişcarea lui Tudor Vladimirescu, 

1821. Principala sa operă este 

activitatea pedagogică. Totuşi, a lăsat 

discursuri în care-şi expune principiile: 

„Cuvânt la înscăunarea mitropoilitului 

Dionisie“, 1819; „Apel de subscriere pentru 

publicarea unui curs de matematică“, 1822. 

 

IIUULLIIUU  MMAANNIIUU    

((8.01.1873, Bădăcin, în apropiere de Şimleul Silvaniei – 5.02.1953, Sighet) 

Politician 
Greco-catolic. Deputat în Parlamentul de 

la Budapesta, de mai multe ori prim-ministru al 

României, preşedinte al Partidului Naţional-

Ţărănesc, deţinut  olitic după 1947, decedat la  

închisoare. A studiat dreptul la Cluj, Bucureşti 

şi Viena, unde a devenit doctor în 

drept în 1896. Revenit în 

Transilvania, s-a stabilit la Blaj, 

unde şi-a început activitatea de 

avocat al Bisericii Române Unite 

cu Roma. Şi-a început cariera 

politică în cadrul Partidului 

Naţional Român din Transilvania, 

fiind cooptat în 1897, la numai 24 

de ani, în comitetul de conducere. 

În condiţiile vitrege de 

discriminare politică şi socială din Monarhia 

Austro-Ungară, a fost ales în 1906 deputat în 

Parlamentul din Budapesta, activitatea sa 

parlamentară dezvăluindu-i curajul şi 

intransigenţa. Împreună cu personalităţi de 

primă mărime ale mişcării naţionale româneşti 

din Transilvania şi ale Partidului Naţional 

Român, precum viitorul cardinal greco-catolic 

inpectore Iuliu Hossu, Gheorghe Pop de Băseşti, 

viitorul patriarh Miron Cristea şi alţii, a 

contribuit decisiv la unirea Transilvaniei cu 

Vechiul Regat. Acuzând favorizarea PNL şi 

împingerea intelectualităţii ardelene într-un con 

de umbră, a refuzat să voteze Constituţia din 

1923. Partidul Naţional Român din Transilvania 

a reclamat prin vocea sa faptul că modificarea 

Constituţiei din 1866 putea fi făcută 

doar prin alegerea unei Adunări 

Constituante, aşa cum era prevăzut la 

art. 128. Nu a participat la 

încoronarea regelui Ferdinand şi a 

reginei Maria la Alba-Iulia, ceremonia 

fiind monopolizată de ierarhii 

ortodocşi, deşi o mare parte a 

românilor din Transilvania erau la 

acea vreme greco-catolici. În ultimul 

deceniu de viaţă a  fost implicat în 

politică în calitate de opozant al regimului lui 

Ion Antonescu (fără însă a se implica în actul de 

la 23 august 1944), apoi – după 23 august 1944 

– luptând împotriva preluării ţării de către 

comunişti, proces pe care refuzase să-l accepte, 

încrezător peste măsură în sprijinul marilor 

puteri occidentale. A fost arestat de autorităţile 

comuniste şi judecat pentru înaltă trădare în 

procesul început la 29 octombrie 1947. Membru 

deonoare al Academiei Române (1919), exclus 

în 1948, repus în drepturi în 1990. 
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Dezvăluire. Se pune accent pe valoare. Gesturile trebuie să fie spectaculoase. Bucuriile 

personale ar trebui înțelese altfel. Învață lucruri noi. Își acordă circumstanțe atenuante. 

Zdruncinat. Prea multe probleme adunate într-un singur loc. Mesaje confuze. Prietenii sunt 

importanți. Imaginea publică le creează mari probleme. Se simt dezamăgiți sau abandonați de 

oamenii în care au avut încredere. Se pregătesc pentru salut. Cred că sunt făuritorii propriului 

destin. Au încredere în sine. Primesc sprijinul din exterior, din familie. Viața li se pare greu, dar o 

sfidează. 

 

2016 este pentru capricorn un an de putere. Vor vedea că reperele care sunt deja inserate în 

analizele celor 12 luni ale acestui an fac trimitere în mod ostentativ la instrumente de putere, dar și 

la alegeri pe care acest nativ ar putea să le facă pentru a se pune mai bine în valoare sau pentru a ieși 

din umbră. Judecând după faptul că anul secretelor dezvăluite, anul 2015, a fost un an de o mare 

importanță pentru acest nativ, se continue această serie a progresului, a cunoașterii sau a 

consolidării unei poziții importante și în 2016 și se va continua această direcție și în anii următori. 

Vor da dovadă de seriozitate, de duritate, iar dacă este nevoie și de înțelegere și vor trece de la o 

extrema la cealaltă într-un mod în care nu le este specific. Învață, așadar, să folosească puterea 

intrând în tenebre, ridicându-se în înaltul cerului și făcând gesturi de spectaculos cum nu am mai 

avut parte în ultimii ani. Cu toate acestea ei rămân la fel sau nu se schimbă în punctele esențiale, nu-

și modifică în mod substanțial comportamentul și de aici se înțelege clar că fac tot acest joc de rol 

pentru a atrage atenția asupra unor calități pe care nu le-au văzut nimeni până acum, care nu au fost 

puse în valoare sau care au fost ignorate cu bună știință de un for rău intenționat. 

Primul eveniment care îi va zdruncina va veni din faptul că Jupiter, aflat la începutul anului 

pe casa gândirii superioare, va intra în mers retrograd până la începutul lunii mai. Retrogradarea lui 

Jupiter pe casa gândirii superioare îi face atenți la lucruri care nu mai sunt de actualitate sau pe care 

le vor încadra greșit ori care vor fi folosite doar de alții. Acesta este startul negativ care ar putea să 

îl facă un capricorn în anul 2016 când le arată celorlalți că este un om bun la toate și vrea să fie 

folosit. Nu este bine să lanseze astfel de mesaje, nu este bine să le spune celorlalți că poate să facă 

atât de multe lucruri în locul lor pentru că vor profita. 

Un alt element important pentru ei va veni cu trecerea lui Marte pe casa lucrurilor ascunse la 

începutul lui martie și după ce această planetă, prin retrogradare, se va întoarce pe casa prietenilor și 

va reveni din nou în Săgetător, capricornii vor realiza că nu este bine să aibă încredere în oamenii 

care până acum n-au dovedit nimic bun, doar dacă sunt ei suficient de interesați acum să le acorde o 

a doua șansă. Nu au de ce să le acorde acestora a doua șansă în 2016, poate în anii următori 

conjuncturile vor fi mult mai permisive pentru situații de genul acesta. Acum, dacă le acordă a doua 

șansă, nu fac decât să îi invite să repete trădarea. Inițierea mersului retrograd al lui Saturn pe casa 

lucrul lor ascunse din 25 martie, deplasare care va ține până pe 30 august, este o perioadă destul de 

delicata pentru un capricorn deoarece trecerea acestuia cere o alta abordare. Va avea impresia că 

evenimentele la care participă trebuie coordonate de la distanță. Practic aceasta este componenta 

dureroasă a retrogradării lui Saturn pe casa lucrurilor ascunse și în modul acesta capricornii vor 

trebui să acționeze. Dacă nu au îndemânarea necesară, adică nu sunt capricorni profunzi și elevați, 

vor strica toate demersurile în care se implică pentru a le rezolva rapid. Nu contează că intențiile lor 

vor fi bune, dacă nu se pricep la aparate care fuzionează wireless, la control la distanță atunci totul 

se va duce pe apa sâmbetei. Trecerea Lunii negre de pe casa imaginii publice pe casa prietenilor 

este de bun augur pentru un capricorn preocupat de carieră sau care vrea să achiziționeze valori 

importante pentru familie. Având în vedere că din 2011 încoace Uranus le tot tranzitează casa 

familiei au nevoie de elemente sociale solide pentru a se echilibra această zonă. Dacă în cazul altor 

semne zodiacale lucrurile nu funcționează așa, capricornul are nevoie de astfel de realizări. Faptul 

că în 21 mai Luna neagră nu intra pe casa prietenilor va fi bine pentru capricorn din acest punct de 

vedere însă devin vulnerabili în fața trădării lor, sunt dezamăgiți sau abandonați de oameni în care 

au avut mare încredere. Dacă își pregătesc momentul acesta atunci trecerea Lunii negre pe casa 

protectorilor și a prietenilor va fi un joc care nu le va afecta nici statutul nici relațiile personale 

importante. 
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Faptul că în mijlocul anului careul dintre maleficii Uranus și Pluton dispare pentru o 

perioadă, înseamnă pentru ei un moment de respiro. S-ar putea să fie prea scurt pentru ca să aibă 

șansa de a produce evenimente de durată, însă poate să fie și suficient de lung încât să se trezească 

la realitate și să nu mai judece totul după lucrurile rele pe care nu le pot rezolva în intimitate. Este o 

presiune teribilă în intimitate din 2011 încoace din cauza lui Uranus ca și cum capricornii nu-și 

găsesc locul, ca și cum nu au stare și trebuie să-și schimbe casa locul de muncă, locul unde dorm în 

casă sau poziția față de cineva din preajma. Este de altfel o perioadă destul de obositoare pentru 

acest nativ și va mai fi pentru că și în anii următori Uranus tot pe casa familiei le va sta. Au ocazia 

în mijlocul acestui an să vadă cum este să facă diferența între această presiune ce vine de pe zona 

familiei cu șansele și posibilitățile de a activa într-un mod personal, de a lucra pentru creșterea și 

dezvoltarea personală fără a avea nevoie de acceptul familiei, fără a avea nevoie de sprijinul din 

această zonă, fără a distruge nimic din această zonă. 

Un alt mare eveniment al anului 2016 care este important și pentru capricorn vine din 

trecerea lui Jupiter pe casa imagini sociale. Aici lucrurile sunt împărțite. Capricornii superiori vor 

avea succes și vor reuși să se împartă foarte bine între realizările sociale și condiționale familiei. 

Capricornii interiorizați vor deveni brusc vedete pentru că se va face dreptate pe seama lor, vor fi 

sancționați pentru a fi dați ca exemplu și în cazul lor trecerea lui Jupiter pe casa imaginii sociale nu 

înseamnă spor de imagine sau succes, ci, dimpotrivă, pierderea acestor privilegii. Se întâmplă lucrul 

acesta și pentru că au casa lucrurilor ascunse destul de accentuată, acolo Saturn tranzitează de 

bunăvoie, ba mai are acolo și o perioadă de retrogradare, în așa fel încât nu au cum să-i mai 

păcălească, nu mai pot să iasă din această capcană și va trebui să dea socoteală pentru faptele sale 

rele. Capricornul inferior devine, așadar, un personaj de pomină care va domina tabloidele sau 

emisiunile de știri. 

Celelalte elemente sunt analizate în funcție de luna în care se consumă sau de impactul pe 

care-l au. Per ansamblu, anul 2016 este foarte important pentru că îi ajută pe capricorni să facă într-

un mod neobișnuit combinații explozive, să se exprime la scenă deschisă sau să renunțe, să treacă 

prin extreme comportamentale sau să vadă cum este să trăiești într-una dintre extreme fără a pierde 

ceva important, în cazul în care anii din urmă nu au fost dominați de obrăznicii sau de abuzuri. În 

cazul acestor elemente negative, din toamna, când Jupiter le va trece pe casa familiei se va activa un 

proces de purificare a destinului și acest proces este împotriva confortului, liniștii și chiar a 

libertății. Dacă greșelile au fost făcute în formă continuată se pare că aceasta este singura modalitate 

prin care să fie salvați dintr-un întuneric adânc. 

 

IANUARIE 
Curaj. Obține un avantaj într-o problemă delicată. Supraviețuire. Înlătură un obstacol. 

Promit mult, dar nu îndeplinesc nimic. Se simt bulversați. Relațiile bune se construiesc cu pași mici. 

Înțelegere greșită. Întâmplare nefericită se transformă într-un mare beneficiu. Iau decizii în prea 

mare viteză. Revolta împotriva unei minciuni. Optimismul straniu. Siguranță. Se folosesc de alții 

pentru propriul interes. Găsesc mai resurse. Atenție. Se bucură de noi privilegii. Stabilitate față de 

familie și, deopotrivă, față de imaginea socială. Mici complicații în zona intimă 

 

Capricornii trec de câțiva ani buni prin tranzitul planetei Pluton pe semnul lor și, în plus, față 

de această mare greutate pe care o vor experimenta și în 2016, au parte în acest an de o deplasare 

apăsătoare a planetei Saturn pe casa lucrurilor ascunse. Debutul lunii ianuarie, cea care ne îndemnă 

pe toți să obținem succes prin lucruri nefirești, le aduce capricornilor lor tentația de a-și lua ceea ce 

cred că merită. Nu ne referim aici doar la faptul că începutul lunii ianuarie îi găsește pe aceștia cu 

Soarele în plin tranzit prin semnul lor, ci la faptul că din 3 ianuarie Marte le va intra pe casa 

prietenilor și se vor simți cumva favorizați de părerile celorlalți, de ceea ce nu-i mai critică sau nu-i 

acuză în mod direct. Deocamdată au succes, iar acesta se poate transforma într-o relansare, în 

promovarea unui produs personal, în prezentarea celorlalți a ideilor personale, a unor proiecte la 

care au lucrat în a doua parte a anului anterior și speră ca în anul acesta să obțină mai multă 

recunoaștere sau să supraviețuiască cu ajutorul acestora. Sunt însă avertizați că anul acesta nu este 
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cum a fost anul trecut, cel mult ar putea ca finalul lui 2015 să semene cumva cu ceea ce vor traversa 

de-a lungul acestui an. Asta înseamnă că trebuie să se pregătească cu mai mult decât simple 

proiecte, simple obiective sau cu planul de a doborât câteva obstacole cu care s-au obișnuit. Până 

când Marte să intre pe zodia Scorpion, capricornii experimentează trecerea lui Mercur pe casa 

banilor, însă doar pentru o scurtă perioadă de timp. Din această cauză și începutul anului le trezește 

acestora un sentiment de importanță de sine, de respect atât de intens încât ar putea să pară pentru 

ceilalți oameni chiar ciudați. Din combinația aceasta Marte pe zodia Scorpion și Mercur în zodia 

Vărsător care înseamnă, în ziua de 5 ianuarie, și împlinirea unui careu între aceste două planete, 

capricornul va reuși să-i bulverseze pe ceilalți, să pună în aplicare o strategie interesantă și să 

reușească să smulgă din partea acestora promisiuni în avantajul său. De altfel, nu este important 

dacă aceste promisiuni vor fi duse mai departe, nu este important nici măcar dacă persoanele care 

promit capricornului lucrurile pe care și le dorește nu se vor ține de cuvânt și îi vor face probleme. 

Starea aceasta de bucurie pe care-o simte capricornul la începutul lunii ianuarie, mulțumirea aceasta 

pe care nu o pot împărtăși și celorlalți pentru că nu mai au atât de multă încredere încât să-i facă pe 

ceilalți părtași la bucurii atât de importante pentru ei, adică pentru ceea ce își vor programa pe 

începutului februarie, se va încheia destul de repede. 

 
Dar visul acesta frumos nu va ține mult. Din 5 ianuarie Mercur va intra în mers retrograd pe 

casa banilor și foarte curând intra și pe semnul lor în același tip de deplasare. Vor începe să-și facă 

griji chiar față de partener, chiar față de proiectele care le considerau la începutul anului de durată 

sau elemente puternice pe care se bazau. De altfel, zona aceasta de retragere, pasul acesta înapoi pe 

care capricornul îl va face timp de trei săptămâni cât Mercur se va afla în mers retrograd este un 

demers cunoscut de ei chiar din 2008, de când Pluton l-a intrat pe semnul lor. De atunci învață cum 

să se poarte cu ceilalți, care este măsura birului pe care aceștia îl fac, cât de departe se poate ajunge 

cu un schimb de experiență și dacă se merită să aibă încredere în ei în așa fel încât să împartă nu 

doar planurile de viitor, ci și rezultatele pe care le obțin. Relația bună care se construiește între 
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Neptun de pe casa comunicării și Marte de pe casa prietenilor îi face pe aceștia atractivi. Asta 

înseamnă că dacă un capricorn își va ține interiorul său departe de privirile curioase ale celorlalți, 

dacă nu le spune celorlalți ce simt și de ce, aceștia vor avea în continuare încredere în ei și se vor 

strădui să nu-i dezamăgească. Cu alte cuvinte, problema aceasta a dezamăgirii care este foarte 

pregnantă în prima decadă a lunii ianuarie pentru capricorni vine dintr-o înțelegere greșită pe care 

aceștia o vor aborda, adică îi pune la încercare pe sentimentul de stabilitate sau pe capacitatea de a 

vedea foarte departe în timp cu instrumentele pe care le au acum la îndemână. 

În această prima decadă a lunii ianuarie capricornii vor vedea că iartă foarte greu și de acest 

lucru vor fi cu preponderență mult mai conștienți începând cu 8 ianuarie când Jupiter își va iniția 

mersul retrograd, iar Mercur, prin retrogradare, va intra pe semnul lor. Acesta este un moment de 

conștientizare însă nu se declanșează doar la nivel mental, ci ca un episod exterior, o întâmplare, 

poate chiar una nefericită care îi pune la punct sau îi trezește la realitate. Conjuncția lui Venus cu 

Saturn de pe casa lucrurilor ascunse spune că aceste trăiri ale capricornului sunt foarte intense și nu 

trebuie trecute cu vederea. Vor putea ieși din acest impas dacă sunt prudenți. În general, capricornii 

sunt prudenți, sunt atenți la ceea ce spun, la impactul pe care îl are prezența lor asupra comunității, 

știu cum să se comporte și lasă celorlalți impresia că tot ceea ce comunică este bine elaborat, bine 

gândit, foarte serios și demn de respect. Problema aceasta a respectului este profund la un capricorn 

și drama pe care o parcurg în prima decadă a lunii ianuarie s-ar putea să le afecteze ușurința cu care 

impune celorlalți respect sau cu care-l obțin. Luna nouă din 10 ianuarie care se împlinește pe 

semnul lor îi ajută să se pună mai bine în valoare, să vorbească despre ceea ce știu cel mai bine, 

adică să găsească un canal ușor prin care să facă două lucruri deodată, să-și mențină relațiile sociale 

într-o zonă a aparențelor plăcute, dar să investigheze și aceste drame interne pentru a le afla cauza. 

Deocamdată este prematur să stabilim dacă vor ajunge la un rezultat. Cert este că totul va fi foarte 

intens. 

Chiar dacă a doua decada lunii ianuarie înseamnă pentru toți șansa de a împărtăși anumite 

sentimente, anumite dureri încât anumite obstacole să fie depășite prin comunicare sau prin transfer, 

în cazul capricornilor lucrurile nu vor sta chiar așa ca în cazul celorlalte semne zodiacale. Ei vor fi 

cei care îi vor determina pe ceilalți să vorbească despre ceea ce simt, despre ceea ce trăiesc, să pună 

la dispoziția celorlalți experiențele pe care le au, să comunice, să povestească, să se destăinuie. Ei 

nu vor face lucrul acesta cu alții, dar se vor regla ascultând. Practic, este ceea ce au nevoie cel mai 

mult și prin poveștile frumoase ale celorlalți, prin experiențele lor de viață se reîntorc la seriozitatea 

pe care o aveau la începutul anului însă le rămâne o grijă, cea care le spune că dacă nu sunt atenți cu 

informații despre sine, la gesturile pe care le fac, la anturajul cu care se întrețin, dacă nu sunt atenți 

la toate detaliile sau dacă nu sunt rezervați cum au fost și până acum riscă să piardă foarte mult la 

capitolul imagine. De altfel, cu Luna neagră pe casa imaginii publice este deci degeaba pentru că 

oricum aceasta este zona cea mai vulnerabila. Poate ceea ce se rupe în momentul acesta, în a doua 

decadă a lunii ianuarie va fi mai vizibil pentru capricorni pentru că Saturn le trece pe casa lucrurilor 

ascunse și multe din cele care se strică în viața capricornilor sunt ascunse, dar în mod sigur vor afla 

despre acestea începând cu finalul lunii martie, după ce Saturn va intra în mers retrograd și acestea 

se vor prăbuși sau vor putea fi investigate mult mai ușor prin efectele pe care le-au produs. 

Deocamdată capricornul privește lucrurile acestea cu un anume optimism și crede că este înconjurat 

de oameni capabili să îndeplinească acestora anumite solicitări sau se poate interacționa cu el la 

nivelul așteptărilor pe care le are. Puterea sa de detașare este acum impresionantă pentru că toate 

celelalte semne zodiacale parcurg cu mare implicare careul dintre Pluton și Luna neagră, însă 

capricornul are sentimentul că trebuie să reprezinte un stâlp de echilibru și de stabilitate pentru 

ceilalți, adică să creeze un contrast. Din fericire, va crea un contrast frumos chiar dacă nu va ști ce 

tulburat le este sufletul. Conjuncția soarelui cu Mercur de pe semnul lor le arată acestora că ar trebui 

să nu țină cont de frustrările acestei perioade, ar trebui să fie mult mai indulgenți cu cei care 

greșesc, să nu încerce să le corecteze acestora comportamentul în ideea că mediul în care trăiesc va 

fi mai curat sau lipsit de atât de multe pericole. Se luptă cu morile de vânt dacă încearcă să 

modeleze anturajul pentru că el însuși nu se poate modela sau nu mai suportă atât de multă presiune. 

Faptul că se consideră un stâlp de stabilitate trebuie să-i îndemne să răspândească în jur și liniște, nu 

doar rezistență, curajul sau puterea. 
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Mijlocul lunii ianuarie va vorbi capricornului despre putere. Soarele se va afla într-o relație 

bună cu Axa Dragonului, reușind să medieze tendința Nodurilor și, pentru că are această abordare, 

de îi ajută să cucerească un adversar. S-ar putea ca acești nativi să facă acum o foarte mare greșeală. 

S-ar putea să considere că anturajul este adversarul pe care trebuie să îl doboare, o mare problemă 

de sănătate, o idee falsă promovată de un grup sau poate chiar nivelul de trai dintr-o regiune. Au, 

astfel, parte de ambiții în a doua decadă a lunii ianuarie și vor ca într-un timp foarte scurt să 

găsească o soluție miraculoasă la aceste probleme, vor să-și învingă adversarul, vor să-și testeze 

puterea și rezistența în fața unei asemenea obstacol. Nu se știe dacă vor reuși să învingă acest 

obstacol, însă în mod sigur vor reuși să trezească o mare admirație în jur, cei din preajmă să-i vadă 

ca adevărați salvatori, dar capricornii sunt însă avertizați că această manieră de a se impune, această 

acțiune publică consumă mult și s-ar putea să se trezească dintr-o dată că aduc cu bani acasă, aduc 

obiecte personale pentru a fi folosite de alții, de toată lumea, își consumă din timpul personal sau 

din energia personală mai mult decât au făcut-o altădată. Dacă sunt firi egoiste, dacă provin din 

familii care i-au format să nu împartă cu nimeni, atunci momentul acesta este unul de mare criză 

pentru că vor dori să-și învingă adversarul însă nu cu ceea ce le aparține lor, ci cu ceea ce vor lua de 

la alții. 

Indiferent de situație va exista o tensiune pe care, și de această dată, capricornii vor reuși să 

o interiorizeze, să o ascundă de privirile curioase ale celorlalți. Față de cei din jur se vor prezenta ca 

persoane de succes, își vor prezenta proiectele, se vor comporta ca și cum nu este treaba lor care 

sunt nemulțumirile pe care le traversează. În intimitate, dezvoltă mari îndoieli față de proiectele pe 

care le prezintă, față de tipul de colaborare pe care ar trebui să îl abordeze pentru a-și îndeplini. 

Din 20 ianuarie, când Soarele va intra pe casa banilor, vor vedea că lucrurile nu sunt chiar 

atât de complicate precum le-au văzut până în momentul acesta. Cu toate că acum Mercur retrograd 

va trebui să treacă printr-o relație negativă cu Luna neagră, moment în care capricornii vor vorbi 

fără să gândească, vor spune despre ei mai multe decât spun altădată ceea ce ar putea să le afecteze 

imaginea, întotdeauna trecerea Soarelui pe casa banilor este de bun augur pentru un capricorn 

disciplinat și organizat, care este tot timpul în căutare de resurse. Sunt avertizați însă că această 

poziție a Soarelui pe casa banilor arată că dispune de resursele necesare, însă pe cât de repede vor 

obține pe atât de repede le vor și consuma. Dacă și caută resurse doar pentru a duce mai departe un 

proiect nu să și trăiască din ele atunci ceea ce vor obține cu această poziție a soarelui îi va bucura. 

Mult mai neplăcută pentru Capricorn va fi relația negativă dintre Mercur și Uranus, cel care 

trece pe casa familiei din 2011. Au însă sentimentul că nu mai aparțin locul respectiv, sunt presați 

să se mute în altă locație, sunt îndemnați să-și găsească un alt loc de odihna, o altă locuință sau o 

altă familie. Din fericire relația aceasta negativă a lui Mercur cu Uranus care ar putea să le 

compromită poziția și așa fragilă în locul în care sunt în momentul acesta primește girul planetei 

Pluton care se va afla cu Mercur într-o conjuncție în 22 ianuarie. Tocmai caracterul acesta confuz al 

unor decizii îi îndeamnă pe capricorni să nu ia în serios un episod dur care este orientat împotriva 

lor. Faptul că nu înțeleg așa cum ar fi înțeles altădată, că nu au fost atenți, că nu au toate 

informațiile sau că nu vin de la un om care merită atât de multa atenție constituie marele noroc. 

Asta nu înseamnă că se protejează de episodul în sine, nu-i va ține departe nici  de evenimente și 

nici de impactul afectiv al acestuia. Îi ține însă departe de consecințele nefaste, cele pe care nu le 

pot administra și care le-ar putea aduce multă tristețe. 

În 23 ianuarie când Venus va intra pe semnul lor Capricorni vor reuși printr-o atitudine 

rapidă să creeze alte impresii celor din jur. Chiar dacă au fost umiliți sau poate au fost ridiculizați de 

episodul cu pricina, pot din 23 ianuarie să întoarcă totul în avantajul lor. Dacă au fost însă umiliți 

vor vorbi, nu vor trece cu vederea, îi vor urmării pe cei care au fost implicați în acest episod și la 

momentul potrivit va spune ceea ce au pe suflet. Momentul potrivit nu este pe Luna plina din 24 

ianuarie, ci poate mai târziu după ce Mercur își va reveni la mersul direct. Acum se bucură de noi 

privilegii, se bucură de o stare de spirit nouă și, mai ales, vor să folosească această nouă deschidere 

sau revigorare pentru a-și duce mai departe proiectele pe care le iubesc atât de mult. 

Chiar dacă la exterior lucrul acesta sunt foarte frumoase și îi încântă pe capricorni, 

încurajându-i poate chiar să renunțe la ideea de răzbunare că viața este frumoasă și trebuie să o 

trăiască prin această calitate, este cunoscută această atitudine încrâncenată a capricornului în tot 
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zodiacul și nu există un alt semn care ar putea să o doboare, ci poate berbecul însă doar pentru o 

scurtă perioadă de timp. Dacă sunt capricorni care provin din familii care nu i-au învățat multe 

lucruri bune, momentul acesta de Lună pline, care se consumă cu Soarele pe casa banilor, le aduce 

acestora înclinații către fapte de proastă factură, să cumpere iubirea cuiva, să cumperi atenția 

celorlalți, să-i șantajeze sau să-i umilească pe cei care sunt pe un nivel social inferior lor. 

În 25 ianuarie, când Uranus își va definitiva opoziția cu Luna neagră pe care o formează de 

ceva timp, semn foarte vulnerabil pentru stabilitatea familiei și a imaginii sociale pentru capricorn, 

Mercur își va reveni și el la mersul direct, iar Marte se va afla într-o conjuncție cu Junon. Momentul 

acesta pare să fie edificator referitor la poziția cuiva din jur față de proiectul capricornului, dar și 

întâlnirea cu o formă de înțelegere care i-a lipsit de-a lungul acestei luni. Pentru că cea mai mare 

parte din luna ianuarie Mercur s-a aflat în mers retrograd și o parte din această lună a fost chiar pe 

semnul lor, capricornii au acționat mai mult în virtutea inerției sau pe baza unor reguli pe care l-au 

învățat mai demult. Acum vor să fie originali, vor să își spună punctul de vedere, chiar vor să-i pună 

la punct pe cei care i-au umilit cu ceva timp în urmă. Nu este momentul potrivit să se implice în 

astfel de evenimente, poate nu este nici demn, însă dacă asta înseamnă să-și dorească puterea sau 

autoritatea o vor face. 

Opoziția lui Uranus cu Luna neagră care leagă două case foarte sensibile pentru capricorn 

arată că destinul îi pune la încercare. Deocamdată Capul Dragonului trece pe casa gândirii 

superioare și au impresia că așa cum gândesc ei, așa cum consideră, așa cum sunt inspirați este cel 

mai bine, nu au nevoie de susținerea nimănui și nici nu-i poate zdruncina nimeni atât timp cât se 

mențin în această zonă și nici nu se divulga celorlalți. Dacă lucrurile ar fi așa, dacă ele ar rămâne în 

forma aceasta atunci gândesc în mod corect, dar Uranus pe casa familiei nu este deloc un element 

prea ușor de traversat, pentru că le aduce complicații în zona intimă, neputința de a se liniști, de a-și 

găsi un loc al lor unde să pună capul, pe care să se așeze sau unde să se ascundă de tot ceea ce 

considera agitație sau stres. Capricornul va trebui să fie foarte disciplinat încât să își rezerve 

suficient de mult timp și energie pentru a rezista împotriva acestor atracții ciudate față de situații pe 

care nu le pot controla. Trebuie să reziste în aceste condiții și să nu spună nimănui că le este greu 

sau că au ajuns la capătul răbdării lor pentru că nu se vor liniști, ba mai mult trebuie să fie vigilenți 

pentru că aceste probleme se pot complica. Pe 30 ianuarie Mercur se va afla din nou în conjuncție 

cu Pluton, însă de data aceasta în mers direct și vor primi avertismente sau vor găsi, cu resursele 

proprii, cele mai bune soluții. Vor avea și starea sufletească necesară adică nu vor fi încrezători că 

ceea ce li se întâmplă acum sunt doar probleme sociale, ci și obstacole personale pe care trebuie să 

le depășească. 

 

FEBRUARIE 
Un eveniment neobișnuit îi ajută. Depășesc o problemă. Fac un compromis într-un proiect 

ambițios. Există o instabilitate dar vor să o lege sau să o ascundă. Lucrurile rele se consuma rapid. 

Libertatea îi epuizează. Au nevoie de liniște. Elementele auxiliare par mai importante decât cele 

principale. Caută o recompensă. Găsesc înțelegere în exterior. Fac o faptă rea. Impresionează prin 

mobilitate. Administrează bine bunul propriu. Sunt pregătiți pentru orice. Dificultate în privința 

sentimentelor. Zâmbesc fals. Patrimoniul personal este ușor zdruncinat. Au curaj. Nu se tem de o 

provocare. 

 

Deși pentru celelalte semne zodiacale luna februarie înseamnă întâlnirea cu evenimente 

neobișnuite ce ar putea să ducă spre accidente, întâlnirea cu o formă robustă de desfășurare a 

evenimentelor, atât de dinamică și de complicată încât multe din planurile pe care le-au făcut 

anterior să se distrugă, capricornul se implică altfel în aceste evenimente, are suficient de multe 

rezerve, suficient de mult calm și suficient de multă atenție pe detalii încât să poată trece cu bine 

această lună. 

Elementele negative pe care trebuie să le rezolve în prima decadă a lunii februarie fac 

trimitere spre mijlocul lunii anterioare când multe din schemele pe care le-au dorit să le pună în 

aplicare au fost supuse unui mare risc, acela de a li se compromite un proiect ambițios, de a fi 
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vulnerabil în fața unei imagini publice sau de a pierde un statut. Acum, fără să împărtășească, se 

gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă lucrurile acestea s-ar fi împlinit așa cum le-au gândit ei. Fără să-

și dea seama, aduc în spațiul lunii februarie temerile lunii ianuarie și acestea vor fi active până la 

final. Există o instabilitate care va fi vizibilă în cazul capricornilor chiar de la începutul acestei luni 

când Mercur și Uranus se vor afla într-o dispunere negativă. Pentru că în această perioadă nu se 

poate ca o planetă să trimită un unghi negativ către Uranus fără să îl trimită și către Luna neagră, 

partitura aceasta le oferă capricornilor semne că anumite lucruri au fost evitate pentru că au fost 

înțelepți, pentru că au fost rezervați și pentru că le-au anticipat la timp. Lucrurile rele care se 

consumă în viața unui capricorn la începutul lunii februarie devin brusc confirmări ale unor 

resentimente negative pe care le-au avut în luna anterioară. Este adevărat, capricornii nu trăiesc 

numai în trecut, nu se bazează numai pe ceea ce li s-a întâmplat în ultima perioadă și nu-și 

construiesc viitorul doar din cărămizile trecutului. Este însă foarte important pentru ei să fie lăsați în 

această conștientizare, să li se acorde credibilitate, să li se dea crezare atunci când vorbesc despre 

lucruri acestea rele pe care le-au evitat. Ziua de 3 februarie este reprezentativă la acest capitol și 

vom vedea capricorni care au puterea acum să construiască o întreagă filozofie de viață despre cum 

au evitat un pericol, cum au anticipat un eveniment nefericit și cum s-au protejat de o pierdere. Nu 

ar trebui să exagereze cu lucrurile acestea, însă este important să le consemneze, fie să le scrie într-o 

agendă secretă, într-un jurnal, fie să marcheze acest moment cu un gând foarte intens, cu un 

moment de interiorizare, cu repere clare care să fie formulate în așa fel încât să nu le uite tot anul. 

Conjuncția lui Venus cu Pluton, care se consumă pe semnul lor în 6 februarie, le aduce 

acestora emoții puternice, carismă, puterea de a extrage din interior o forță teribilă, de a ridica o 

interdicție care le-a fost pusă mult prea ușor, de a face o impresie bună și de a distruge speranța unui 

adversar. Aceste lucruri teribile care se întâmplă în viața unui capricorn fac trimitere la ceea ce se 

va consuma pe finalul lunii aprilie când există o anumită libertate de expresie. La fel ca și alte 

semne zodiacale, capricornul își va stabili pentru acea perioadă un moment de relaxare, poate chiar 

o vacanță, o evadare din rutina zilnică sau stresul pe care nu-l mai poate suporta. La fel cum se 

întâmpla și în luna anterioară, cea care este un reper foarte important pentru ceea ce se va consuma 

în luna februarie, capricornul este axat pe ceea ce se consumă în interior, nu-și împărtășește 

sentimentele, nu se arată vulnerabil și nici prea entuziasmat pentru a nu ști nimeni ce trăiește. 

Lucrul acesta va fi văzut în special în preajma zilei de 7 februarie, când Venus se va afla 

într-o relație proastă atât cu Uranus, cât și cu Luna neagră și când acest sentiment de nesiguranța, 

aceste iubiri secrete, această stimă de sine sau acest noroc pe care-l are capricornul atrage atenția, 

această carismă a sa creează impresia că nu trebuie să fie foarte deschis cu ceilalți, nu trebuie să fie 

indulgent și nici să se lase prea ușor citit. Dacă țin cont de acest avertisment astral toate celelalte 

devin detalii, toată adâncimea vieților se așază în jurul acestei atitudini și evenimentele, anticipate 

sau nu, văzute cu atenție cu luciditate sau cu înțelegere devin elemente auxiliare care confirma sau 

infirma ceea ce simt și gândesc. 

În 8 februarie, când Mercur va avea de împlinit o relație bună cu Axa Dragonului prin care 

se va media tendința Nodurilor cu Coada Dragonului, atitudinea legată de rigoare, de putere, de 

siguranță sau de certitudine îi îndeamnă pe aceștia să se împace cu adversarii. Aceasta este de altfel 

o mare greșeală și ar trebui să o amâne pe o perioadă când vor putea mai ușor să citească 

comportamentul acestor persoane. Acum atenția lor este îndreptată pe propria persoană, mai puțin 

pe ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Din această cauză strategiile de viitor, ceea ce își propun să 

îndeplinească, ceea ce își creionează începând cu februarie când se va împlini Luna nouă înseamnă 

pentru capricorn un plan care modifică imaginea pe care o au în grupul de apartenență. Dacă se 

expun unor riscuri foarte mari, ceea ce au reușit să evite în luna anterioară nu vor mai putea evita 

acum și vor fi compromiși pentru mult timp de acum încolo. 

Astfel, pe finalul primei decade a lunii februarie capricornii au gânduri ascunse, intenții 

ascunse și puțini din anturajul lor își vor da seama de aceste lucruri. Ele sunt neobișnuite și o 

persoană care dorește să știe ce se întâmplă în această perioadă cu un capricorn ar trebui să nu se 

abată de la acest termen de “neobișnuit”, să nu încerce să îi încadreze pe aceștia în alte reguli decât 

cele care țin de nefiresc sau de neobișnuit. Desigur, nu trebuie să le pună acestora eticheta de 

„nefiresc”, comportamentul lor are o logică însă nu cea pe care o cunoaștem. În 10 februarie când 
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Venus se va afla într-o relație bună cu Jupiter schemele acestea personale vor putea fi mult mai ușor 

de citit. Se poate vorbi în cazul capricornului și despre noroc însă aceasta este mai curând o formă 

de retribuire. Pentru că despre ei nu s-a știut prea multe lucruri anturajul capricornului va considera 

că dintr-odată s-a împiedicat de un sac de bani, dintr-o dată a avut o mare șansă de a le ieși în cale 

un om foarte important și toată lumea pierde din vedere că aceasta este zona în care au lucrat cel 

mai mult, iar ce li se întâmplă este doar o simplă recompensă. De altfel, acesta este un moment 

foarte bun pentru un capricorn care a lucrat pentru creșterea și dezvoltarea sa, care a dorit să câștige 

în apreciere, în putere prin studii, prin cunoaștere, prin relaționare. Relația bună a lui Venus cu Axa 

Dragonului arată acum încă se poate evita un accident, nu prin acel noroc care înseamnă o șansă 

nemeritată, un capriciu al destinului care favorizează după bunul plac pe cineva, ci o recompensă pe 

baza unui efort pe care 

capricornii l-au făcut 

conștient și cu mare 

implicare.  

În 14 februarie 

când Mercur va intra 

pe casa banilor se vor 

gândi că poate ar 

trebui să privească 

toată această șansă 

majoră, toată această 

construcție socială 

impresionantă pe care 

alții o văd ca pe un 

noroc chior, în ceva 

mai simplu, într-un 

avantaj material, 

oportunitate de câștig, 

într-o sursă de putere 

sau într-o resursă de 

care să se folosească pentru a trece pe nivelul următor. Nu stă în firea capricornilor să-și piardă 

capul. Din această cauză mulți dintre ei vor avea clar sentimentul că se află în fața unei mari tentații. 

Această tentație este explicată din punct de vedere astral prin șansa care ne vine din poziția lui 

Mercur pe zodia Vărsător cumulat cu tranzitul lung și obositor al Lunii negre pe casa imaginii 

publice. Banul devine pentru capricorn acum o tentație ciudată și nu își pot stabili proiecte pe 

termen lung doar pe baza propunerilor care le vin numai din această perioadă. Dacă avantajul de 

acum se adaugă unui avantaj pe care l-a obținut pe finalul anului anterior atunci sunt mai curajoși și 

au încredere că demersurile în care se implică acum sunt încununate de succes. Altfel, vor fi foarte 

rezervați ceea ce va crea în jur impresii diverse, multe dintre ele destul de proaste. 

Lucrurile însă nu vor mai fi atât de riscante începând cu 17 februarie, când Venus va intra pe 

zodia Vărsător, ci vor deveni mai atractive, mai plăcute, mai neobișnuite și vor vorbi de la sine 

despre un capricorn înzestrat cu un spirit practic și cu puterea de a extrage un avantaj propriu din 

orice situație. Dacă mai luăm în calcul și faptul că această trecere a lui Venus pe zodia Vărsător va 

fi susținută de împlinirea unui unghi foarte frumos între Marte și Capul Dragonului, semn de 

evoluție de mișcare, de inspirație și de putere, înțelegem că puterea aceasta teribilă pe care o vom 

vedea la Capricorn, nu neapărat prin mișcare sau prin evoluție, cât mai ales prin eficiență, are 

menirea de a selecta anturajul și de a-l pregăti pe acesta pentru ceea ce va veni începând cu luna 

aprilie. Deocamdată, mai are de parcurs această lună dar și luna următoare, mai are de împlinit 

anumite deziderate care țin de înțelegerea caracterului robust al evenimentelor dar și încadrarea 

corespunzătoare a puterii pe care o obține din prospectarea noului sau din avantajele pe care le obțin 

în momentul acesta pe baza unor demersuri mai vechi. 

Astfel, a doua decadă a lunii februarie poate fi reprezentativă pentru capricorni la capitolul 

schimb de experiență. De altfel, este un element reprezentativ pentru acești nativi care pot, în 
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sfârșit, să dea dovadă de flexibilitate, deși toată lumea îi acuză că nu se lasă modelați, că sunt prea 

răi sau că nu țin cont de părerile celorlalți pentru că sunt prea încrâncenați în convingerile proprii. 

Cu toate că în momentul acesta acuzațiile ar putea să curgă mai mult decât în altă perioadă a anului, 

capricorni acum, în mod paradoxal, dau dovadă de o flexibilitate foarte mare. Venus în Vărsător îi 

ajută foarte mult și, pentru că se află acum pe o casă care le administrează foarte bine bunul propriu, 

aceștia, dacă sunt provocați sau dacă sunt rugați să demonstreze, vor putea să facă acum o impresie 

foarte bună arătând că nu sunt atât de rigizi cum cred ceilalți. 

Din 19 februarie când Soarele va intra pe zodia Pești, adică pe casa comunicării, vor avea și 

cuvintele potrivite, vor găsi și termenii cei mai buni sau vor face trimitere la experiențele celorlalți 

care seamănă cu ceea ce trăiesc ei în momentul acesta pentru a fi mult mai expliciți sau mai 

convingători. Chiar dacă pentru anturaj plasarea Soarelui pe casa comunicării a capricornilor este un 

mare avantaj, pentru că le aduce acestora o bogăție de informații și șansa de a cunoaște multe 

lucruri intime despre capricorni pe care în altă perioadă ale anului nu le pot afla, pentru ei acesta 

este momentul de expansiune. Zodia Pești pentru capricorn înseamnă întâlnirea cu o formă de 

flexibilitate care le este plăcută, este accesibilă și nu-i sperie. 

Luna plină care zâmbește pe 22 februarie subminează starea aceasta de sensibilitate în care 

se află acum un capricorn. Puterea acestui nativ vine din emoții, din înțelegerea sentimentelor 

celorlalți și, de această dată, deși se cunoaște altceva despre acest semn, nu vor mai specula 

momentele de slăbiciune ale celorlalți pentru a obține un avantaj. Ar trebui apreciat acest moment 

de sinceritate și de transparență pentru că el este unic. Poate abia în anul următor când se va împlini 

din nou faza de Lună plină cu soarele pe casa comunicării și cu luna pe casa gândirii superioare 

vom mai vedea Capricorni exprimându-se în felul acesta sau fiind atât de transparenți. Din această 

cauză, cei care au în preajma lor un capricorn ce vor să-l înțeleagă, trebuie în momentul acesta să-i 

accepte emoțiile acestea, să-i încurajeze să se exprime, să nu-i inhibe să nu-i vadă așa cum îi văd în 

restul anului, ființe foarte puternice dispuse să ofere în permanență informații gata elaborate. Acum 

ei dictează, caută și fac acest lucru cu inima, cu sentimentul. Deci acesta este momentul în care sunt 

cel mai vulnerabil și nu este bine să stresezi un capricorn atunci când nu este sigur pe poziția sa. 

Imediat ce va deveni sigur pe poziția sa va înlătura sursa de stres, cauza nesiguranței sau 

obstacolului. 

În 23 februarie Jupiter se va afla într-o relație negativă cu Chiron și capricornii ar trebui să 

se preocupe mai mult de puterea gândului. Gândul acum îi ridică sau îi coboară, îi face puternici sau 

slabi, îi ajută să-și folosească resursele pe care le au sau îi trimit la recuperare. Acesta, de altfel, este 

un moment când ar trebui să se bazeze mai mult pe forțele proprii. După educația pe care au primit-

o, după autoeducația pe care și-au format-o sau pe care și-au cizelat-o de-a lungul vieții capricornii 

nu prea țin cont de părerile celorlalți. Acesta însă este un avertisment sever, puternic și insistent în a 

nu ține cont acum de recomandările greșite ce le sunt oferite cu atât de multă generozitate din jur. 

Nu trebuie să uite că trec prin cele două unghiuri negative, adică opoziția lui Jupiter cu Chiron și 

careul lui Mercur cu Junon după ce au fost boemi, după ce au trăit cu capul în nori, după ce au lăsat 

în urmă faza de Lună plină care i-a făcut atât de vulnerabili. S-ar putea ca acești adversari care știu 

ce să le recomand pentru a-i pune în dificultate să fi aflat lucrurile acestea când capricornii au 

doborât barierele pe care le-au iubit atât de mult pentru a experimenta sentimentul profund și 

iubirea necondiționată. Acestea sunt cuvinte mari pentru un capricorn, dar pe Luna plina care s-a 

împlinit în 22 februarie cam de lucruri de genul acesta au avut parte. 

În această perioadă, în care succesul este foarte accesibil s-ar putea să vedem și capricorni 

care se revoltă foarte ușor, cei care au senzația că libertatea este îngrădită și că nu mai au acces la 

avantajele pe care le-au sperat sau pentru care au lucrat până acum atât de intens. Aceștia sunt 

avertizați că nu trebuie să abuzeze nici de puterile celorlalți, nici de oportunitățile sociale și nici de 

cunoștințele pe care le au despre oameni sau despre locuri. Acum trebuie să-și îndrepte atenția către 

interior și să vadă ce găsesc acolo. Dacă nu găsesc nimic ar trebui să se întrebe de ce nu au pus 

nimic acolo, iar dacă sunt prea multe dureri ar trebui să se întrebe de ce au zâmbit foarte mult în 

exterior și au alungat durerea socială către adâncul sufletului crezând că numai așa o pot rezolva 

dacă acolo nu au avut medicamentul necesar pentru ca aceasta sa se vindece. Lucrul acesta trebui să 

îi preocupe, nu altele. 
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În 27 februarie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus ar putea să obțină 

rezultate spectaculoase din genul acesta de analiză. Capricornul poate face un astfel de proces 

intern, își poate îmbogății patrimoniul social sau patrimoniul personal lucrând cu noțiunile, 

oferindu-le celorlalți informații gata elaborate, ajutându-i pe aceștia să se regăsească, să-și pună 

ordine în viață, să fie încrezători pe calea pe care o pornit și să facă o selecție practică a valorilor cu 

care se întâlnesc. Acesta este talentul lor și de acest lucru ar trebui să se folosească acum, pe final 

de luna februarie, pentru a se dovedi utili. Conjuncturile sociale din această perioadă sunt pentru 

capricorni, în mare parte, pozitive, mai ales că Soarele va trece în 28 februarie și printr-o conjuncție 

cu Neptun și au puterea acum să le ofere celorlalți răspunsuri nu doar pe baza experiențelor 

personale, ci și pe baza experiențelor celorlalți. Din acest punct de vedere capricornul poate deveni 

acum un panaceu universal, un om bun la toate, un spirit pătrunzător la care toată lumea trebuie să 

apeleze pentru a se înnobila. El rămâne în continuare cu drama relațiilor neîmplinite, cu sentimentul 

că succesul celui în care are încredere ar putea să însemne despărțirea sa de această persoană, 

izolarea sa sau însingurare. Capricornul se învață de mic cu această stare, cu acest sentiment pentru 

a nu fi surprins de-a lungul vieții când îl va întâlni. Acest mod de a gândi, aceasta atitudine, stranie 

pentru unii, înțeleaptă pentru alții, îi va preocupa pe finalul lunii februarie mai mult decât trebuie. 

Ca dovada astrală capricornii au relația proastă dintre Venus, de pe casa banilor, cu Junon, de pe 

casa prietenilor. Aproape nu-i va mulțumi nimic gândindu-se că linia dintre succes si eșec este 

foarte subțire. Este lesne de înțeles că nu pot împărtăși gândurile acestea celorlalți pentru că ar 

trebui să-i facă pe aceștia părtași și la sentimentele pe care le au, lucru care este practic imposibil. 

Asta înseamnă că își vor trăi această nemulțumire, această insatisfacție sau această dramă într-o 

solitudine totală. 

 

MARTIE 
Rutina enervează. Grădina superioară le lansează o provocare. Trec un examen. Victorie. 

Încurajare venite din partea unor persoane pe care nu le-a băgat în seamă până acum. Mare 

posibilitatea de transformare. Devin importanți pentru viitorii colaboratori. Pot să creeze celorlalți 

emoții. Se apropie de cultură. Analizează în profunzime o situație. Sunt toleranți. Viața li se pare 

complicată. Nu mai vor să țină cont de părerile celorlalți. Se bazează mult pe ei înșiși. 

Superioritate. Atracție către mister. 

 

O nouă încercare vine către capricorni cu luna martie. Pentru toată lumea, nu doar pentru 

acești nativi, acest interval de 31 de zile este dedicat contactului cu puterile ce ar trebui să fie 

accesibile oricui. Deci și capricornii se întâlnesc în acest interval cu o maniera aparte de a accesa 

puterea și de a o folosi. Rămâne de văzut însă dacă schema aceasta pe care o vor folosi le va fi utilă 

și lor sau le va fi utile pe viitor în așa fel încât să nu devină cauze ale unor probleme care să le 

consume prea multă energie de-a lungul acestui an pentru a fi rezolvate. 

Prima decadă a lunii martie le aduce acestora sentimentul de superioritate mult prea aproape 

de acțiunile cele mai delicate. Cu cât se apropie de mijlocul lunii cu atât vor vedea că se 

accentuează casa comunicării într-un contrast teribil cu casa gândirii superioare. Pe această axă se 

suprapune și Axa Dragonului deci modul în care își așază informațiile, cum accesează valorile cu 

care vor lucra de-a lungul acestui an sau cum pun în ordine valorile celorlalți va deveni 

reprezentativ pentru ceea ce va urma. Seamănă cu un test pe care capricornul trebuie să-l 

depășească, seamănă cu un examen, nu doar unul concret, poate chiar unul al vieții pe care 

obligatoriu trebuie să-l promoveze. 

Vor trece astfel ușor cu vederea relația bună dintre Venus și Saturn pentru că nu-i 

interesează dacă anturajul îi ajută să-și rezolve o parte din probleme, nu-i interesează dacă mișcarea 

valorilor, ce se consuma pe spațiul public, este periculoasă sau nu. Îi va interesa însă ce se întâmplă 

cu prietenii, dacă centrele de putere în care s-au integrat trec prin frământări sau nu, dacă primesc în 

continuare susținere din partea unei for superior sau dacă vor fi trădați. Retrogradarea lui Junon, ce 

va iniția o serie de probleme destul de complicate pentru capricorn începând cu 2 martie, le oferă 

acestora posibilitatea de a vedea cam cum arată puterea negativă. Puterea negativă va fi exprimată 
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prin seducție, prin conjuncturi favorabile pe care ceilalți le vor lua ca pe exemple de bune practici în 

timp ce capricornii știu că acestea sunt încercări de care trebuie să se protejeze. Reușesc astfel prin 

acest joc de rol, prin acest teatru interesant pe care-l fac să îi pune pe ceilalți pe drumuri, să-i inducă 

în eroare, să le creeze impresia că aceasta este fericirea pe care trebuie s-o caute sau aceasta este 

fericirea pe care ei o caută și o găsesc. Acest contrast pare să fie definitoriu pentru ceea ce se 

consumă în prima decada lunii martie mai ales că elementele pozitive fac trimitere spre ultima 

decadă a lunii aprilie care a avut ca reper o mare problemă pentru ceea ce au avut de traversat pe 

finalul lunii februarie. Ceea ce în ultima perioadă era o problema acum devine un atu. 

Desigur, pentru a se echilibra capricornii nu trebuie să-și facă proiecte pe termen lung, nu 

trebuie să viseze prea departe nici să creadă că dacă Mercur intră pe casa comunicării neapărat au și 

ce spune. Este important dar să fie unde trebuie, în prezența persoanelor potrivite și să le 

reamintească celorlalți ceea ce le-au tot repetat în primele două luni ale anului. S-ar putea ca 

problemele pe care le comunică acum să nu fie deloc noi, să nu fie nici măcar atractive, dar să fie 

interesante pentru că are cine să le spună.  

Din 6 martie când Mercur a intra pe 

casa lucrurilor ascunse, zi în care și Soarele 

își va definitiva un unghi negativ cu Saturn 

care se află pe aceeași casă dificilă pentru 

capricorni, acest nativ reușește să câștige într-

o confruntare. Întreaga situație pe care o 

traversează nu le spune nimic despre 

confruntare, nu le spune nimic despre examen 

sau despre vreo verificare. Își vor da seama că 

au trecut un examen când deja pericolul s-a 

consumat, când nu mai au motive de 

îngrijorare. Marte pe casa XII-a le oferă de 

această dată capricornilor doar posibilitatea de a transforma o situație neobișnuită, despre care nu 

știu prea multe lucruri, în avantaj propriu. Se poate vorbi aici despre plăcere, despre ușurința de a 

vorbi multe, vrute și nevrute, poate prea multe lucruri pentru cum este felul lor de a fi. Dacă luăm în 

calcul și faptul că pe 7 martie Soarele se va afla într-o relație pozitivă cu planeta Pluton, care le 

trece pe semnul lor, atunci se vor simți foarte bine în postura celor care se țin de promisiuni. De 

altfel, în momentul acesta este foarte simplu să se țină de-o promisiune pentru că sunt în centrul 

atenției, toată lumea-i curtează, toată lumea îi vede, toți vor să interacționeze cu ei și nu trebuie să 

consume prea multă energie pentru a rezolva o problema cuiva, pentru a transfera o informație de la 

el la altcineva sau pentru a-i ajuta. Luna nouă care se împlinește pe 9 martie încearcă să simplifice o 

problemă de conștiință, să o ascundă, să o prezinte pe aceasta ca fiind minoră în comparație cu ceea 

ce vor avea de înfăptuit de-acum încolo. Capricornul va lăsa impresia că nu este important ceea ce 

s-a întâmplat, mult mai important este pentru ei ceea ce urmează să se consume, deci trebuie să 

acorde proiectelor de viitor cea mai mare atenție. În realitate, capricornii cei înțelepți fug de 

propriile probleme, fug de declarații suplimentare ca și cum se tem ca nu cumva aceste explicații să 

nu-i dea de gol, să le spună celorlalți lucruri pe care ei nu vor să le împărtășească, să îi compromită 

în fața unei puteri pe care nu o controlează. Astfel, pe finalul primei decade a lunii martie 

capricornii trec de la puterea de a deține un secret la teama de a deține un secret. 

Dacă nu ies din opoziția Soarelui cu Jupiter basma curată, nu se știe cum vor ieși basma 

curata din conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului, la fel, nu se știe cum vor gestiona pasul înapoi 

pe care trebuie să-l facă pentru a revizui o informație sau pentru a face față unei confruntări noi. 

Ceea ce vine din zodia Pești pentru un capricorn nu este niciodată nou, nu este nici atractiv, ci este 

educativ. Pasul înapoi devine întotdeauna un instrument prin care sunt invitați să revizuiască o 

informație, să fie mult mai expliciți în mesajul pe care trebuie să-l transmită celorlalți, să 

revizuiască anumite legăminte, să le reînnoiască. Așadar, conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului 

ce se consumă pe casa comunicării în aceeași zi în care Venus va intra pe această casă este un 

moment de mare sensibilitate. Mai târziu, capricornii vor regreta această sensibilitate deși au mari 

beneficii de pe urma ei. Vor vedea că lucrurile acestea pe care le exprimă frumos elegant, 
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sentimente la acestea care creează la rândul lor emoții, care definesc într-un chip foarte frumos 

propria existență sau care îi ajută să facă tot felul de conexiuni între viața lor și viețile celorlalți sau 

între viețile oamenilor care au trăit în epoci diferite, reprezintă un imbold către cultură, către 

educație, către studiu sau către a observa viața în alt mod, chiar dacă nu avem instrumentele 

necesare, obiectele sau mijloacele prin care să o analizăm în profunzime. 

Capricornii care lucrează într-un mediu academic, ființele care sunt puternice sau elevate, 

vor face acum o mare descoperire, vor înțelege lucruri foarte profunde și nu se vor grăbi să le pună 

la dispoziția celorlalți. Asta se întâmplă pentru că în preajma zilei de 14 martie Mercur se va afla 

într-o dispunere ciudată față de Saturn, cel care le trece acum pe casa lucrurilor ascunse. Mulți vor 

crede că sunt răutăcioși, că sunt temători, că îi încearcă poate un sentiment de invidie, în timp ce ei 

se tem. Am văzut că nu este pentru prima dată anul acesta când se tem și cei care consultă aceste 

previziuni și nu s-au născut în zodia Capricorn ar trebui să fie cu acești nativi puțin mai indulgenți. 

Din nefericire, capricornii nu vor primi indulgență din partea celor cu care împart o anume 

intimitate. Relația proastă dintre Venus și Marte arată că sunt victorioși față de cei străini, față de 

colaboratori, dar nu și față de parteneri. Casa familiei este în continuare zdruncinată de o anume 

instabilitate pe care capricornii o privesc cu un ochi critic sau pe care nu o pot tolera. Orice semn de 

întrebare ce vine din această zonă, orice lămurire suplimentară pe care ar trebui să o ofere în acest 

sector, le creează din nou senzația că sunt respinși sau că trebuie să mute munții din loc pentru a 

primi și ei o dată în viață câteva laude. Este adevărat, exagerează în privința acestei situații pentru 

că partenerul său nu are o viață liniștită alături de un capricorn ranchiunos, nemulțumit s-au pus pe 

critica de fiecare dată când nu-i convine ceva. Capricornii au un dar de care se folosesc cu 

prisosință. Chiar și dacă nu vorbesc, au atitudine, s-au educat în așa fel încât nonverbal să transmită 

foarte mult, să se protejeze de ceilalți, să nu fie nevoie să intre în discuții pentru că pun în energia 

cuvântului mai multă putere decât alții și ceea ce pun acolo nu mai recuperează. Capricornul nu se 

simte bine vorbind, discutând, făcând schimb de experiență, dar le face plăcere să stea în locul în 

care oamenii din jurul lui fac acest lucru. Ei nu se încarcă vorbind, ci se încarcă ascultând. 

În mijlocul lunii martie cei din jurul capricornului vor încerca să-l scoată pe acesta din ale 

lui. Dacă vor ieși din această albie atunci capricornul a făcut un mare compromis și cei care 

beneficiază de acest gest trebuie să-l aprecieze pentru că este o faptă încărcată de o mare 

responsabilitate și de un mare respect. În 15 martie Mercur se află într-o relație negativă cu Jupiter 

și pot trece printr-o confuzie, poate chiar una de diagnostic, poate chiar una care vine din 

compromisul pe care vor să-l facă de dragul unor cunoscuți. 

Dar pentru că au un mod de a fi neobișnuit de apune problema, de parcă se pricep la toate, 

chiar și când nu se pricep, în momentul în care nu sunt apreciați pentru fapte de această factură se 

enervează, bat în retragere pentru că nu vor să dea explicații suplimentare despre hotărârile pe care 

le iau și deci nu vor să intre în discuții sterile cu oameni care ar trebui să înțeleagă totul din gest, ca 

să nu li se explice totul. 

Asta înseamnă că în 16 martie se întâlnesc cu lucruri răsturnate și au puterea acum prin 

hotărâri categorice, pe care nu vor să le explice, să răstoarne ordinea lucrurilor, să ia decizii 

categorice, să pornească pe un drum pe care să-l țină drept până la finalul acestui an. Pentru că 17 

martie Mercur trece prin Coada Dragonului hotărârea aceasta pe care o iau în momentul de față nu 

este chiar de moment. S-au gândit cel puțin de la începutul anului până acum să pornească pe acest 

traseu, au mai avut câteva tentative să adopte această hotărâre categorică dar nu au avut puterea 

necesară. Acum, în luna martie, când puterea este accesibil oricui, se pot detașa de temeri sterile, 

pot să evalueze mult mai bine perspectiva unor evenimente și se pot hotărî mult mai ușor. De aici 

înțelegem că de această dată capricornul poate deveni și propriul maestru, nu are de ce să caute un 

profesor în exterior să-i spună cum să meargă, cum se deschidă gura, de câte ori să mănânce pe zi și 

în ce direcție să privească. Constată acum că pot să facă singuri lucrul acesta și se simt și foarte 

bine. 

În 20 martie Soarele va intra pe casa familiei și registru comportamental se schimbă. 

Primesc mesaje importante, invitații, își dau seama că până acum evaluările pe care l-au făcut 

acestui sector sunt greșite și vor să le revizuiască. Ar putea să facă lucrul acesta pentru că și 

sentimentul este optim, puterea de expresie nu este la cotele cele mai bune pentru că Venus se află 
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în conjuncție cu Neptun ce au viziune de ansamblu adică pot să vadă și faptele bune și faptele rele 

ce au venit din familie, pot să facă un arc peste timp și în plus au puterea să tragă concluzii 

obiective, echidistante, realiste încât să mulțumească pe toată lumea. 

În 22 martie, adică în a treia decadă a lunii martie, și Mercur va intra pe casa familiei și 

atunci lucrurile vor fi mult mai ușor de înțeles până și pentru acești nativi, mult mai ușor de suportat 

pentru că nemulțumirile lor nu mai sunt prezentate către opinia publică, nu mai vorbesc vrute și 

nevrute către alții, ci dacă sunt nemulțumiți toate acestea rămân în familie. Pentru că există multe 

nelămuriri, chiar dacă de această dată cadrul social cadrul astrologic sau cadrul afectiv sunt 

orientate în așa fel încât lucrurile să fie armonioase, capricornii se trezesc dintr-o dată că și cum 

pică singuri al un test. Luna plină din 23 martie are un rol edificator în sensul acesta pentru că îi 

îndeamnă să fie nemulțumiți de lucrurile lipsite de importanță. Asta se întâmplă și pentru că în 

aceeași zi în care se împlinește Luna plină, Jupiter și Saturn își definitivează un unghi destul de 

prost pentru fragilitatea afectivă a capricornilor din această perioadă. Dacă momentul acesta nu-i 

găsește pe capricorn înconjurați de prieteni fideli, dacă se bazează numai pe ceea ce au în familie 

sau pe carieră atunci merg pe nisipuri mișcătoare. 

Vor fi însă foarte siguri pe aceasta atitudine, vor considera că este cel mai bun lucru pe care 

ar putea să-l facă în această perioadă și în cazul în care conștiința vizează anumite reacții, acestea nu 

vor fi normale, nu vor fi firești, ci implică tot felul de legături, unele chiar cu substrat afectiv, 

amoroase, unele care să vizeze instituția familiei sau principiile pe care ar trebui să le folosească 

doar în familie pentru a deveni mult mai convingători. Au însă această putere de a-i convinge pe 

ceilalți că ei sunt lideri, că au informațiile gata elaborate chiar și atunci când nu prea știu despre ce 

vorbesc. Dacă aleg să consulte astfel de previziuni astrale atunci sunt avertizați să-și asculte puterea 

conștiinței, acea voce interioară care îi oprește din revoltă și îi îndeamnă să fie serioși cu oamenii pe 

care-i au în jur pentru că aceasta este adevărata comoară cu care vor lucra de-a lungul acestui an. 

Legăturile pe care le strica acum le strică prin putere și doar prin putere le vor putea reedita. De aici 

înțelegem că nu vor mai avea ocazia de-a lungul acestui an să repare frumos ceea ce strică foarte 

ușor acum. 

În 25 martie Saturn va intra în mers retrograd și va avea această deplasare până la vară și, 

din nefericire, pentru capricorn, pe casa lucrurilor ascunse, deci se vor expune unui plan de 

subminare sau își vor slăbi puterile progresiv făcând greșeli penibile, implicându-se în evenimente 

care ar trebui să le sporească impactul averea sau cunoștințele, dar care produc efecte inverse. De 

aici înțelegem că mai multe întârzieri se vor produce în proiectele care li se par în momentul acesta 

foarte importante. Desigur, toate din cele pe care vor să le facă în această perioadă sunt importante, 

însă au nevoie să vadă care sunt cele misterioase pentru a stabili dacă misterul este util în această 

perioadă, dacă el ascunde valori sau dacă pur și simplu ascunde un mare gol doar pentru a-i face să-

și piardă vremea. Există acest punct vulnerabil în destinul unui capricorn de a se preocupa de 

mistere care nu au valoare și pe care să le valorifice prin ceea ce cunosc din alte surse, prin alte 

elemente, prin alte persoane, prin alte relații. Și de această dată se află în fața unei asemenea 

încercări și, dacă sunt înțelepți, vor depăși. Au toate prerogativele necesare pentru a face lucrul 

acesta, mai ales că Venus se va afla în 26 martie într-o relație bună cu Pluton care se află din 2008 

pe semnul lor, care ajunge aproape să-i definească, să le creeze o imagine cu care să rămână tot 

restul zilelor de acum încolo. Imaginea aceasta de persoane dure care, prin transformare, pot deveni 

persoane și mai dure, se îmbogățește acum cu o picătură de regret în plus față de ceea ce au avut. 

Înțelegem de aici că finalul lunii martie nu este deloc simplu pentru capricorn, nu este deloc ușor. 

Ar putea să fie mult mai accesibil dacă au în momentul acesta rezerve suficient de mari, nu în bani, 

nu am proprietăți, nu în alte tipuri de resurse, ci în oameni. Calitatea umană este cea pe care trebuie 

să pună accentul pe finalul lunii martie pentru că de acolo le vine puterea.  

În 30 martie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Saturn, simt că au soluții la 

greutățile pe care le traversează, că au soluție la frica de pierdere, de singurătate sau de 

dezmembrare. Incertitudinea le atrage atenția și le spune că ar trebui să fie puțin mai serioși cu cei 

din jur, mai atenți la cum vorbesc, la ce oferă, ce cadouri fac, mai atenți la motivul înstrăinării. Dacă 

aleg să se înstrăineze în finalul lunii martie, în ultima zi de putere, oamenii de care vor fugi nu vor 

mai veni in preajma lor anul acesta. Desigur, în următoarele două luni se vor gândi că această 
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hotărâre este perfect justificată pentru că au nevoie de aceste persoane. Din iunie încolo vor vedea 

că se înșală. 

 

APRILIE 
Caută liniștea. Împlinirile îi dezamăgesc. S-au gândit prea mult la ei înșiși și acum își dau 

seama că au greșit. Schimbă maniera de lucru. Strică un bun doar pentru că nu vor mai avea acces 

la el pe viitor. Impresionează. Iubirea dăruită este semn de progres. Pot să facă un sacrificiu. 

Creează o punte de comunicare și prieteni. Sfidează un șablon. Se simt generoși. Vor să dovedească 

superioritatea. Inima le este deschisă. Au posibilitatea de a înțelege multe. Voință. Acceptă atribuții 

noi. Pun condiții. Respiră un aer proaspăt. 

 

Luna aprilie este mult mai liniștită pentru aceștia, nu doar pentru celelalte semne zodiacale, 

ci și pentru capricorni, pentru că le aduce împlinirea unor eforturi asupra cărora au lucrat în primele 

trei luni. Se poate vorbi și-n cazul capricornilor despre succes pentru consolidarea propriei poziții 

ceea ce le va face plăcere. Aprilie nu este foarte generoasă la capitolul evenimente astrale. Din 

această cauză și capricornii care au clar amintirea a ceea ce au împlinit în primele trei luni, care au 

convingerea că lucrurile acestea pe care le-au parcurs de la începutul anului și până acum sunt 

foarte importante, mult mai importante decât se gândeau anterior, vor trăi un moment de iluminare. 

În 3 aprilie când Mercur se va întâlni într-o opoziție cu Luna neagră sentimentul că aparțin 

unui grup defavorizat le acaparează întregul spectru al percepției. Maniera aceasta prin care vor 

încerca să-și umple timpul, să-și transfere informația sau pur și simplu să le arate celorlalți nu că 

sunt înțelepți, ci și că știu despre ce vorbesc, s-ar putea să nu fie unul corect. Mercur pe zodia 

Berbec este deja mult prea impulsiv și faptul că se află acum într-o opoziție cu Luna neagră arată 

că, prin acest semn zodiacal, capricornul devine vulnerabil în fața unor minciuni lipsite de 

importanță sau de gravitate. Își permit luxul de a vorbi în numele altora, de a fi reprezentanții 

familiei, reprezentanții unui grup care abia s-au integrat și dintr-odată mesajul lor este răstălmăcit, 

imaginea lor socială este afectată. Cadrul acesta social în care aleg să vorbească în felul acesta, în 

care aleg să clarifice anumite lucruri nu-i privesc și nu îi susține. De aici vor înțelege că trec printr-o 

perioadă în care presiunea socială trebuie luată în serios, deși chiar această presiune socială este 

creată de ei, chiar aceste slăbiciuni pe care vor să le arate tuturor pentru a crea un front comun 

împotriva acestor obstacole reprezintă propria creație pe care au stricat și vor acum, prin concursul 

celorlalți, să o repare. Dacă sunt responsabili ar trebui ca lucrurile acestea să le rezolve singuri, să 

nu caute susținători în modul acesta, ci altfel, prin asociere, prin proiecte comune sau să-i lase pe cei 

din jur să se ofere să pună la dispoziția celorlalți atât cât au, cât vor, cât sunt dispuși. În caz contrar, 

punctul în care vor insista devine o zonă vulnerabilă, o rană pe corpul social, o zonă care nu se va 

închide de la sine, ci prin concursul celorlalți, așa cum cred acum că trebuie procedat. Pe viitor însă 

acest concurs al celorlalți va fi motivat de altceva, de realitatea care se va contura la momentul 

acela. Acum realitatea prezentă este dominată de tendința de a epata, de a impresiona sau de a spune 

lucruri care nu sunt în totalitate adevărate sau nu sunt așa cum sunt prezentate. 

În 5 aprilie, când Venus va intra pe casa familiei capricornii se vor retrage în intimitate, vor 

dori să rezolve foarte repede problemele în acest sector pentru că pe zona socială nu găsesc soluții. 

Ca eveniment, trecerea lui Venus pe casa familiei înseamnă acceptarea unei propuneri care trebuie 

să le ofere repede un rezultat. Apoi, 6 aprilie când Mercur va intra pe casa iubirii dăruite vor încerca 

să transforme toată această liniște a familiei sau tot acest val surprinzător, pe care îl resimt din 

trecerea planetei Venus pe casa familiei, în dorință. Mercur pe casa iubirii dăruite este de bun augur 

pentru un capricorn care este încă vulnerabil la tentații sociale. Va avea inspirația să se asocieze cu 

oamenii care îi vor compromite, care le vor fura rezultatele muncii, care vor încerca să-i manipuleze 

pentru a obține un avantaj personal. Desigur, vor fi conștienți de lucrul acesta pentru că, în general, 

capricornii sunt persoane mature. Însă le va veni foarte greu să accepte această realitate. În 6 aprilie 

Soarele se va afla într-o relație proastă cu Pluton și își fac mustrări de conștiință, se gândesc cu 

nedumerire sau chiar cu rușine la faptul că poate au fost puțin cam nedrepți cu cei din familie sau 

poate nu s-au ocupat suficient de mult de acest sector. Își propun ca începând cu 7 aprilie, când se 
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va consuma Luna nouă pe acest sector, să acorde celor din preajma mai multa atenție. Nu vor face 

lucrul acesta, doar își vor propune, însă au în vedere că aceasta este o zonă vulnerabilă pentru ca pe 

viitor, după ce această casă a familiei va fi degajată, adică acolo va rămâne doar cu Uranus ce 

tranzitează zodia Berbec din 2011, să își amintească de faptul că ar trebui să le răspundă cel puțin 

pe picior de egalitate celor care au făcut pentru ei câteva sacrificii de la începutul anului și până în 

momentul acesta.  

 
Prima decada lunii aprilie poate însemna și cercetare. Mai departe de această zonă înseamnă 

că se întâlnesc cu greșelile trecutului, cu motive de tristețe de supărare sau de spaimă și nu este bine 

să treacă prin conjuncția Soarelui cu Uranus din 10 aprilie cu gândul că trecutul este plin de răni. 

Capricornii nu-și fac atât de multe procese de conștiință în această perioadă, dar gânduri despre 

greșelile trecutului au, atât cât să fie vigilenți și atenți la ceea ce experimentează de acum încolo. 

Nu este însă puțin lucru să treacă printr-o relație de trigon ce se construiește între Lună și 

cele două corpul cerești care încearcă să creeze o punte între casa comunicării și casa prietenilor. În 

momentul acesta obsesia capricornului este către cadrul intim, către familie, către această zonă pe 

care au declarat-o în mod oficial zonă vulnerabilă. Dacă nu ar fi fost echilibrați, dacă nu ar fi 

acordat toată atenția lor acestui sector în momentul de față, când au ocazia să lege prietenii cu 

oameni foarte importanți, vor vedea că nu mai au timp, nu mai au putere, nu mai au bani sau nu mai 

au nici motivația necesară să se urce în tren și să se ducă la o întâlnire foarte importantă. Capricorni 

nu trebuie să uită că această invitație la  asociere, la prietenie, la a se apropia de oameni foarte 
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importanți sau a tolera pe oameni este un factor de echilibru de grup pentru că ei întruchipează acest 

personaj superior (conjuncția Soare-Uranus) sfidând șabloane, reguli. Asta înseamnă că trebuie să 

facă un sacrificiu, să accepte că zona familiei rămâne în continuare vulnerabilă și că orice ar face, 

chiar și crearea unor prietenii profunde, nu pot ajuta ca lucrurile să fie liniștite, temperate, nu pot 

închide gura târgului, nu pot liniștii cocoșul, care cântă dimineață la ora cea mai nepotrivită sau 

obiceiurile vecinilor. Au impresia că dacă își îndreaptă atenția către lucrurile acestea balanța 

valorilor se poate regla și din punct de vedere social. Au senzația că lipsesc de la un eveniment 

important al familiei, că nu mai sunt consultați sau că nu au avut timpul necesar să explice sau să 

pună la dispoziția celorlalți toate informațiile de care au nevoie legate de el, de munca sa, de 

aspirațiile pe care le are pentru următoarea perioadă. Procedând așa cred că sunt într-un impas, dar 

de fapt sunt într-un proces de transformare. Relația bună dintre Mercur de pe casa iubirii dăruite și 

Jupiter de pe casa gândirii superioare înseamnă, de fapt, o piramidă de pământ pentru că de aceste 

două corpuri cerești este și Pluton legat. Transformarea aceasta vizează cu precădere pentru 

capricorn extinderea către o zonă încărcată de resurse, menită să le ofere posibilitatea de a se ridica 

deasupra celorlalți, de a se pune mai bine în valoare față de un for superior. Vor vedea însă că 

lucrurile acestea au și ele riscul lor și nu este bine să creadă că marele succes al anului 2016 de aici 

le vine. Trebuie să aibă puțină răbdare până când Saturn își va reveni la mersul direct și abia după 

aceea se poate vorbi de un mare noroc. 

În 15 aprilie se va împlini opoziția Soarelui cu Luna neagră și capricornii au impresia că 

trebuie să scoată pentru alții castanele din foc. Le face plăcere să facă lucrul acesta dacă prin 

gesturile acestea speciale demonstrează că sunt superiori. Nu au avut ocazia până acum, nici măcar 

prin prieteniile speciale pe care le pot realiza în această perioadă, să își dovedească superioritatea. 

Dacă prin acest sacrificiu reușesc să obțină această imagine atunci o fac ușor, cu dragă inimă, cu 

implicare și seriozitate. Asta se întâmplă pentru că beneficiază în continuare de forța activă a 

piramidei de pământ ce se construiește între Mercur, Pluton și Jupiter, acesta din urmă atrăgând în 

schema aceasta de cucerire și Axa Dragonului. Ideile pe care le au în momentul acesta și care ar 

trebui să li se pară celorlalți puțin cam îndrăznețe, sunt de fapt expresii ale unor procese mentale pe 

care l-au abordat cu mare implicare atât în anul acesta cât și în anul anterior. În 18 aprilie Pluton va 

intra în mers retrograd și vor conștientiza o problemă socială. Capricornii sunt acum în măsură să 

emită păreri despre această problemă socială ca și cum le aparține, ca și cum sunt singurele 

persoane capabile să înțeleagă așa cum trebuie situația cu pricina. Ziua de 18 aprilie pare să fie una 

destul de dificilă în care capricornii trebuie să se obișnuiască cu ideea că de acum și până la toamnă 

vor fi întrebați despre această problemă socială sau dacă își vor expune părerea și o vor vedea pe 

aceasta scrisă peste tot sau își vor auzi cuvintele în gurile celorlalți spuse ca și cum sunt ideile lor.  

Există însă și o parte bună dată de această dispunere astrală, cea care va veni începând cu 19 

aprilie când Soarele va intra pe casa iubirii dăruite. În momentul acesta casa familiei este degajată, 

acolo mai rămân doar două corpuri cerești, Uranus și Venus, deci posibilitatea de a-și înțelege 

problemele de familie sau dificultățile pe care le traversează în acest sector este una încurajatoare. 

Timpul trece în favoarea lor și capricornii nu ar trebui să dramatizeze pentru că toți oamenii din jur 

le acordă atenția cuvenită, ideile lor sunt ascultate, nu sunt lăsați să greșească deci sunt ajutați să-și 

conserve o mare parte din energia de care dispun în momentul acesta. În a doua decadă a lunii 

aprilie știu că vor vedea mai departe decât au avut ocazia în primele luni ale anului referitor la 

problemele spre care îndreaptă atenția, mai puțin ultima decadă a lunii martie, adică îi îndeamnă 

spre începutul lunii august. În această prima decadă a lunii august, Marte, cel care se află acum pe 

casa lucrurilor ascunse, adică în zodia Săgetător, va traversa direcții ce indică acestor nativi 

lucrurile pe care le poți face pe ascuns și momentul acela din vară, când și-a încheiat retrogradarea, 

capricornii vor trece la acțiuni. Deocamdată, își fac planuri și nu ne le vor împărtăși nimănui. 

A treia decadă a lunii le oferă posibilitate de a mulțumi pe toată lumea. Desigur, nu toți vor 

fi tentați să-l facă pe acesta o slugă credincioasă. În  20  aprilie și soarele îl face pe capricorn 

sensibil la impresiile celorlalți, ca oamenii din jur să-i acorde atenție pentru modul în care 

relaționează, pentru privilegii pe care el însuși și le atribuie. Aici doar se aseamănă puțin cu cel 

născut în zodia Scorpion, nu acceptă ca alaiul să-și depășească atribuțiile. Capricornul se așteaptă ca 

persoanele din jur să trateze problema după cum li se spune.  
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Există o componentă foarte interesantă pe care capricornul va încerca să o pună în valoare în 

a treia decadă a lunii aprilie tocmai pentru că nu există o condiționare directă în sensul acesta. 

Această condiționare provine dintr-o zonă a justiției, dar nu e folosită așa cum au folosit-o celelalte 

semne zodiacale, ci pentru crearea sentimentului de siguranță. Acest sentiment de siguranță trebuie 

acum să reprezinte pentru capricorn un impuls matern, un semn, un exemplu pentru că până la 

finalul lunii să aibă răstimpul necesar să vadă ce are de făcut.  

Desigur, acesta este un element intim pe care capricornul nu va dori să-l împărtășească 

celorlalți și care face parte mai curând din seriozitatea pe care dorește să o folosească în relația sa cu 

cei din jur, cu anturajul, o societate. În 27 aprilie, când Soarele se va afla într-o opoziție cu Junon, 

vor face un inventar asupra cunoștințelor, asupra prietenilor, asupra posibilităților de care dispun. 

Acum își dau seama că dacă au funcție nu înseamnă că au valoare. De fapt, ceea ce trăiesc ei pe 

finalul lunii aprilie este tradus prin libertatea de a-și permite să îndrăgească ceva. Dacă acest lucru 

alimentează o atitudine necuviincioasă față de ei înșiși, dacă sunt lideri atunci vor fi împotriva celor 

care sunt importanți în grup, împotriva pilonilor valoroși, împotriva celor care reprezintă un 

exemplu de stabilitate. Abia acești capricorni vor arăta în ce mod se poate manifesta rătăcirea lor. 

În 28 aprilie, când Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni, 

sentimentele lor vor fi bulversate. Vor înlocui oamenii cu obiectele, sentimentele cu privilegiile și 

vor considera că vremurile de acum asta cer. De altfel, modul acesta aparte prin care încercă să 

explice anumite fenomene sociale sau să pună la dispoziția celorlalți anumite observații referitoare 

la fenomenul social, la o întâmplare pe care au parcurs-o sau la care au fost martori, reprezintă 

gradul de interes pe care-l arată față de un conflict. Ei selectează informația pe care să o prezinte și 

în loc să fie pacifiști, așa cum sunt de regulă, aleg să interacționeze cu ceilalți prin lucruri care de 

regulă tulbură conștiința. În felul acesta, arată că ei înșiși sunt tulburați pentru că nu este ușor să 

treci printr-o opoziție între Venus și Luna neagră de pe două case ce fac trimitere la familie și la 

imaginea publică. Nu-și găsesc locul, nu au răbdare sa asculte și, în mod paradoxal, deși sunt foarte 

disciplinați nu au răbdare nici să-și ducă ideile până la capăt. Imediat ce Venus va intra pe casa 

iubirii dăruite discursul lor se va schimba, vor aborda un alt mod de a interacționa, vor face mai 

multe gesturi vor vorbi mai puțin, iar acest lucru le va oferit posibilitatea să-și conserve energia, să 

nu se mai deconspire, să nu mai vorbească despre lucruri care îi tulbură și pe ei, ci care îi tulburări 

doar pe ceilalți. 

 

MAI 
Nu își găsesc locul. Caută prietenului. Viața frumoasă le atrage atenția. Vor să fie lăudați. 

Au senzația că au pierdut ceva important. Viața nu li se mai pare atât de nedreaptă. Se consumă 

prea mult. Consolidarea propriei poziții. Se transformă repede. Vor să impresioneze cu ceea ce au 

în momentul acesta. Salt spectaculos. Reușesc să explice celorlalți cum a obținut puterea. Valorile 

personale sunt prezentate corect. Se ceartă cu un om important. Își asumă responsabilități majore. 

Vor sa mai viseze. Au nevoie de simplitate. Acceptă dezamăgirile. Sunt puternici prin ceea ce deții. 

Vor să li se facă dreptate. 

 

Pentru capricorni, luna mai va semăna foarte mult cu luna aprilie, însă va avea și câteva 

componente noi, cele care se vor aplica și în cazul celorlalte semne zodiacale ce vizează lupta cu 

inamici invizibili. Faptul că mijlocul lunii mai seamănă cumva cu ceea ce au avut de parcurs pe 

finalul lunii aprilie, adică au avut acea libertate de expresie pe care ar fi trebuit să o încadreze 

corespunzător, să o așeze în albia proprie și să îi găsească rostul, mulți dintre nativii acestei zodii au 

impresia că au din nou un mare noroc de care, de această dată, trebuie să profite la maximum. 

Pornesc la drum în această lună prin traversare unui unghi foarte interesant. Este vorba 

despre sextilul dintre Soare și Neptun care înseamnă pentru ei atracție către lucruri ascunse. Pentru 

că-l au pe Saturn pe casa lucrurilor ascunse și se pricep foarte bine la ceea ce nu este spus în mod 

direct, având și obiceiul de a elabora toate aceste informații departe de privirile celorlalți, schema 

aceasta astrală, ce vine din relația pozitivă a Soarelui cu Neptun, le este pe plac. O pot transforma 

foarte ușor în seducție sau pot să cucerească devize atât de frumoasă și atât de interesante încât să 
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pară foarte realiști, să le arate celorlalți că ei nu sunt niște singuratici, nu se izolează prea ușor de cei 

din jur, iar dacă o fac, adoptă deviza "cel mai deștept cedează".  

În realitate, începutul lunii mai înseamnă pentru capricorn o invitație la a fi mai buni, la a fi 

mai deschiși, mai calzi și mai ales să facă lucrurile acestea înțelegând ca aceasta este fapta de care 

au nevoie. Primele trei zile ale lunii mai se axează pe această deviză și le va veni destul de greu să-

și ajusteze vibrațiile după lupta pe care au dus-o în luna anterioară pentru a deveni pașnici într-un 

mod pozitiv, pentru a deveni puternici într-un mod constructiv și a promova faptele bune sau 

profunzimile gândirii și ale sufletului fără să piardă nimic din ceea ce au acumulat de la începutul 

anului și până în momentul acesta. Dacă până pe 3 mai, când soarele se va afla într-o relație foarte 

bună cu Jupiter, lucrurile le vor fi destul de clare, în 4 mai, când Venus se va afla într-o opoziție cu 

Junon, când sentimentele lor sunt răvășite, când aproape că nu mai sunt siguri pe promisiunile 

celorlalți și nu mai sunt siguri nici pe tipul de relații pe care îl alimentează în momentul acesta, 

capricornul poate retrage. Retragerea pe care o adoptă în momentul acesta este un semn de 

slăbiciune și tot anul se vor simți rușinați de fata aceasta sau tot anul vor încerca să inventeze 

ipostaze care să demonstreze opusul a ceea ce au făcut în momentul acesta. 

De altfel, pentru că în momentul acesta mijlocul lunii ianuarie constituie un reper pozitiv, 

ceea ce nu au văzut la începutul lunii aprilie, dacă stau bine și se gândesc, vor constata acum și 

anume că cele două luni nu seamănă așa cum pare la prima vedere, că acum au puterea să 

transforme întâmplările negative de atunci în rezultate pozitive, să fie puternici chiar și în 

momentele în care dovedesc slăbiciune. Este adevărat, lucrurile acestea le pot dovedi doar 

capricornii care sunt puternici, superiori sau doar cei care nu se lasă amețiți de ceea ce strălucește 

mai tare. Deși sunt, prin definiție, persoane care gândesc, ființe care se maturizează devreme, sunt și 

exemplare care trăiesc de pe o zi pe alta, care nu se încadrează în schema aceasta a răbdării, a 

maturității. Aceste personaje sărăcite vor fi oile negre ale zodiei capricorn, acestea vor încerca sa 

contureze o imagine negativă zodie la începutul lunii mai. 

În 6 mai, când se va împlini Luna nouă pe casa iubirii dăruite, capricornii se vor lăsa în voia 

unor sentimente pe care vor putea să le canalizeze foarte bine. Acesta este un moment în care se pot 

exprima liber, pot să fie suficient de selectivi față de anturaj, să fie detașați de problemele acestora 

încât să aibă timp și de ei înșiși. Acest comentariu îi bucură foarte tare pentru că în luna anterioară 

când ar fi trebuit să se preocupe de consolidarea propriei poziții, au lucrat mai mult pentru a se 

proteja decât pentru a deveni mai puternici. Au acum ocazia să devină puternici prin sentimente și 

văd că aceste sentimente prind imediat rădăcini, adică găsesc în jur oameni care le răspund la fel, se 

împrietenesc ușor, sunt simpatici în momentul în care fac o glumă și par dintr-odată alți oameni. 

Piramida de pământ ce se construiește în momentul acesta îi avantajează pe capricorni pentru că îi 

ajută să se pună în valoare, să devină creativi sau performeri. Așa de eficienți cum sunt în această 

perioadă nu vor mai fi de-a lungul acestui an. Dacă se implică într-un proces de transformare vor 

vedea că depășesc foarte ușor etape și ating adevărate culmi ale performanței. Dacă se ocupă de 

studii, de cercetare, de progres sau de educație, vor putea să acumuleze un volum mare de 

informații într-un timp foarte scurt, vor putea să deprindă anumite abilități fără să treacă prin lungi 

perioade de instruire. 

Pe 9 mai Jupiter își revine la mersul direct și pentru că acesta se află pe casa gândirii 

superioare vor vedea că sunt inspirați, că au idei noi și acestea sunt de bun augur pentru toți cei din 

jur. Din nefericire, cu toții ne aflăm în această perioadă într-un moment de inconstanță, de 

nesiguranță sau de mare dificultate în a-și ține cuvântul. Asta înseamnă Mercur retrograd și pe 

aceștia îi afectează în a selecta acele informații care sunt mai importante, utile sau care nu sunt 

periculoase. Dacă vor putea face lucrul acesta înseamnă noroc, dacă se dovedesc a fi altfel decât se 

așteaptă înseamnă că greșesc, nu înseamnă că fac acțiuni riscante sau că pierd din putere. 

A doua decadă a lunii mai înseamnă pentru capricorn un mare salt. Au ocazia să-și 

folosească voința într-o direcție neobișnuită sau să-și folosească ambiția pentru a face lucruri noi. 

Încep să facă lucrurile acestea din ultima zi a decadei anterioare, adică încă din 10 mai când Venus 

se va afla într-o relație foarte bună cu Jupiter. Pentru că Venus se află pe casa iubirii dăruite, iar 

Jupiter se află pe casa gândirii superioare, tot ce simt pot să pună în aplicare, pentru tot ce trăiesc la 

o mare intensitate găsesc în jur pârghia necesară pentru a se transforma într-o mare reușită socială. 
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Acesta este practic momentul care îi bucură cel mai tare, care îi ajută să se deschidă către marile 

evenimente, către persoane foarte importante, să adopte o atitudine dintre cele mai frumoase, 

gândurile cele mai îndrăznețe pentru a le transforma pe acestea în evenimente de o frumusețe 

aparte. Nu este de trecut cu vederea acest unghi frumos dintre Venus și Jupiter mai ales că acestea 

sunt planete care poartă mesajul norocului și al succesului personal. Așadar, momentul acesta 

înseamnă pentru capricorn un salt spectaculos, o evoluție rapidă, o transformare bună, frumoasă, 

încărcată de semnificații și de putere. 

 
Totuși, în această perioadă, traversând prin aceste întâmplări foarte frumoase, trecând prin 

acest succes și savurându-l la o mare intensitate, capricornii află ceva, descoperă că lucrurile de la 

începutul anului și până acum nu au stat așa cum trebuie, n-au fost așa cum le-au văzut și se bucură 

că acele impresii care se dovedesc acum greșite nu le-au împărtășit celorlalți. Desigur, nu înseamnă 

că dezamăgirea aceasta va fi trecută cu vederea. Vor găsi însă puterea necesară să acopere această 

durere, să treacă impresiile acestea într-un plan secund, să urmărească mai mult rezultatele și să lase 

deoparte detaliile. Vor avea timp de-a lungul acestui an, în momentele lor de interiorizare, să se 

gândească la ceea ce au tot greșit de la începutul anului până în momentul acesta. Apoi, mai au 

parte de un succes, mai au parte de bucurii și cred că această oportunitate ce se concretizează cu 

precădere în preajma zilei de 14 mai, se datorează faptului că gândesc liber, că au lăsat în urmă 

anumite condiționări, că nu se mai preocupă de atât de multe lucruri care nu sunt corecte, care nu 

sunt conforme cu realitatea sau care nu mai sunt de actualitate. Relația bună dintre Venus și Pluton 

le aduce carismă, îi face prezentabili pentru persoanele pe care le vizează, în general pentru 

persoanele de sex opus, creează acestora o aură misterioasă, și îi ajută să câștige timp, să finalizeze 

anumite demersuri fără prea mari eforturi. Este adevărat, sunt și capricorni care au prea mari 

pretenții de la viață și, văzându-se în această postură fermecătoare, să profite de naivitatea celorlalți. 

Aceștia vor face apel la niște tipare depășite și pentru că tiparele sunt depășite nu li va recunoaște 

acestora și finalitatea. Finalitatea acelor tipare va fi și finalitatea demersurilor în care acești nativi se 

implica. Conjunctura astrală, în marea majoritate a unghiurilor care se consumă în mijlocul lunii 

mai, încurajează lucrurile acestea, dar pentru că există o mare libertate de care toate semnele 

zodiacale beneficiază acum există și capricorni lacomi care vor scăpa acestor predispoziții. 

Deși nu trebuie să creadă că l-au prins pe Dumnezeu de un picior, nu trebuie să se considere 

cei mai avantajați dintre toate celelalte zodii pentru că au această oportunitate, au această șansă 
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acum, capricornii trebuie să primească toate aceste beneficii și apoi vor vedea ei cui vor da 

socoteală dacă le vor folosi corect sau nu. În 15 mai Venus se va afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului și pentru că acum Venus ocupă o casă interesantă pentru această perioadă, îi ajută pe 

aceștia să fie exemple bune pentru alții, cu toate că nu pot fi exemple bune pentru ei. Acesta este 

primul moment în care văd că primesc prea mult de la viață sau primesc atât de mult încât nu pot 

gestiona într-un timp atât de scurt. Unii vor fi prea dominatori, vor dori să transforme toată aceasta 

atenție pe care o primesc de la cei din jur într-un fel de sector, vor dori să fie șefi de trib, directori, 

coordonatori de programe, consilieri sau persoane de care să asculte toată lumea. Acesta este, 

practic, momentul în care își dau seama că toată această șansă, tot acest noroc transformă 

evenimentele benefice în evenimente dramatice. Nu trebuie decât o comandă, un gând rătăcit, un 

moment de ezitare sau un moment de lăcomie. Capricornii știu însă să gestioneze succesul și nu ar 

trebui să fie o surpriză pentru ei faptul că se consumă în gânduri de această factură sau că se 

întâlnesc cu beneficii atât de mari. Sunt, în general, persoane echilibrate sau dacă nu sunt echilibrate 

măcar sunt reținute și atunci nu reușesc să strice atât de mult cum ar putea să strice un alt semn 

zodiacal, spre exemplu o zodie de foc sau o zodie de aer în fața acestui mare succes. 

Ceea ce ar trebui să fie foarte important pentru ei vine din faptul că toată această șansă, tot 

acest noroc pe care universul li-l așază la picioare face trimitere la un fond, acela care trebuie să fie 

foarte solid ca să schimbe o problemă amplă din durere în beneficiu, din neajuns în succes, din 

ghinion în noroc. Desigur, dacă au o educație solida la bază, dacă nu se ascund după prima critică, 

dacă nu obosesc prea repede în fața unor obstacole atunci vor reuși să deseneze foarte bine această 

perioadă. Un capricorn înțelept se va gândi la deviza "toate la timpul lor" și atunci va acorda 

fiecărui element benefic rolul pe care îl merită, rolul pe care-l cere și se va ocupa de fiecare pe rând. 

De altfel, așa și trebuie să procedeze. Citim acest mesaj în ziua de 20 mai când Venus se va afla 

într-o relație bună cu Chiron și când capricornii, că vor sau că nu vor, trebuie să fie înțelepți prin 

ceea ce au acumulat în ultima perioadă, nu prin ceea ce știu ei de când erau mici. 

Ultima decadă a lunii mai le aduce din nou în discuție mijlocul lunii ianuarie. Trecerea 

Soarelui pe zodia Gemeni, adică pe casa muncii îi face mult mai responsabili și, în plus, îi îndeamnă 

să ceară colaboratorilor rezultate concrete sau să urmărească dintre datele pe care le au în derulare 

rezultate practice, soluții imediate sau să vadă că au mai mulți bani de pe urma activităților pe care 

le-au prestat în ultima perioadă. Dacă se vor grăbi să tragă imediat concluzia, dacă se vor grăbi să 

considere că beneficiul pe care-l obține prin munca din ultima perioadă este prețul corect, este 

prețul pe care ar putea să-l obțină și-n altă perioadă a anului, dacă vor lucra la fel, atunci se vor 

înșela foarte mult.  

În 21 mai Luna neagră va ieși din casa demnității și va intra pe casa prietenilor, adică s-ar 

putea să se trezească pe nepusă masa cu dușmanii ascunși, cu oameni care în față să spună ceva și 

pe la spate să-i bârfească, să creeze tot felul de conspirații împotriva lor și să le afecteze la modul 

concret imaginea publică. În general, capricornii sunt oameni cu multe relații, dar cu prieteni puțini 

și dacă această casă a prietenilor este vulnerabilă, când și așa este selectată drastic, și așa locurile 

acestea sunt destul de dureroase, pierderea unui prieten sau o trădare pe care o traversează acum sau 

în următoarele nouă luni va fi resimțită de acest nativ ca pe o imensă durere. Practic, această poziție 

este mult mai dureroasă decât trecerea Lunii negre pe casă imagini sociale, deși pentru Capricorn și 

imaginea socială este foarte importantă. 

Vor reuși însă să acopere prin diverse activități aceste impresii confuze pentru că în 22 mai 

se va împlini Luna plină, cea care are Soarele pe casa muncii și Luna pe casa lucrurilor ascunse. 

Pentru capricorn această poziție este încărcată de mister și le aduce motivații pentru luptă. 

Deocamdată nu vor declara război nimănui, însă au intuiție, au senzația că se întâmplă ceva necurat 

și se pregătesc. Astfel, după ce Mercur își va reveni la mersul direct își vor aminti cât de important 

este să fii serios. Desigur, pentru că viața unui capricorn nu este niciodată simplă, chiar dacă el vrea 

să arate că simplifică lucrurile pentru a trăi ușor sau într-un mod inteligibil pentru el și pentru 

ceilalți. Momentul acesta în care vor să dea dovadă de seriozitate se consumă când Soarele se află 

într-o opoziție dură cu Marte retrograd. Simplitatea aceasta este o formă de dezertare sau se 

construiește într-un context foarte ostil pentru acest nativ. 
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În 24 mai Venus le va intra pe casa muncii și atunci au motive să fie mult mai reținuți, să fie 

mult mai atenți la ceea ce spun, la ceea ce declară, să se bucure că pot să facă lucrul acesta și că nu 

mai sunt atât de fericiți sau atât de puternic atașați de o idee de dreptate, de o idee de bine sau de 

corectitudine. Justiția pe care o gândesc în momentul acesta este mult prea dură și nu trebuie ținută 

prea mult, pentru că au nevoie să le ofere colaboratorilor, celor cu care intră în contact, libertatea de 

a greși, de a-și formula propria opinie chiar dacă aceasta, parțial, este greșită. Dacă reușesc să facă 

lucrul acesta atunci o mare parte dintre dispozițiile agresive ce vin din opoziția lui Venus cu Marte 

sunt ca și rezolvate, nu se mai expun unor acțiuni controversate, nu-și mai trăiesc cu atât de multă 

implicare regretele sau dezamăgirile și pot să-și selecteze din viața proprie ceea ce este frumos și 

constructiv. Dacă le mai scapă ceva, dacă se întâlnesc cu oameni care nu au fost învățat să respecte 

sau care nu se respectă pe ei, dar îi respectă pe toți ceilalți de frică, vor putea să se închidă, să se 

ascundă, să arate că nu dau importanță lucrurilor lipsite de valoare pentru ei. Totuși, în 26 mai se 

împlinește relația negativă dintre Jupiter și Saturn și pentru capricorn acesta este un moment de 

zdruncin. Practic, fondul acesta nu le vorbește despre un eveniment social care se va împlini rapid 

sau despre un eveniment concret, ci mai curând despre trăiri dureroase, despre dezamăgiri pe care 

capricornii și le amintesc acum cu lux de amănunte. Practic, pe cer se construiește o cruce cosmică 

pe semne mobile care înseamnă și pentru ei instabilitate. Având un punct al acestei cruci pe casa 

lucrurilor ascunse și, nu orice fel de punct, ci în Saturn retrograd, gândul acesta de îndoială este 

foarte dureros. Acum capricornii n-au nevoie de observații, n-au nevoie de critici, nu le folosește la 

nimic dacă cineva din jur vine cu explicații suplimentare în ideea că îi face pe aceștia mult mai 

lucizi la pericolele la care s-au expus de la începutul anului până acum. Ei știu foarte bine care sunt 

aceste pericole și, în plus, știu și cum le-au elaborat sau cum au ajuns în momentul acesta. Au 

nevoie de oameni blânzi, de oameni profunzi care să tacă alături de ei. Au nevoie de încredere, dar 

nu transmise prin vorbe. În 27 mai, Marte, prin retrogradare, le va intra pe casa prietenilor și s-ar 

putea ca multe din lucrurile pe care le-a observat să fie spuse, însă o parte dintre acestea nu-și vor 

mai atinge ținta, nu vor mai fi încununate de succes sau vor părea drept niște ciudățenii spuse de un 

om care crede în lucruri lipsite de valoare. Ceea ce spune capricornul acum nu este lipsit de valoare, 

are valoarea unei amintiri profunde, complicate de care tot anturajul ar trebui să țină cont pentru a 

nu repeta evenimentul la care capricornul face trimitere acum. Dacă s-ar aplica dreptatea în 

momentul acesta pe un eveniment trecut atunci se poate vorbi de o ciudățenie, însă capricornul nu 

cere lucrul acesta, ci vrea doar o clarificare. Așadar, finalul lunii mai este destul de complicat pentru 

capricorni și, în egală măsură, este și o confirmare a faptului că este bine să fie rezervati chiar și 

atunci când au succes. Momentul acesta de distrugere, de îndoială sau de durere este încadrat foarte 

bine de un nativ care nu s-a ridicat în înaltul cerului pe baza beneficiilor care au venit din această 

lună, ci pe baza experiențelor pe care acum le prezintă ca pe un dans. Acum că dansul s-a terminat 

se duc și ei la culcare. 

 

IUNIE 
Prestează problemele personale asupra celorlalți. Oboseală. Inflexibilitate. Trec printr-un 

moment delicat al vieții lor. Au nevoie de repaus. Au nevoie de înțelegere. Argumentele sunt 

importante. O nenorocire nu vine niciodată singură. Caută demnitatea. Nu mai pot tolera trădările. 

Au o relație dificilă cu cei care greșesc. Se impun prea tare. Se comportă ciudat. Nu sunt corecți. 

Mai vor sa ajute. Sunt împotriva celor puternici. Își ascund confuzia. Cred că au destinul în 

propriile mâini. 

 

Evenimentele acestea care s-au întâmplat în viața unui capricornului nu mai au acum o 

remanentă atât de puternică adică, vor fi vizibile și în luna iunie chiar dacă ceea ce se prefigurează a 

se întâmpla în această lună vizează mai curând nevoia de a visa, de a proiecta în viitor anumite 

realizări cu speranța că acestea se vor împlini. 

Prima decadă a lunii iunie înseamnă rememorarea unor temeri pe care capricornul nu le 

poate gestiona corect și care sunt legate de evenimente care s-au consumat la începutul lunii martie. 

Desigur, pentru că au sufletul plin, pentru că sunt mulțumiți cu realizările pe care le-au comportat în 
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luna anterioară, pentru că au ce povesti celorlalți și nu doar pentru o perioadă scurtă de timp, ci 

pentru mult timp de acum încolo, pot trece cu vederea grijile acestea noi. Nu vor putea trece cu 

vederea însă careul dintre Soare și Neptun care se împlinește pe 2 iunie. Acesta le vorbește despre 

lucrurile pe care nu le-au luat în considerare în mijlocul lunii februarie, spre care se îndreaptă 

martorul de acum. La momentul acela ar fi trebuit să dea dovadă de suficient de multă flexibilitate, 

de robustețe, de mobilitate pentru a face un salt. Cei care nu l-am făcut se vor trezi acum că au 

regrete, unele dintre ele atât de intense și de dureroase încât să întunece realizările lunii anterioare. 

Desigur, aceste regrete au și o componentă afectivă puternică, dar fac trimitere și la condiționări de 

ordin material pe ideea: "O nenorocire nu vine niciodată singura!". Asta se întâmplă pentru că după 

ce Soarele se va afla într-o relație negativă cu Neptun moment în care se vor împlini și careul lui 

Venus cu Neptun și opoziția Soarelui cu Saturn. Și pentru că nu era de-ajuns, în 4 iunie Venus se va 

afla într-o opoziție cu Saturn, iar Soarele într-un careu cu Jupiter. Capricornii trebuie să țină cont de 

avertismentul acesta astral, trebuie să fie foarte ordonați, foarte disciplinați în munca pe care o au, 

să facă fapte bune, să se implice în activități filantropice, să ofere celorlalți șansa de a promova, să 

nu fie prea lacomi și să nu se împlinească pentru greșelile pe care nu le mai pot repara, ci este 

suficient doar să le recunoască. Cei care nu au mai făcut lucrul acesta până acum, care au preferat să 

comande, să domine, care s-au ascuns în spatele unui materialism argumentat prin ceea ce 

societatea de consum ne oferă cu prisosință, nu au această șansă de relansare socială, nu au 

posibilitatea să evidențieze o construcție personală în așa fel încât ea să fie vizibilă pentru toată 

lumea și, în plus, și accesibilă. Vor trăi începutul lunii iunie cu dramă, cu tristețe și descurajare. 

Desigur, nu acesta este scopul pentru care se consuma aceste unghiuri. Din această cauză 

capricornii ar trebui să fie mult mai atenți, mult mai vigilenți pentru ca, pe viitor, când se vor întâlni 

cu un argument astral, cu o recomandare de această factură să țină cont de ea. 

În 5 iunie când Venus se va afla într-o relație proastă cu Jupiter vor vedea că de lucrul acesta 

ar trebui să țină cont cu prioritate și că trebuie să-și coordoneze, trebuie să și le așeze precis pentru 

că planurile de viitor să nu fie afectate de umbra trecutului. Asta se întâmplă pentru că în 6 iunie se 

vom opune și așa cum vor gândi așa se va întâmpla, așa se va răsfrânge asupra următoarelor patru 

săptămâni. Dacă amestecă umbrele trecutului cu realizările care au venit spre ei în luna anterioară se 

vor izola în vis, vor consuma o mare parte din energie fără să obțină un rezultat concret, vor pierde 

vremea, se vor întreține cu oameni care nu le aduc niciun beneficiu, care nu-i învață nimic, care nu-i 

ajută, cu persoane care doar le promit că ar putea să le ofere ceea ce le lipsește. 

Pentru că pe 7 iunie Soarele se va întâlni cu Venus într-o conjuncție pe casa muncii, 

capricorni vor fi încurajați să își schimbe etaloane de lucru, să se raporteze altfel la oamenii din jur, 

să schimbe condițiile de colaborare. Fac lucrul acesta pentru că sunt dezamăgit sau pentru că au 

senzația că un avantaj sau un succes li se strecoară printre degete. Ar trebui să fie foarte atenți cu 

deciziile pe care le au în această perioadă pentru că relația acestei conjuncții dintre Soare și Venus 

cu Axa Dragonului nu-i ajută să se bucure de ceea ce obțin, nu-i ajută să fie aliați puternici într-un 

proiect pe care-l inițiază acum, ci doar creatorii unor valori de care nu se știe dacă se vor bucura 

până la finalul acestui an. Asta înseamnă că dacă nu sunt atenți dau din nou de constrângeri sau dau 

din nou de trădători. În 8 iunie Junon le va intra prin retrogradare din nou pe casa demnității sociale 

și există o atracție teribilă către oameni care au mai trădat. Se vor gândi că poate i-au analizat greșit, 

că poate iau criticat prea mult sau poate au fost prea duri și este momentul să le acorde o șansă. 

Aceasta este o altă greșeală pe care o vor face pentru că a le acorda o șansă trădătorilor înseamnă a-i 

invita sa trădeze din nou. Opoziția lui Mercur cu Marte din 9 iunie înseamnă pentru capricorni 

teamă de indiscreție, teamă de lucruri pe care să le discute deschis cu cei care se dau a fi prietenii, 

cu cei care vor să le intră pe sub piele. Nu ar trebui să se lase implicați de aceste persoane în nimic 

și, în plus, n-ar trebui, în cazul în care nu au ce face și trebuie să discute, să împărtășească din 

secretele proprii. 

Relația bună care se întâlnește între Marte retrograd și Chiron arată însă că există un rost 

pentru care li se întâmplă lucruri la acesta. Există anumite probleme de sănătate, anumite disfuncții 

sau poate anumite zone ale ființei lor care au fost neglijate de la începutul anului și până acum. În 

12 iunie când Marte va împlini acest unghi frumos cu Chiron se atrage atenția că poate ar trebui să 

se ocupe mult mai atent de lucrurile acestea. Desigur, nu este obligatoriu, ci această recomandare se 
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aplică doar capricornilor care vor să obțină mai mult de la ei înșiși, care vor să fie mai sănătoși, mai 

puternici sau mai echilibrați. Dacă nu fac lucrul acesta nu le este afectat procesul muncii pentru că 

în aceeași zi Venus se află într-o relație bună cu Uranus și au noroc, au șansă, energie, deci se pot 

desfășura după bunul plac. 

 
În 13 iunie Mercur le va intra pe casa muncii și vor gândi altfel economiile, elementele 

particulare ale vieții, vor încerca să schimbe ceva în procesul de lucru, în relațiile cu colaboratorii, 

cu colegi de serviciu, cu partenerii de lucru, pentru a obține un mai mare control asupra procesului 

în care se implica. Se gândesc, deocamdată, să obțină bani sau anumite avantaje materiale, deși cu 

această poziție lucrurile acestea ar trebui să vină de la sine, se gândesc la faptul că ar trebui să aibă 

mai mult control pentru a nu-și face griji pe viitor că nu le ajunge timpul, că nu mai au putere sau că 

poate s-au îmbolnăvit. Mercur pe casa a VI-a le aduce capricornilor și o sensibilitate teribilă la stres, 

aproape că nu mai rezistă să li se spună de mai multe ori același lucru sau să se trezească în fiecare 

zi la aceeași oră. Aceasta este, de altfel, o perioadă nefastă care apare în fiecare an și când sunt 

sensibili la lucruri acestea. În rest, sunt rezistenți, se adaptează foarte bine la un proces de lucru și îi 

pot ajuta și pe ceilalți să respecte un demers pentru a vedea cum este să fii disciplinat. Problema 

aceasta cu disciplina este un lucru neobișnuit la un capricorn mai ales că anul acesta și-a propus, 

încă de la început, să fie foarte disciplinați, să nu se abată pentru că există un risc, unul pe care 

poate nu-l anticipează sau nu îl poate explica la modul concret, dar pot spune clar că-l simt, că el 

există. Disciplina la care renunță în a doua decadă a lunii iunie va avea repercusiuni negative pe 

care capricornul le va resimți abia la finalul acestui an. Până atunci vor trăi cu senzația că acestea au 

fost niște libertăți pe care le-au meritat. 

Sigur, la vedere vor avea un discurs foarte convingător despre cariera, despre siguranța 

socială, despre cum este să te descurci cu persoane dificile sau cum este să mulțumești pe toată 

lumea. În realitate, au nevoie să iasă din acest ritm fără să aibă explicație foarte clară, ceea ce este 

iarăși neobișnuit pentru un capricorn. 

În 16 iulie, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Chiron, capricornii care 

consultă un medic, care apelează la un tratament sau care urmează un tratament după o prescripție 

care a fost făcută anul acesta, vor avea mari semne de îndoială față de eficiența acestuia. Ar trebui 

să fie mai răbdători, să aștepte să treacă luna iulie, să vadă cum se comportă pe o perioadă mai mare 
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de timp sau să treacă această conjunctură nefastă pentru ei pentru a le rămâne ceea ce-au observat și 

ceea ce le este rezervată din acest tratament. Acum mintea le este confuză și au și tendința de a 

selecta doar lucrurile care nu sunt corecte sau nu-i ajută. capricornii sunt avertizați că pot să 

influențeze acum chiar decizia unui medic, pot să influențeze observațiile acestuia, că diagnosticul o 

să fie altfel, încât recomandările să fie altfel și dacă nu sunt echilibrați dacă nu sunt documentați ar 

trebui să tacă, să spună de multe ori "Nu știu!" pentru ca persoana care ajută să fie obiectivă. Există 

toate premisele astrale pentru ca lucrul acesta să se întâmple în condiții optime și din 17 iulie, când 

Venus intră pe casa parteneriatului, vor vedea că trăiesc vremuri importante, că au în jurul lor 

oameni care pot să facă pentru ei gesturi remarcabile, să îi antreneze în asociere de lungă durată 

despre care în momentul acesta ei, deși au o gândire foarte matură și puternică, nu pot anticipa 

nimic. Lucrurile acestea se desfășoară însă departe de privirile curioșilor, deși imediat ce Luna 

neagră le-a intrat pe casa prietenilor capricornii sunt cam în centrul atenției și orice gest fac este 

văzut și discutat de toată lumea. În 18 iunie, când Saturn își definitivează relația negativă cu 

Neptun, se văd în situația de a da explicații care nu sunt finalizate pentru că Saturn este retrograd și, 

în plus, este și pe casa lucrurilor ascunse deci capricornii nu simt nevoia să se justifice față de 

nimeni. Acesta este însă un moment foarte delicat când li se cere să facă altceva decât vor, decât și-

au programat sau decât trebuie. În plus, trebuie să detalieze acest proces, să vorbească despre el, să 

împărtășească celorlalți din impresiile personale, adică nu au voie să fie obosiți, să doarmă mai 

mult, să mănânce mai mult, nu au voie să se abată de la o schemă decât dacă primesc aprobare sau 

se justifică față de cei cu care colaborează și care nu pot înțelege din fapte, fără cuvinte, lucrurile 

acestea. 

Luna plina din 20 iunie îi îndeamnă la iluzii. Dacă până acum au avut respect față de cineva 

din preajmă s-ar putea ca acum acest respect să se risipească, nu pentru că un capricorn nu mai știe 

să aprecieze o relație o prietenie sau un schimb, ci pentru că partenerul acestuia dezamăgește din 

nou. Relația negativă dintre Mercur, ce se află acum pe casa muncii, și Neptun de pe casa 

comunicării le spune capricornul lor că sunt într-un moment complicat. Din cauza tensiunilor, din 

cauza stresului pe care nu îl pot canaliza corect viața lor socială s-ar putea să comporte anumite 

schimbări care nu le sunt pe plac. Cunosc problema, dar nu au soluții, cunosc vinovatul, dar nu-l pot 

sancționa și nici măcar nu pot înlocui persoana vinovată și incapabilă cu o altă persoană nevinovată 

și capabilă. 

Pe 21 iunie Soarele le va intra pe casa parteneriatelor și sentimentele acestora sunt puternice, 

iar ei devin chiar justițiari. Vor să facă dreptate însă nu au argument, vor să facă dreptate mai mult 

cu sentimentul, cu atitudinea, declarându-se categorici și inflexibili împotriva unui factor negativ. 

De altfel, nu este pentru prima dată capricornii din 2008 încoace, în perioada de vară, nu sunt buni 

consilieri pentru că Soarele imediat ce intră în zodia Rac se va afla în fereastra opoziției cu Pluton și 

au prea multe resentimente, scoase din interior ceea ce acumulează timp de un an de zile și nu pot 

spune sau nu vor. În funcție de educație sau de gradul de sensibilitate lucrurile acestea rele pe care 

le traversează un capricorn în vară vor fi mai mult sau mai puțin vizibile. 

În 22 iunie Junon intră în mers direct și cel puțin în privința relațiilor sociale lucrurile 

acestea tind să se orienteze către normal. Există însă o presiune pe care capricornul o resimte pe 

proiecte de lungă durată față de care are anumite semne de întrebare. Totul i se pare greu sau 

consideră că ar avea nevoie de o perioadă de liniște însă după cum și-a calculat etapele, după cum 

este mersul lucrurilor, nu prea ar avea cum în această perioadă. Desigur, are cum să fie liber, are 

cum să se desfășoare după bunul plac pentru că această senzație de greutate este doar o plăsmuire a 

minții, oricât de reală li se pare. Dacă își vor permite o ieșire din ritm fără a face lucrul acesta brusc 

sau împotriva cuiva vor vedea că nu este niciun pericol. 

Senzația aceasta de greutate pe care un capricorn o consideră foarte reală și pe care o pot 

evalua în această perioadă ca fiind o povară a destinului pe care trebuie să o ducă cu demnitate, cu 

fruntea sus, va deveni în preajma zilei de 25 iunie semnul unei performanțe. Nu se poate stabili din 

această prezentare cu caracter general în ce domeniu se va concretiza această performanță, dar se 

poate deduce că aceasta se va localiza în domeniul de maximă prioritate în care au activat de la 

începutul anului și până acum. Jupiter, pe 25 iunie, se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului, 
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iar Soarele într-un trigon cu Luna neagră. Au șanse la performanță, dar și la oameni lingușitori care 

le fac o curte de zile mari. 

Au însă puterea să se ridice deasupra acestor lucruri, oricât de confuzi sunt pentru că în 26 

iunie trigonului pe care Jupiter de pe casa gândirii superioare îl realizează cu Pluton de pe semnul 

lor arată că sunt vedete, că nu degeaba destinul îi scoate acum în evidență pentru a oferi celorlalți 

exemple bune. Capricornii au acum puterea să producă o schimbare, o modificare în viețile 

celorlalți printr-un exemplu, printr-o realizare asupra căreia au lucrat mult timp. De altfel, 

capricornii au un mod aparte de a atrage atenția asupra muncii lor pentru a nu-i face pe ceilalți 

părtași la toate etapele intermediare, chiar și atunci când se laudă nu fac spunând totul, nu pentru că 

ar vrea să țină secret, să aibă un as în mânecă precum este Scorpionul cu care adesea este comparat, 

ci pentru că vrea să facă economie de putere, de timp, de energie, de atenție și să facă mesajul mult 

mai ușor de înțeles și de perceput. Desigur pe finalul lunii iunie capricornii care nu se aventurează 

să-și facă proiecte pe termen lung, să viseze foarte departe în momentul în care Chiron își va iniția 

mersul retrograd, nu vor fi în pericol. În momentul acesta asteroidul spiritualității trece prin casă 

educației și, prin retrogradare, îi privează de o sensibilitate, de un izvor de înțelegere și de 

cunoaștere, ca și cum fac același lucru dar îl interpretează după reguli fericite, mai puțin eficiente 

sau chiar mai puțin profunde. Nu trebuie să se încreadă în toți colaboratorii, în toți oamenii care le 

recomandă, care le dau sfaturi sau le spun pe unde ar trebui să meargă doar pentru că pe acolo au 

mers ei. Capricornii au propriul lor traseu care nu este inventat pe moment, ci este construit din 

timp în cele mai mici detalii. 

În 30 iunie se produce un eveniment astral foarte important - Marte își revine la mersul 

direct, imediat după ce Mercur le intră pe casa parteneriatelor. Dintr-odată se simt privilegiați, mai 

puternici și mai puțin vulnerabili, chiar și în situațiile pe care le analizează doar din punct de vedere 

materialist. Își dau seama că în jurul lor oamenii care acuză sunt din ce în ce mai puțini și îi tentează 

ideea de a-și construi proiecte pe termen lung. Nu este încă momentul să se aventureze în situații de 

genul acesta. Ceea ce este bine trebuie să rămână în albia binelui, adică nu trebuie să se extindă în 

altă albie, că nu se știe peste ce dau. 

 

IULIE 
Faptele lor lasă urme adânci. Sunt eliberați de opresiune. Problemele lor se transferă 

celorlalți. Ridică tonul. Nu le convine nimic. Vor să fie utili celorlalți însă doar iei pun condiții. Vor 

să fie echilibrați, dar nu știu cum. Capacitate de a lucra cu frumosul. Vor să se adapteze. Primesc 

răspunsuri. Sunt împotriva unui sistem și oferă un exemplu celorlalți. Schimbă un ritm de lucru. 

Schimbă educația. Fac fapte evidente. Au curaj. Nu suportă să fie banali. Au viziune de ansamblu. 

Sunt tentați de o dorință de izolare. Viața li se pare puțin cam complicată. Lucrează greu. Sunt 

atașați de trecut. Nu acceptă invadarea intimității. 

 

Luna iulie este pentru capricorni puțin mai liniștită pentru că lasă în urmă anumite 

predispoziții care le-au dat bătăi de cap. Sunt eliberați de presiune care vine în primul rând dintr-un 

sector al curajului, dar și din cel al bucuriei de viață. Desigur, capricornii nu excelează la acest 

capitol, deci faptul că în luna anterioară lucrurile acestea au fost cumva constrânse nu a constituit 

pentru el un impediment prea mare. Preocuparea principală a capricornului în luna iulie va viza 

stabilitatea familiei, deși conjuncturile astrale nu par să spună prea multe despre această situație. În 

continuare îl au pe Uranus pe casa familiei și această planetă vrea să se impună, vrea să lase acum o 

urmă adâncă încât această a doua jumătate a anului să fie ceea ce își dorește, adică încărcată de 

rezultate pozitive și de durată. Nu ar fi nicio problemă dacă lucrul acesta s-ar consuma cu discreție, 

însă discreția nu este ceea ce îi va ajuta de-a lungul acestei luni. 

Încă din prima zi a lunii iulie, când Venus se va afla într-o opoziție cu Pluton, capricornii 

înțeleg că au ceva de pierdut dacă își ies din fire, dacă încearcă să le impună celorlalți din 

experiența lor sau să le modifice opiniile. Este recunoscut faptul că tăcerea capricornului poate 

însemna de multe ori o acțiune voită pe care acesta o realizează pentru că dorește să evite 

complicațiile a ceea ce spune, a ceea ce jignește sau a ceea ce strivește. Desigur, există și capricornii 
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needucați care nu țin cont de lucrul acesta, care se preocupă doar de interesul personal și la 

începutul lunii iulie îi vom vedea pe aceștia ridicând tonul, implicându-se în evenimente care se 

soldează cu rezultate pozitive doar pentru ei, cer sau pretind de la ceilalți o plată pentru muncă pe 

motiv că nu mai au răbdare, nu mai au timp și nici nu văd de ce ar trebui să mai aștepte. Răbdarea le 

lipsește și acesta nu este un lucru bun. Se știe că dacă primesc o recomandare din jur, dacă au pe 

cineva în preajmă, reușesc să se regleze emoțiile. S-ar putea ca lucrurile acestea care vin în viața 

unui capricorn să fie complicate încă de la începutul anului, nu de acum, iar acest început al lunii 

iulie să fie doar un 

debușeu.  

Cert este că în 3 

iulie, când Soarele se va 

afla într-o relație bună 

cu Neptun, au șansa să 

facă și lucruri de genul 

acesta, le este permis să 

se implice și în acțiuni 

care nu sunt tocmai 

corecte pentru că pot în 

acest moment să pună în 

conținutul faptelor lor 

atât de multă esență, 

lucruri care trebuie cu 

adevărat, ceea ce se caută, ceea ce este util celorlalți încât li se poate trece cu vederea acest derapaj. 

4 iulie înseamnă și Luna nouă care se împlinește, de această dată, pe casa parteneriatelor. Dacă nu 

sunt educați, dacă nu sunt echilibrați sau dacă, încă de la începutul acestei luni, nu-și propun să facă 

lucruri bune, să nu jignească sau să nu strice armonia celorlalți atunci strategiile care și le vor stabili 

acum vor fi pe frecvența vibrațiilor negative și se vor bucura de beneficii până și de pe urma 

acestora însă plata le va veni la începutul lunii decembrie, cu care prima decada lunii iulie are o 

corelație negativă. Dacă țin cont de acest avertisment astral atunci schema în care se implică este 

încărcată de capacitatea de a lucra frumos, de a merge la esența lucrurilor, de a evita greșeli prin 

explicații logice, raționale, științifice, de a face un pas important pentru carieră fără a fi vulnerabil 

față de conspirații, intrigi sau invidiile celorlalți. Capricornii vor considera că dacă fac acum o faptă 

bună aceasta li se va întoarce imediat. În realitate, fapta buna îi protejează de o suită de evenimente 

negative pe care le vor resimți cu intensitate abia la începutul lunii decembrie, nu acum. 

Orientarea aceasta pozitivă primește un ecou frumos din partea anturajului și au ocazia la 

începutul lunii iulie, adică în această primă decadă, să liniștească furtunile pe care l-au pornit fără o 

intenție clară în prima jumătate a anului. Au ocazia să-i liniștească și pe oameni, să le vorbească 

frumos și aceștia să reacționeze imediat, să nu trebuiască să ducă muncă de lămurire, să-i convingă 

sau să se folosească de farmecul personal pentru a obține anumite modificări în conduita lor.  

Vor vedea capricornii că imediat ce renunță la acest comportament că această furtună se 

trezește din nou, opoziția anturajului devine din ce în ce mai puternică și în loc să ajungă la un 

război cât de cât echitabil, trezesc în aceștia puteri negative. Asta se întâmplă pentru că aceste puteri 

negative care au fost până acum în stare potențială primesc și beneficiul pe care capricornul l-au pus 

în acești oameni în ultima perioadă în încercarea lor de a relaționa frumos sau de a-și construi un 

anturaj pe măsura nevoilor sau așteptărilor sale. Schimbările pe care acesta le-a făcut în anturaj vor 

fi folosite, din nefericire, în rău și împotriva lor, dacă schimbă direcția, dacă se arată răi, confuzi sau 

prea egoiști. De acest lucru vor fi conștienți în preajma zilei de 7 iulie când Mercur se va afla într-o 

opoziție cu Pluton și când nu primesc răspunsurile pe care le cer. Este adevărat, pentru că Pluton 

este acum în mers retrograd, cauza este alta decât o observă ei, alta decât conștientizează sau decât 

înțeleg. De altfel, acest lucru se petrece cu regularitate din 2008 încoace, de când Pluton le trece pe 

semnul lor. Această planetă îi îndeamnă pe capricorni să-și modifice atitudinea, să simplifice 

lucrurile, dar să nu o facă în mod agresiv și nu împotriva unui sistem, împotriva educației, nu 

împotriva a ceea ce au construit și i-a făcut faimoși, pentru că toată forța negativă care se creează ca 
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urmare a autoconservării sistemului pe care capricornul vrea să-l schimbe se întoarce împotriva lor. 

7 iulie este o zi nefastă pentru capricorn, nu numai pentru că se împlinește opoziția Mercur-Pluton, 

dar și pentru că se împlinește careul lui Venus cu Uranus. Nu numai că sunt confuzi și nu înțeleg 

corect cum stau lucrurile, dar nici nu sunt ajutați, sunt și criticați sau anturajul se așteaptă ca aceștia 

să nu treacă prin așa ceva. 

În 8 iulie Junon revine pe casa prietenilor pentru că deja se afla acum în mers direct și le 

aduce capricornilor schimbări de care nu vor fi conștienți în momentul acesta. Acum pentru că trec 

printr-o opoziție a Soarelui cu Pluton, cea care se adaugă celorlalte complicații și probleme pe care 

le parcurg prin relații, prin schimbul de experiență sau prin discontinuitate într-un schimb de 

experiență, nu vor putea să vadă că au în jur oameni puternici, frumoși de la care pot obține ceea ce 

au nevoie în momentul acesta. Sunt prea blocați pe eșec, pe neputința de a obține un răspuns rapid, 

pe discontinuitate pentru a se mai ocupa și de această inventariere a lucrurilor frumoase. Desigur, 

aceste aspecte negative care se consumă spre finalul primei decade a lunii iulie nu vor ține veșnic. 

Ele vor trece și capricornii vor avea timp să se bucure de prieteni, de asociați, de cunoștințe sau de 

oameni cu spirit practic așa după cum consideră că au nevoie în momentul acesta. 

A doua decadă a lunii iulie menține caracterul complicat al dispozițiilor, așa după cum a fost 

conturat el în prima decadă, le aduce acestora aceleași predispoziții, evident cu aceleași 

recomandări de a nu renunța la educație, la respect sau la bună conviețuire, indiferent care este 

prețul pe care trebuie să-l plătească. Dacă nu mai au putere, dacă nu mai rezistă în fața acestor 

presiuni sau dacă nu mai au răbdarea necesară atunci efectele negative pe care le declanșează acum 

vor veni spre ei spre finalul lunii decembrie. Abia atunci vor vedea răul pe care l-au produs. 

Dacă li se recomandă cu insistența să se mențină într-o anumită albie, înseamnă că cel care 

interpelează factorul astral privește lucrurile în ușor, crede că unui capricorn îi este simplu să facă 

lucrul acesta. Conjunctura zilei de 11 iulie susține greutatea pe care capricorn au traversat-o în 

prima decadă, arată că se află într-un moment dificil al anului 2016 pentru că se îndoiesc de sine, de 

faptul că vor fi vreodată independenți sau că vor fi independenți așa cum și-au dorit sau au cerut de 

la viață. În momentul acesta se revoltă împotriva regulilor pe care ei înșiși le-au promovat sau au 

dorit să le impună anturajului. Acesta este un paradox! Dar nimic nu este pierdut. Prin relația 

pozitivă, care se construiește între Chiron și Mercur, situațiile acestea conflictuale îi învață ceva pe 

capricorni, le arată cam la ce se pricep oamenii pentru a nu-i mai încadra pe toți la același capitol, 

pentru a nu-i pune pe toți în aceeași cameră, pentru a-i încuraja pe toți să facă brainstorming în 

speranța că ar putea să obțină ceva de pe urma acestei gălăgii. În momentul acesta nu obțin nimic 

decât o mare oboseală. 

Trecerea planetei Venus pe casa ocultismului în 12 iulie arată că au nevoie de intimitate. 

Chiar dacă în exterior sunt reci și duri, capricornii, in intimitate, au un comportament, se desfășoară, 

vor să treacă dincolo de barierele pe care până acum le-au menținut cu atât de mult efort în 

societate. Asta înseamnă că trecerea lui Venus pe zodia Leu în dimineața acestei zile le atrage 

atenția că rigiditatea nu-i face oameni inteligenți, profunzi și respectoși. În cazul în care nu există 

așa ceva, relația proastă a lui Venus cu Junon le aduce acestora conflicte cu oameni importanți. Asta 

se întâmplă pentru că nevoia de intimitate și de căldură a capricornului, atunci când în intimitate nu 

găsește ceea ce are nevoie, se orientează către prieteni. Desigur, este inutil să mai precizăm că 

fiecare relație cere un anumit tip de abordare, nu se poate face orice cu oricine. Această zăpăceală 

arată cât de vulnerabil poate fi în această perioadă. Vor vedea că în 14 iulie, când Mercur va intra și 

el pe casa ocultismului, lucrurile acestea nu le vor fi tolerate. 

Capricornii ar trebui să înțeleagă faptul că în doua decadă a lunii iulie au de traversat un 

unghi care i-a zdruncina mai mult poate decât opoziția Soarelui cu Pluton. Relația de careu a 

Soarelui cu Uranus aduce tensiuni în zonă intimă în situația în care cu cele două planete individuale 

Venus și Mercur pe casa ocultismului au nevoie de o intimitate în care să se desfășoare, cu greșeli, 

cu erori, poate chiar cu intenții malițioase, pentru a se destresa. Se poate stabili în momentul acesta 

că un capricorn nu poate face cele mai bune alegeri, nu poate fi foarte atent la ceea ce spune și nici 

la ceea ce face pentru că va trebui să activeze pe două fronturi în același timp. Desigur, poate să 

facă lucrul acesta, este o persoană care dispune de resursele necesare pentru a lucra pe multe 

fronturi deodată, însă există această tensiune, această presiune pe o zonă foarte vulnerabilă și din 
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această cauză s-ar putea să-și iasă ușor din fire. Ziua de 17 iulie este reprezentativă la acest capitol 

și s-ar putea ca peste ani să-și aducă aminte în această perioadă prin lucrurile rele care s-au 

întâmplat acolo. Desigur, în această perioadă, în aceasta a doua decadă a lunii iulie se întâmplă 

numai lucruri grele, ci prin toate aceste constrângeri pe care sunt obligați să le traverseze au 

posibilitatea să-și formeze o viziune de ansamblu, să treacă dincolo de conflict și să vadă că există 

șanse, există vindecare există și colaboratori buni, doar că tipul de relație pe care trebuie să îl 

abordeze are nevoie de o schimbare. Practic dacă înțeleg lucrurile acestea reușesc să treacă ușor și 

peste dificultățile financiare, și peste idealizarea relațiilor amoroase, și peste faptul că le este 

diminuată puțin capacitatea de a soluționa problemele într-un timp scurt, un element reprezentativ al 

destinului lor. Pentru că momentul acesta îi face vulnerabili față de lucruri pe care le controlează 

greu sau pe care nu le controlează, această înțelegere specială s-ar putea să îi ducă din nou pe un 

drum greșit. În 19 iulie vor vedea prin relația bună dintre Mercur și Saturn că vor fi tentați să creadă 

că acest sentiment profund reprezintă explicația pe care o dau dorinței de însingurare. Convingerile 

acestea îi vor urmări ca o umbră și de-a lungul anului vor fi adesea tentați să creadă ca acum nu se 

pot vindeca decât dacă se izolează, decât dacă se însingurează. În realitate, lucrul acesta nu sunt 

altceva decât expresia unor presiuni interioare, expresia unei iubiri pe care capricornul dorește să-i 

fie împărtășită. Atât timp cât Uranus va trece pe casa familiei multe vor ieși din ritm, dar trebuie să 

țină cont de etape, chiar dacă asta înseamnă să-și impună. Nu poți face orice cu oricine din primul 

moment. 

Luna plină care se împlinește în 20 iulie, pe o axa relațiilor, cea care implică opinia 

personală și impactul celuilalt asupra patrimoniului personal aduce în acest context în care planetele 

încep să se grupeze foarte aproape de mijlocul cerului pentru a da vieții lor un sens pozitiv 

complicații mici care produc efecte mari. Devin atenți, nu așa cum erau în luna anterioară sau la 

începutul acestei luni, prin cuvinte sau prin atitudini, ci prin alegeri. Nu mai țin cont de vocea 

intuiției, nu mai țin cont de ceea ce vine din exterior și merg pe această idee de opoziție sau pentru 

că sunt obosiți dacă alege la întâmplare. Oricât de multă presiune ar exista din exterior, oricât de 

multă apăsare sau oricât de multe explicații au în favoarea acestor decizii fără logică sau fără înțeles 

capricornul nu trebuie să renunțe la disciplină. El știe, prin experiențele pe care le-a acumulat în 

drumul vieții, ca de fiecare dată când a renunțat la disciplină a pierdut ceva, o speranță, obiecte, o 

șansă în viață. Dacă se motivează suficient de mult pentru a proteja, chiar dacă asta înseamnă să-și 

epuizeze resursele până la ultima picătură, chiar dacă asta înseamnă să aibă ceva pus deoparte 

pentru relații, să piardă chiar șansa de a se transforma și de a se ridica deasupra celorlalți de dragul 

cuiva, trebuie să facă asta, trebuie să protejeze echilibrul și armonia pentru că  acestea sunt 

structurile cu care vor lucra anul acesta, iar asta pentru că văd cât de prețioase sunt, dar văd și 

efectele care se produc pentru menținerea lor. Cel care are un capricorn în jur trebuie să fie 

echilibrat, să-l ajute și pe el să fie echilibrat, să-i ofere ceea ce are nevoie sau să-i vorbească despre 

cum i poate fi echilibrată calea fără a face trimitere în mod concret la reacțiile oamenilor de atunci. 

Asta înseamnă să se diminueze impactul negativ al relației de careu dintre Soare și Junon, Soare 

care deja a intrat în casa ocultismului și-i accentuează capricornului această nevoie de intimitate 

pentru că Jupiter se află pe casa drumurilor lungi au din nou nevoie de acest comportament straniu, 

adică  să emită pretenții foarte ciudate. Este posibil ca acum să aibă impresia că nu pot să retrăiască 

dragostea din tinerețe, o iubire marcantă decât dacă se urcă în mașină și se duc într-o locație 

turistică, decât dacă își petrec o noapte nebună într-un hotel de lux, decât dacă se duc pe vârf de 

munte, acolo unde nu ajungi decât dacă ești călit. Nu se poate stabili din această prezentare cu 

caracter general dacă lucrurile acestea sunt bune sau nu, dacă lucrurile acestea sunt demne de luat în 

seamă sau nu. Cert este că armonia, cea care trebuie să fie protejată de un capricorn se află dincolo 

de aceste nevoi. 

Dacă au impresia că finalul lunii îi protejează de aceste derapaje emoționale se înșală pentru 

că și pentru ei, la fel cum se aplică și în cazul celorlalte zodii, ultima decadă a lunii și, în consecință, 

finalul de lună, trebuie să le aducă acestora recalibrarea sentimentelor, regăsirea armoniei, retrezirea 

sentimentului de siguranță și de dragoste. Relația bună care se împlinește acum între Mercur și 

Uranus arată că vor să repare greșelile pe care le-au făcut la început de lună însă acum sunt suficient 

de pregătiți, cred că au toate la dispoziție, nu doar emoții pozitive necesare, pentru a face lucrul 
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acesta. Dar dacă își rezolvă o problemă de conștiință nu înseamnă că uită de derapajele pe care le-au 

făcut. Se poate întâmpla pe finalul lunii iulie să vedem în capricorni care au mari îndoieli față de 

sine, care gândesc ambiguu și prin nervozitatea pe care o afișează să arate că încă nu s-au întors în 

aspectul practic al vieții, încă își doresc lucruri care nu pot fi îndeplinite decât cu sacrificiul său sau 

al altcuiva. Relația proastă dintre Mercur și Marte arată că integritatea sa este cumva zdruncinată 

sau dorește ca această durere pe care o poate tempera să fie comprimată, să fie ascunsă, să fie 

povestită de cineva într-un mod frumos, să ajungă și el să creadă că până la urmă lucrurile nu sunt 

chiar atât de grave sau nu are de ce să creadă că lucrurile sunt grave pentru că faptele din jurul său, 

reacțiile celorlalți sau intențiile pe care le au, sunt altfel decât cel din trecut cu care le compară. 

În 30 iulie Uranus își va iniția mersul retrograd care va ține până la finalul acestui an și 

capricornul trebuie să acorde de-acum încolo până la finalul anului mare atenție vieții de familie, 

sentimentelor confuze, dorințelor, pentru că tot ceea ce le place sau îi fascinează este bun și pentru 

ceilalți. Dacă nu sunt acum echilibrați, dacă au așteptări prea mari de la ceilalți sau chiar le cer sau 

le pretind anumite recompense, pe motiv că au fost ajutați sau a avut grijă de ei, că au trecut prin 

situații similare, nu vor face altceva decât își vor răni și mai mult sufletul, își vor impune lor înșiși 

tensiuni sau dureri cu care trebuie să conviețuiască până la finalul anului când Uranus își va reveni 

la mersul direct. În aceeași zi în care Uranus își inițiază mersul retrograd, care este de altfel o zi 

destul de delicată, de dificilă, când parcă toate o iau razna, toate se amplifică, toate îi apasă și li se 

par insuportabile, Soarele se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră, iar Mercur va trece pe 

casa drumurilor lungi. Au senzația că nu vor evada din această intimitate ciudată, că pot să 

depășească un obstacol, nu să-l depășească prin presiuni interesante, ci privind, invocând curajul pe 

care l-au dovedit de atâtea ori de-a lungul vieții. Capricornii au o rezistență teribilă chiar în situații 

de genul acesta, pot să stea drepți în fața unui factor coroziv, în fața unei furtuni care ar putea să-i 

distrugă iremediabil pe alții. Și acum ar putea să stea drepți în fața acestor probleme și să vadă dacă 

edificiul pe care l-au construit este bun chiar dacă acum au alte impresii. Caracterul bun al 

edificiului pe care l-au construit îi protejează acum. Trebuie doar să-și îndrepte atenția către acesta. 

Trebuie doar să aibă disponibilitatea pentru viziune de ansamblu. 

 

AUGUST 
Înțeleg slăbiciunile celorlalți. Trec la polul opus. Se transformă repede. Preocupări față de 

mister. Reperele de-acum se pare esențiale. Se adaptează bine mediului de apartenență. Sunt 

familiarizați cu anumite mesaje. Nu mai resping ajutorul celorlalți. Reușesc să se facă înțeleși. Se 

consumă intens. Sunt ușor de rănit. Au impresii ciudate față de oamenii și locurile. Cer dovezi de 

sinceritate sau de eficiență. Vor să piardă nimic. Boala sperie. Se întâlnesc cu o iluzie. 

 

Pentru a înțelege slăbiciunile celorlalți capricornii ar trebui să fie foarte atenți la propriile 

slăbiciuni, cele care le-au dat de furcă pe finalul lunii iulie. Dacă au conștiința trează le va fi foarte 

bine, la fel dacă acestea nu sunt transformate în file de poveste, dacă sunt privite ca pe niște 

probleme reale, nu idealizate, nu raportate la drame sau mania persecuției, atunci pot să facă față cu 

succes dispozițiilor astrale repartizate acestei luni. 

Prima decadă a lunii august îi îndeamnă să-și investigheze propriile defecte, să și le 

transforme în repere importante care să le vorbească despre cât de mult pot rezista în fața unui 

obstacol, care sunt resursele pe care le au în momentul acesta, ce anume trebuie să facă pentru a fi 

stabili pe un traseu și când anume trebuie să dea dovadă de o înțelegere în plus față de cei din jur. 

Prima zi a lunii august ne aduce împlinirea unui unghi frumos între Venus și Uranus ce le 

readuce capricorniilor mai multă încredere în sine. Această încredere în sine se poate transforma în 

eveniment doar dacă întorc dintr-odată spatele trecutului. Pot să facă lucrul acesta pentru că tot la 

începutul lunii august Marte intră pe zodia Săgetător, pe ei pe casa lucrurilor ascunse și din nou au 

un mare avantaj în situații conflictuale, au această putere specială de a transforma elemente 

nefirești, dezordonate sau periculoase într-un avantaj propriu. Capricornii se comportă la începutul 

lunii august ca și cum se înconjoară numai de torționari, dar aceștia nu le fac nimic, îi chinuie pe 

ceilalți sau îi ajută pe ceilalți prin suferințele pe care le provoacă să devină conștienți de faptul că nu 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 00 99 22   

sunt perfecți sau nu sunt așa de buni precum se cred. Deși poate pentru unii ar fi prematur să 

amintim în momentul acesta, prima decada lunii august însemnă pentru capricorni și un moment de 

progres. Este adevărat, ambițiile acestea s-ar putea să le plătească puțin cam scump însă în tot ce 

ține de energie neconvențională, în tot ce ține de succesul pe care ar putea să-l obțină de la sine doar 

aratând cu degetul, doar acordând atenția cuvenită celor care pot să le rezolve lucrurile, acestea sunt 

de bun augur. Întoarcerea lui Marte prin zodia Săgetător le retrezește capricornilor lor dorința de 

competiție pe care nu au împărtășit-o celorlalți, îi face mult mai atenți la ceea ce au de împărtășit 

sau la ceea ce ar trebui să rezolve de unii singuri. Pentru că în aceeași zi, în care Marte intră în zodia 

Săgetător, se împlinește și Luna nouă, de această dată pe casa ocultismului, lucrurile acestea 

ascunse, intime, devin pentru capricorni elemente de referință pentru ceea ce au de făcut de acum 

încolo. Sunt foarte încrezători că ceea ce nu au spus celorlalți reprezintă asul din mânecă, elementul 

cel mai important care îi va apăra pe viitor și s-ar putea să aibă dreptate. 

 
Trecerea lui Venus pe casa drumurilor lungi în aceeași zi în care Mercur și Lilith se 

întâlnesc într-o dispunere pozitivă schimbă prioritățile și îi avertizează pe capricorni că din nou 

trebuie să țină cont de părerile celorlalți doar pentru a le inventaria pentru a-și racorda proiectele 

împărtășite după reperele de acum. Reperele de acum trebuie să ne vorbească și despre calitatea 

oamenilor și fără să integreze recomandările lor în schemele personale de acțiune, aceștia au nevoie 

să devină mai înțelepți, mai lucizi, să vadă gradul de sensibilitate al mediului în care s-au integrat. 

Au nevoie să înțeleagă bine această sensibilitate pentru că Venus aflată acum pe zodia Fecioară este 

foarte sensibilă la critici, la evaluări, la obstacole și pentru a se apăra de aceste elemente care 

creează multă suferință se transformă într-un factor de stres pentru ceilalți. Suferă pentru a se 

proteja de o suferință pe care nu o poate anticipa, arată duritate pentru a se proteja de o duritate pe 

care nu o poate evalua. Au nevoie capricornii să-și reeșaloneze nevoile interioare, cele pe care nu 

le-au împărtășit până acum, în conformitate cu aceste direcții, dar, înainte de toate, am nevoie să le 

cunoască pe acestea, dar și să vadă care este calitatea oamenilor cu care lucrează. 

Este adevărat pentru că Mercur trimite un unghi negativ față de planeta Neptun care le trece 

de ani buni pe casa comunicării și le aduce mesaje confuze sau care îi tot familiarizează cu mesajele 

înșelătoare, îi face pe capricorni să se servească de un element care pare acum foarte important. Nu 

se poate anticipa din această prezentare cu caracter general dacă acest element este factorul de stres 

care vine din partea lui Venus sau proiectele personale pe care nu le-au împărtășit nimănui. 
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Capricornul însuși va trebui să-și facă autocritica și să constate care este elementul de care va dori 

să se îndoiască pentru a se liniști. 

Există însă un mister care le atrage atenția capricornilor și, de dragul acestui mister, ar putea 

să lase totul de izbeliște, să amâne aceste decizii sau să considere că nu este important să se 

liniștească acum pentru că această liniște va veni cu timpul. Conjuncția lui Mercur cu Capul 

Dragonului care implică și planeta Neptun în toată această schemă complexă pe axa Fecioară-Pești 

arată că ei dețin deja răspunsurile, doar că sunt prea zgârciți să-și le ofere sau să le ofere celorlalți, 

sunt prea rigizi pentru a le primi. Pentru capricorn schema aceasta reprezintă un mister pentru că 

niciodată nu sunt atât de obosiți sau atât de plictisiți încât să nu ia în calcul situații care sunt în 

avantajul lor, niciodată nu refuză ceva care ar putea să-i ajute, să-i încurajeze. Faptul că mesajul 

astral le vorbește despre o situație de genul acesta li se pare că se află în fața unui mare mister. 

A doua decadă a lunii august debutează cu aceste gânduri, cu aceste impulsuri de a se 

revolta împotriva elementului care ar putea să-i ajute cel mai mult. Asta înseamnă, în primul rând, 

că se află în fața unor valori esențiale pentru ei și poate nu ar trebui să-și dramatizeze condiția atât 

de mult sau nu ar trebui să se întoarcă împotriva celor care, după părerea lor, ar fi putut să afle 

răspunsuri în locul lor, dar nu au făcut lucrul acesta. Pentru că ei se confruntă acum cu o formă de 

zgârcenie, ajung foarte ușor să-i acuze pe ceilalți de zgârcenie de reaintenție sau de risipă. De aici 

înțelegem că un capricorn, în a doua decadă a lunii august, face multe proiecții, dorește să scoată 

castanele din foc cu mâinile altora, vor să-și rezolve un timp foarte scurt problemele fără ca 

anturajul sau cei de care se ascunde ei să știe că au avut vreodată o astfel de problemă. Există un 

spirit critic cu care trebuie să se întâlnească în a doua decada lunii august și acesta va veni cu 

precădere în preajma zilei de 13 august când Saturn își va reveni la mersul direct. Din martie până 

acum au tot trecut prin confuzii, prin evenimente conflictuale, au tot constatat că împotriva lor se 

construiesc tot felul de evenimente, întâmplări, conspirații, s-au tot întâlnit cu oameni invidioși și 

răi și acesta este momentul când revin la o stare de normalitate. Este adevărat, momentul acesta zilei 

de 13 august este destul de delicat pentru că le concentrează toată această conștientizare toată 

această percepție și îi îndeamnă să-și fixeze observațiile acestea pentru a nu le uita niciodată. Au 

nevoie să știe câți conspiratori sau câte ființe fățarnice au în jur. Luna neagră va mai sta câteva luni 

bune pe casa prietenilor și vor avea ocazia să-i vadă pe aceștia în diverse ipostaze fără să-și aducă 

aminte ce s-a întâmplat din martie până acum. Poate ar trebui să le lase pe acestea pentru o perioadă 

mai bună, când Venus se află într-o zodie atât de delicată, când zona emoțiilor este echilibrată și 

când vor primi și mai multă susținere din jur. Deocamdată se consumă, trebuie să demonstreze ceva, 

sunt activi, implicați și zona aceasta emoțională se transformă într-un mare gol. Dacă își propun să 

mai țină minte și lucrurile acestea care oricum rămân active în jurul lor, înseamnă că prin voință 

proprie doresc să-și accentueze această dramă. În preajma zilei de 14 august Venus se va afla într-o 

opoziție cu Neptun și au clar senzația de gol, de neputința, vor să vorbească, să consulte un 

psiholog, un terapeut, vor să aibă cu o persoană dragă un nou schimb decât cel clasic, pe bază de 

informații de tranzacții, de demersuri sau de planuri de viitor. Vor pur și simplu să vorbească, să-și 

descarce sufletul, să fie ei înșiși fără să țină cont de regula care produce consecințe, ci să țină cont 

de regula care-l face să se simtă bine. 

Totuși, în această perioadă capricornul are o anumită doză de nebunie, o formă de libertate 

pe care va dori să și-o exteriorizeze, să și-o exprime prin intermediul convingerilor, chiar dacă cei 

din jur nu au habar cât de mult se îndoiesc ei de ei înșiși, de proiecte pe care le au în preajma zilei 

de 16 august, când Venus se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului, iar Soarele în trigon cu 

Uranus. Cei din jur vor avea impresia că această schimbare ce derivă de aici este produsă de 

observația personală, de o decizie de moment, în timp ce capricornul știe că până și acest element 

care pare spontan a fost calculat din timp sau a fost pregătită să se consume, să se întâmple în forma 

aceasta. 

Lucrurile bune par să revină la forma inițială, par să devină din nou foarte atractive și 

importante mai ales în preajma zilei de 18 august când se împlinește Luna plina de această dată pe 

axa proprietăților, cea care le trezește amintiri plăcute capricornilor. Amintirile acestea nu sunt 

plăcute prin ceea ce au acumulat anterior și dețin și acum, pentru că lucrul acesta, pe-o asemenea 

conjunctură, nu este posibil, ci pe avantajele pe care le-au primit și care l-au favorizat îmbunătățiri 
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ale nivelului de trai și al confortului. Aceste progrese, aceste întrebări personale, sociale sau 

spirituale reprezintă pentru capricorni dovada că sunt eficienți din punct de vedere material sau că 

sunt în continuare persoane descurcărețe. Asta înseamnă că atracția către trecut activează și Axa 

Dragonului, cea care se află acum pe o altă dispunere față de Luna plină. Informațiile acestea pe 

care și le atribuie, cele din care ar trebui să înțeleagă că sunt persoane foarte eficiente și puternice 

au și o doză de eroare, au și un factor de stres prin faptul că îi convinge acum că anumite informații 

sunt reale în situația în care în ultimele luni am crezut altceva. 

Pe 19 august, când Mercur se va afla într-o opoziție cu Chiron, capricornii vor vorbi despre 

pedeapsă, despre mobilizare cu scopul de a sancționa un personaj care le-a furat o descoperire, un 

succes, o idee, care s-au așezat pe tron în locul lor și nu mai poate nimeni să-i dea de acolo. Deși se 

consideră foarte buni și persoane progresiste, 19 august le aduce un nou moment de îndoială însă 

acesta se va consuma în văzul tuturor. Vor spune lucruri grave, apăsătoare, se vor consuma teribil și 

acest lucru le va face bine pentru că produc schimbări în plan social și își vor accentua și senzația de 

neprihănire pe care o au de câteva luni și care nu s-a diminuat. 

Conjuncția lui Mercur cu Jupiter arată un moment de eliberare din această constrângere a 

ideilor false. Foarte curând Jupiter va părăsi zodia Fecioară și va intra în Balanță, adică pe casa 

demnității, și capricornii se vor bucura începând cu luna septembrie de anumite avantaje pe care 

acum le pot doar anticipa. Deci această întâlnirea lui Mercur cu Jupiter prefigurează ceea ce 

urmează a se întâmpla însă capricornii sunt mult prea ocupați cu propriile opinii pentru a mai ține 

cont și de lucrurile acestea. Poate, dacă această conjuncție s-ar fi consumat când Soarele nu ar fi 

fost pe ultimul grad al zodiei Leu, adică le-ar fi adus acestora blocarea viziunii pe observații 

personale, deci o prea mare stimă de sine, ar fi avut puterea să vadă cât de frumoase și de delicate 

sunt firele destinului, cât de multă șansă au și cât de mult noroc vor avea imediat ce Jupiter le va 

intra pe casa demnității sociale. În 22 august Soarele, când le va intra pe casa drumurilor lungi, 

atunci lucrurile încep să intre într-o altă zonă de acțiune, să le atragă atenția asupra avantajelor mici 

pe motiv că acestea sunt mult mai importante și mult mai serioase. 

Acestea vor fi, de altfel, elementele care vor fi așezate la baza colaborărilor ce vor activa în 

viața unui capricorn până la finalul acestui an. Drept dovadă astrală avem conjuncția lui Marte cu 

Saturn, semn de duritate și de profunzime, de eficiență și de transformare sau de reconfigurare. Din 

nou, pentru că aceste condiții se produce pe casa lucrurilor ascunse multe elemente din cele pe care 

le gândesc nativii născuți în capricorn sunt ascunse celorlalți, nu sunt împărtășite pentru că aceștia 

nu vor, ci pentru că anturajul nu ar fi capabil să înțeleagă. Capricornii care au educație la bază vor 

lucra cu aceste noțiuni ascunse foarte bine fără să piardă nimic din impactul social, fără să se 

izoleze. Există însă și capricorni care au lucrat greșit până acum, care nu au fost oameni corecți și 

nici onești și conjuncția lui Marte cu Saturn pe casa lucruri ascunse ar putea să le aducă acum chiar 

privare de libertate. Accentuarea casei drumurilor lungi poate avea mai curând sens metaforic 

pentru ei, adică pornesc pe un alt drum în viață, unul încărcat de pericole, de risc sau chiar de 

austeritate. În timp ce pentru un capricornul profund și educat lucrul acesta înseamnă chiar o 

aventură a spiritului, o adâncime în percepție sau chiar în cunoaștere, pentru cel inferior înseamnă 

cunoașterea tenebrelor, adică privare de libertate. Boala este un alt mod prin care un capricorn poate 

fi privat de libertate, deci și această componentă se aplică nativilor inferiori din zodia  Capricorn. 

Opoziția lui Venus cu Chiron care se va întâlni pe 25 august are menirea de a-i trezit la 

aceștia la realitate. Toate acestea se vor concretiza sub forma unui eveniment care ar trebui să le 

vorbească acestora despre noroc, despre onoruri, despre reușită sau despre faptul că sunt în 

continuare implicați să mențină o armonie socială. Acesta este o iluzie, aceasta este o păcăleală 

pentru că unghiul acesta negativ ce se construiește când Chiron este retrograd nu prea i se permite 

să gândească într-o direcție, să implice valorile spirituale în aceste concluzii. Emanciparea, pentru 

că despre aceasta este vorba aici, este pusă în pericol și capricornul obține onoruri, dar cu mare preț, 

obține un avantaj, dar cu riscul de a se îmbolnăvi. În 26 august împlinește relația negativă dintre 

Marte și Neptun care nu s-au format peste noapte, ci activează de mult timp implicând în această 

dispunere și planeta Saturn deci implicând, pentru capricorn, acest sentiment de vulnerabilitate.  

Pentru că Neptun împlinește în această perioadă și un unghi negativ cu Luna neagră de pe 

casa prietenilor, acest semn de vulnerabilitate vine pentru capricorn din partea unui om în care au 
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avut încredere și care îi trădează, iar trădarea se transformă brusc într-un element de actualitate, 

într-un subiect preferat pentru capricorn care-i preocupă și consumă, deopotrivă. Acest proces 

interior trebuie să fie neglijat de capricorn pentru că Marte are acum o dispunere destul de proastă 

față de Axa Dragonului și au nevoie să aștepte finalul lunii august când Venus va intra pe casa 

imaginii sociale, adică îi va face mult mai atenți la avantajele și succesul care există în viețile 

celorlalți pentru a se inspira, pentru a deveni pozitivi prin ceea ce văd prin ceea ce urmăresc prin 

ceea ce ating cu atenție. În caz contrar, se retrag, devin triști, își caută compania oamenilor inferiori 

și ajung să creadă că n-am făcut nimic cu viața lor, ceea ce este foarte greșit. În 30 august, Mercur 

va intra în mers retrograd și timp de trei săptămâna acestea le vor fi emoțiile. Partea bună este că 

Venus apucă să intre pe casa imaginii publice înainte ca Mercur să își inițieze mersul retrograd ceea 

ce este de bun augur și un de un mare ajutor pentru capricornii care doresc soluții practice la 

problemele pe care și le conștientizează acum, să interacționeze în alt mod cu cei din jur, adică 

frumos și elevat.  

 

SEPTEMBRIE 
Vor să construiască un element important. Acțiunile reprezentative îi duc spre compromis. 

Visează la o mare realizare dar nu fac nimic pentru asta. Cred că sunt orientați corect. Se ocupă de 

alții. Cunoașterea le este limitată. Au imaginea de oameni răi. Sunt împotriva sistemului. Vor să fie 

ajutați să pună mâna pe o mare avere. Îi preocupă funcția și imaginea socială. Probleme cu 

limbajul. Mișcările sunt importante. Au experiență de viață și le regretă. Nu renunța ușor la 

ambiții. Au mintea deschisă. Refuză să creadă că au greșit atât de mult. 

 

Și pentru capricorn, la fel cum se întâmplă și pentru celelalte semne zodiacale, luna 

septembrie aduce o mare mobilitate. Vom vedea însă dacă această modalitate depinde foarte mult 

de experiențele anterioare, de ceea ce s-a consumat în prima jumătate a anului sau nu. Nu va exista 

niciun moment de-a lungul lunii septembrie în care, printr-un reper, printr-o corelație, printr-o bază 

a unui episod să se susțină, să se construiască sau să se contureze ceea ce au observat sa intuit în 

lunile iulie și august, ci doar pe ceea ce s-a consumat în prima jumătate a anului. 

Prima decadă a lunii septembrie le aduce din nou temeri față de deciziile proaste pe care le-

am luat la începutul anului, în mijlocul lunii ianuarie. Pentru a face față acestor situații, pentru a 

depăși acest moment de impas trebuie să aibă ca reper mijlocul lunii februarie. Asta înseamnă că 

acțiunile reprezentative pentru această decadă nu trebuie să fie marcate de compromis, de eroare sau 

de prea multă plăcere, ci de judecată, de progres, de rezultate pozitive. Dacă faptele acum se 

definesc prin eroare și duritate atunci capricornii își merită soarta. Există însă un avertisment teribil 

care vine spre capricorn chiar din prima zi și anume acela legat de efectele pe termen lung. Nu au de 

ce să-și facă aceste socoteli acum, nu au de ce să viseze la schimbări de durată pentru că Luna nouă 

care se împlinește în prima zi a acestei luni aduce evenimentelor de acum o perspectivă de cel mult 

patru săptămâni. Apoi, mai există un factor de risc pe care trebuie să-l ia în calcul cel legat de 

viziunea clară asupra a ceea ce vor să pună în practică. Opoziția Soarelui cu Neptun le întunecă 

mintea și-i aduce prea multe griji față de ceea ce nu au obținut pentru a fi lucizi cu ceea ce au sau ar 

putea să obțină. 

De fapt, ceea ce îi interesează pe capricorni acum sunt factorii de putere. Aceștia au venit 

spre ei de-a lungul anului însă izolat și au acum puterea să-i selecteze pe acești factori de putere pe 

care i-au întâlnit în prima jumătate a anului pentru a pune în ordine. Dacă bat în retragere arată că 

nu au maturitatea necesară și conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului, care se va împlini pe 4 

septembrie, arată că dețin puteri false și că acestea se vor risipi imediat ce sunt în fața unei situații în 

care trebuie să explice cum au ajuns acolo, de ce au aceste preferințe. Este o combinație de aspirație 

și plăcere care ar putea să le creeze capricornilor mari probleme în această perioadă și, pentru a 

vedea dacă sunt orientați corect pe cale sau nu, să urmărească iertarea. Dacă pot să ierte acum 

înseamnă că elementele confuze țin de observațiile lor, adică nu sunt ei de vina pentru toate 

lucrurile complicate pe care le trăiesc. Dacă nu pot ierta, dacă au tendința de a-i judeca prea ușor și 
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prea aspru pe cei care greșesc înseamnă că această duritate a devenit un fel de magnet pentru 

probleme, deci ei sunt de vina. 

Desigur, nu caută nimeni vinovați, însă ei trebuie să fie conștienți că doar prin această formă 

de investigare se pregătesc pentru trecerea lui Jupiter de pe casa drumurilor lungi, pe casa imagini 

sociale, adică se adună de pe drumuri și se ocupă de treburi importante, renunță la ceea ce îi agită și 

se focalizează, își îndreaptă atenția către ceea ce este cu adevărat important. Dacă își consumă 

energia judecându-i pe ceilalți, atunci următoarele luni, următorul an, cât timp Jupiter va sta pe casă 

imaginii sociale, vor căuta să-și susțină faima judecând, criticând sau acuzând fără rost. 

 
Evenimentele care pregătesc trecerea lui Jupiter pe zodia Balanța sunt puternice, unele 

dintre ele chiar încărcate de o gravitate aparte, însă capricornilor le va face plăcere să treacă prin așa 

ceva, pentru că au impresia că acestea sunt importante și că valoarea pe care o țin din explorările 

acestea este, pe de o parte, un semn de maturitate, iar, de partea cealaltă, un mare beneficiu, unul 

confortabil și durabil. Venus deja se află pe casa imaginii sociale și devin atractivi, interesanți, 

adoptă un alt limbaj, discută diferit, de altfel, și lor le este mult mai ușor să vorbească frumos și să 

își pună în valoare educația cea bună, nu educația cea rea. 

În 8 septembrie Luna neagră se va întâlni într-un sextil cu Capul Dragonului și acest aspect 

nu va permite Lunii negre să medieze tendința Nodurilor, iar asta înseamnă pentru capricorn un 

moment foarte bun la capitolul conștientizare. Luna neagră de pe casa prietenilor le arată prietenii 

falși, fățarnici, parteneri care vor să-i compromită sau care săi susțină ori să se ridice pe seama 

muncii unui capricorn serios și devotat. Această conștientizare trebuie să rămână pentru capricorn 

doar la stadiul de informații. Imediat ce Jupiter va intra pe casa demnității sociale aceștia vor simți 

că pot să-și pună mai bine în valoare creativitatea, că prin cuvânt sunt inspirați ajutați sau 

impresionați, că vorba îi alină și chiar îi vindecă. Din capul locului, Jupiter pe casa imaginii sociale 

este semn de progres, de putere și de observație, și așa ar putea să devină, însă mai târziu, nu acum, 

ci după ce Chiron își va reveni la mersul direct,  punând succesul social pe o forță a spiritului. 

Deocamdată, colectează informații și pentru că au în continuare doi malefici pe casa lucrurilor 

ascunse, accesul la cunoaștere se face prin constrângere, abținere, dietă, abstinență. Cu această 

poziție capricornii au șansa să devină o veritabilă forță a naturii atât în sens bun cât și în sens rău 

tocmai de aceea se insistă mult pe această recomandare să nu fie oameni răi, să nu judece prea 

aspru, să se abțină chiar dacă asta înseamnă să își impună lucrul acesta. Beneficiile și succesul lor 
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depind foarte mult de caracterul benefic. Ceea ce este rău se poate transforma, prin impactul malefic 

de pe casa lucrurilor ascunse, în privare de libertate sau în boală de durată. Capricornul nu trebuie 

să uite că Saturn va mai sta pe casa lucrurilor ascunse și chiar dacă acum este în mers direct, chiar 

dacă Marte, cât de curând, le va intra pe semnul lor, nu înseamnă ca aceste privațiuni dispar, nu 

înseamnă că scapă de consecințele unui rău pe care acum sunt tentați să-l facă intenționat. Tocmai 

de aceea se insista pe acest avertisment, pe prezentarea elementelor pozitive pentru că acestea, cu 

Jupiter pe casa imaginii sociale, vor fi ușor de obținut de un capricorn. 

Ceea ce nu trebuie să uite un capricorn și vine din această poziție este legat de schema de 

acțiune. Nu ar trebui să se aștepte la un eveniment anume, la o întâmplare care să schimbe întru 

totul balanța valorilor, să îi ajute să pună mâna pe o mare avere sau să obțină o funcție din care să 

nu-i mai înlăture nimeni. Jupiter în Balanță are un spectru foarte larg de acțiune și poate oricând să 

înlocuiască un eveniment concentrat cu unul care să conțină aceleași informații și aceleași beneficii, 

dar răspândite pe o mare perioadă de timp sau pe un areal foarte mare. Dacă au viziune de ansamblu 

vor înțelege că beneficiul este exact la fel, chiar dacă acum este puțin diluat. 

A doua decadă a lunii septembrie aduce acestora explorarea unor evenimente care s-au 

consumat pe finalul lunii iunie și care i-au tentat de capricorni, ca și pe alți nativi cu necesitatea de a 

visa foarte departe, de a-și face planuri de viitor, de a îndrăzni mai mult deși nu era cazul. Acum 

trebuie să-și amintească cu lux de amănunte ce s-a întâmplat atunci, cât de constrânși s-au simțit de 

limitările acelea, cât de nefirești au considerat pentru a le transforma în elemente pozitive sau în 

factor de echilibru. Dacă sunt orientate pozitiv atunci vor putea să facă foarte ușor lucrul acesta 

pentru că există o atracție puternică spre zona socială, spre avantajele pe care ar putea să le obțină, 

spre această nouă deschidere care vine din plasarea lui Jupiter pe casa imaginii sociale. Dacă sunt 

orientați negativ vor face apel la ceea ce s-a consumat pe finalul lunii mai când Marte, prin 

retrogradare, a intrat pe casa prietenilor și i-a transformat pe aceștia, pe capricorni, în oameni 

curioși sau în persoane curioase împotriva celorlalți. Pe cât de incomozi au fost pe finalul lunii mai, 

atât de incomozi vor deveni și acum, arătându-le celorlalți ca un capricorn ori nu se schimbă deloc 

ori se schimbă foarte greu. 

Relația negativă dintre Venus și Pluton, în situația în care Venus se află acum pe casa 

imaginii sociale, dar în zodia complementară celei tranzitată de Uranus, arată că ambițiile lor sunt 

acum factori de stres. Își fac singur rău, atrag singuri oameni de proastă factură, nu se mobilizează 

foarte bine pentru a selecta anturajul sau pentru a-și ordona timpul. Când vorbesc despre sine spun 

că vor să facă foarte multe într-un timp foarte scurt, dar din exterior se vede clar că sunt puțin cam 

superficiali. Când un capricorn vorbește despre problema care-l interesează nu pare superficial, dar 

când este judecat după rezultatele pe care le obține ar putea să fie, așa cum se întâmplă în momentul 

acesta. În 12 septembrie, când Junon se află într-o conjuncție cu Lilith, aceștia vor deveni conștienți 

de faptul că trec printr-o perioadă când devin foarte sensibili la asocieri de proastă factură. Au 

tendința de a ține cont doar de recomandările proaste, îi ascultă doar pe oamenii care le vor răul, 

doar pe cei care sunt fățarnici, mincinoși, lingușitori sau prea agresivi. Dacă nu țin cont de acest 

avertisment astral, dacă nu-și corectează atitudinea și dacă vor crede cu încăpățânare că au dreptate 

chiar dacă văd în jur că lucrul ăsta este altfel, vor împrumuta din limbajul celor cu care 

interacționează, vor avea același limbaj dur, agresiv sau trivial. Dacă în această perioadă Chiron nu 

ar fi fost în mers retrograd, atunci opoziția cu Soarele și, implicit, opoziția lui Chiron cu Mercur, 

pentru că în 13 septembrie Soarele și Mercur vor fi în conjuncție, s-ar fi transformat într-un 

avertisment care ar fi venit din partea unei persoane care ar fi putut să manifeste către capricorn o 

duritate pozitivă. Ar fi apărut cineva care i-ar fi trezit la realitate sau i-ar fi zdruncinat suficient de 

bine încât să îi așeze cum trebuie pe cale. Așa, lucrul acesta nu este posibil, capricornul va trebui să 

se trezească singur. 

Să fie pe cale, să se întoarcă pe traseul cel mai util nu este un lucru imposibil pentru 

capricorn. Ar putea să facă lucrul acesta pornind de la lucruri banale, trezitul dimineață, tipul de 

alimentație pe care îl apreciau pe vremuri, un autor preferat, un film preferat, plimbările de seara. 

Implicându-se în evenimentele pe care le cunosc foarte bine, în acțiuni pe care le-au îndrăgit și 

despre care au numai cuvinte frumoase, se liniștesc, li se deblochează alte structuri ale ființei și 

revin la o fuzionare normală. Totuși, Marte se află în continuare pe casa lucrurilor ascunse și sunt în 
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continuare tentați să judece prea ușor, să-i acuze pe ceilalți, că au stat în care a performanței lor, că 

nu i-au ajutat sau nu le-am rezolvat niște probleme deși când aceștia au trecut prin situații similare 

capricornii i-au ajutat. Nu au de ce să se gândească acum că trocul i-ar fi salvat dar acesta va fi 

gândul care-i fac curta pentru că Luna plina care le zâmbește pe 16 septembrie este pentru 

Capricorn un lucru ușor de dus. Le activează o axă încărcată de responsabilitate, cea care le-a creat 

în prima jumătate a anului mari probleme prin cuvinte pe care le-au folosit greșit, prin informații 

eronate pe care le-a primit de la alții sau prin faptul că au fost puși să învețe lucruri care nu le sunt 

folositoare sau pe care nu le înțeleg. 

Pentru că din aceeași postură Marte trimite un unghi pozitiv către Uranus de pe casa 

familiei, în mod cu totul surprinzător și paradoxal capricornul caută înțelegerea celor dragi. S-ar 

putea să o găsească, dacă au avut grijă ca, din când în când, acolo să mângâie pe cineva, să îl țină 

departe de viața sa socială intensă și complicată, de dilemele pe care le are sau de derapaje. 

Faptul că se întorc spre familie arată că se tem de accidente, se tem să nu treacă din nou prin 

situații prin care au trecut pe finalul lunii mai, când lucrurile au fost destul de delicate pentru ei. A 

relua evenimentele de atunci care, pentru cei din jurul capricornilor nu au fost prea riscante, 

înseamnă un eșec. Dacă pe finalul lunii mai cei din jurul capricornului nu au știut prin ce au trecut, 

se întâmplă pentru că acesta nu a dorit să-l facă părtaș la aceste experiențe, nu a dorit să le 

împărtășească pentru că a dorit să facă economie de energie, de putere, de timp sau a dorit să obțină 

maximum de rezultate cu minim de efort. Acum este conștient că situația aceea nu mai poate fi 

reeditată și dorește să se preocupe de legăturile pozitive care există între oameni, să invoce des 

motivul prieteniei, al înțelegerii sau al norocului. Pentru a fi acceptați, pentru a atinge acest scop se 

dovedesc foarte ingenioși și poate chiar să transfere din puterea lor celorlalți pentru a-i încuraja să 

fie de acord cu ei, să le accepte prietenia, prezența, ideile sau ceea ce au ei de oferit. 

Ultima decadă a lunii septembrie vine cu un avertisment pe care capricornii nu l-au mai 

întâlnit de-a lungul acestui an, acesta vine din prima decadă a lunii februarie, când Marte a fost 

vedeta perioadei și a avut de împlinit o relație pozitivă cu Pluton, îndemnându-i pe aceștia să învețe 

mai multe despre evenimente neprevăzute, despre accidente sau întâmplări periculoase. Acum 

schema aceasta de pe final de lună septembrie este dominată de revenirea lui Pluton la mersul 

direct, de însușirea de noi cunoștințe chiar despre situațiile acelea conflictuale, despre oamenii care 

trăiesc foarte bine în conflict sau care se hrănesc cu teama celor pe care-i provoacă. 

Dar până să ajungă acolo capricornii se crizează chiar pe motivul taberelor de conflict. Unii 

dintre ei s-ar putea să se și vadă într-o astfel de tabără, să considere că până acum s-au ocupat cu 

alte lucruri și ar trebui să se întoarcă la motivele mai vechi de ceartă. De asta s-au implicat în a doua 

decadă a lunii septembrie, de asta s-au preocupat să ierte torționarii când au avut ocazia să-i pună la 

punct, să-i sancționeze, să-i învețe să fie respectuoși, atenți și dacă nu pot să fie educați măcar să 

tacă. Li se recomandă să nu cadă în această capcană, să nu dea curs îndemnul venit din partea lui 

Mercur retrograd care trimite un unghi pozitiv către Pluton și care le spune că, prin această revoltă, 

reușesc să redobândească performanța pe care nu au obținut-o de-a lungul acestui an. Nu trebuie să 

uite că luna septembrie le readuce o reinventariere asupra a ceea ce au avut de parcurs în prima 

jumătate a anului, dar nu împliniri pe care nu le-au putut obține atunci. Pe 22 septembrie Mercur va 

reveni la mersul direct în aceeași zi în care Soarele va trece pe casa demnității sociale. Există un 

impuls de a renunța la tot, inclusiv la taberele de conflict însă pentru că, în 23 septembrie, Venus le 

va intra pe casa parteneriatelor, vor renunța la un conflict, dar vor da de altele, vor renunța la 

anumite demersuri, dar sunt atrași, magnetism sau implicați în alte demersuri care duc în aceeași 

zonă a criticismului, a mâniei, a resentimentului. Așadar, au nevoie ca în această a treia decadă a 

lunii septembrie să abordeze curățenia sufletească într-un mod foarte realist și serios. Știm, un 

capricorn, atunci când dorește să fie serios nu poate fi întrecut de nicio altă zodie. Devine serios și 

când doarme, și când gândește, și când respiră, tot ceea ce face este foarte grav, profund și dur. 

Curățenia sufletească nu trebuie obținută prin genul acesta de seriozitate, dar dacă atracția către 

mediul social, către conflicte sau către a plătii unui adversar cu aceeași monedă este prea mare, 

atunci să apeleze și la această formă de duritate. Important este rezultatul. 

Pentru că începând cu 26 septembrie se vor declanșa în cascadă evenimente foarte 

importante pentru un capricorn, acesta ar trebui să se pregătească din timp pentru a face față acestor 
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modificări de vibrații astrală. Pe 26 septembrie Pluton își revine la mersul direct, iar Saturn își 

definitivează careul cu Axa Dragonului pe care îl formează de ceva vreme. Situația aceasta nu 

permite conflictul sau resentimentul, chiar dacă din conjuncția Soarelui cu Jupiter care se împlinește 

tot în 26 septembrie, pentru capricorn pe casa demnității sociale, îi îndeamnă pe aceștia să-și 

modifice rapid comportamentul pentru a da la o parte pe cineva, pentru a se evidenția pe sine, 

pentru a arăta că sunt mai buni decât cei care au fost avantajați în detrimentul lor. Este adevărat, 

prin aceste acțiuni în forță obțin avantaje, dar nu este frumos să obțină avantaje prin mijloace 

identice cu cele ale hoților, ale persoanelor care le-au furat privilegiile în prima jumătate a anului. 

Pot să facă cel mult o prezentare, să își expună motivele pentru care și-ar dori să ajung acolo, să fie 

foarte implicați în argument și mai puțin implicați în acțiune. Careul lui Saturn la Axa Dragonului 

răscolește teama de iluzie, teama de trădare de păcat, de fals sau de recunoaștere, adică impactul pe 

care Neptun îl are asupra Axei Dragonului pentru capricorn în această perioadă. 

Există multă determinare pentru ca acest lucru să se împlinească, există multă nervozitate 

pentru ca aceste evenimente să fie împlinite măcar parțial, după cum gândesc sau după cum își 

doresc. Este adevărat, având în vedere că prima jumătate a anului a fost destul de încărcată, ceea ce 

solicită în momentul acesta este de bun simț și ar merita să primească, dar nu judecând lucrurile 

acum după ceea ce trebuie reparat, ci după ceea ce urmează să construiască cu ceea ce repară. Dacă 

distrug casa care le-a fost furată ușa de la intrare, vor dormi în ploaie. Cam așa arată lucrurile pentru 

ei. 

În 27 septembrie Marte le intră pe semnul lor și devin plin de inițiativă de curaj, îndrăzneți, 

adică pot lua ușor decizii și au ocazia să vadă că există și alte căi de atac, și alte mijloace prin care 

pot obține o poziție importantă sau pot obține un avantaj similar cu cel pe care l-au pierdut în prima 

jumătate a anului. Cei care au mintea deschisa, care judecă totul numai prin erori, trădare sau teamă 

de eșec vor putea să vadă clar lucrul acesta. 

 

OCTOMBRIE 
Denunț. Sunt puși în dificultate. Ridică tonul împotriva celor bun. Fac fapte rele. Rezultatul 

este clar. Se implică în tot felul de combinații. Sentimentul de nesiguranța le zdruncina o 

convingere față de un eveniment viitor. Au dorințe stranii. Solicitările trebuie să primească răspuns 

imediat. Mai țin cont de reguli. Există o tensiune care plutește în jurul lor. Iartă greu. Aspirațiile 

sunt complicate. Se manifestă conflictual. Au reacții neobișnuite. Faptele lor sunt rare. Sunt dați ca 

exemplu. 

 

Luna octombrie înseamnă și pentru capricorni distanțare de păcat sau dezvoltare progresivă 

însă în cazul lor acest lucru se va face pe baza experiențelor pe care le-au traversat cu precădere în 

prima jumătate a anului. Am văzut că și în luna anterioară, în septembrie, s-au axat pe aceeași 

recomandare, adică aceasta a venit spre ei cu același set de reguli de măsuri deci n-ar trebui ca 

această lună să le creeze probleme. Prima decadă a lunii octombrie face trimitere la finalul lunii mai 

ca la un interval pozitiv, adică pleacă de la ideea că în mijlocul lunii septembrie au învățat ceva din 

această călătorie către finalul lunii mai, chiar dacă atunci această călătorie a fost realizată prin 

repere negative. Acum se întorc spre trecut și își extrag de-acolo ceea ce este bun. Apoi mijlocul 

lunii iunie va fi pentru capricorni un fel de punct de echilibru, de măsură, de panaceu universal 

adică tot niște referințe nefericite i-a învățat cum să se comporte, cum să selecteze ceea ce este 

important și cum să interacționeze cu oamenii care le-au rămas în preajmă. 

Prima zi a lunii octombrie aduce împlinirea fazei de Luna nouă care se consumă în cazul 

capricornului pe casa imaginii sociale. Soarele se află acum într-o relație bună cu Neptun deci au 

disponibilitate pentru a lucra în echipă, pentru a progresa, pentru a demonstra că sunt puternici și că 

ei pot învăța lucruri foarte valoroase chiar și din probleme. 

Există o nemulțumire care îi agasează, există un aspect particular al vieții lor pe care nu l-au 

împărtășit în prima jumătate a anului curent și care acum le dă din nou bătăi de cap. Din fericire, au 

puterea acum să extragă din această presiune doar lucruri bune, adică se felicită că nu le-au spus 

celorlalți care sunt etapele intermediare, cum anume ar fi trebuit să fie ajutați pentru că nu există 
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nimeni în jurul lor care să le îndeplinească aceste solicitări. În plus, momentul acesta de început a 

lunii octombrie le acutizează și o problemă de familie, și dacă s-au revăzut în situația în care 

intimitățiile să le fie discutate peste tot fără un rezultat clar și, în plus, nici măcar sectorul familiei să 

nu fie echilibrat atunci chiar că ar fi avut motive de tristețe. Acum binele vine spre ei cu un îndemn 

aparte și chiar dacă este abstract reușesc pe baza a ceea ce știu despre oameni, despre viață sau 

despre situații să impună acestora un caracter viu, uman. 

Conjuncția lui Mercur cu Luna neagră ce se consumă pe 5 octombrie poate aduce 

capricornilor o ușoară tristețe sau tendința de a apela la această tristețe pentru a-și ascunde o 

atitudine refractară, o stare de nervi sau o nemulțumire pe care nu binevoiesc să o explice celorlalți. 

De altfel, la aceasta atitudine aderă și careul Marte-Jupiter cu o contribuție importantă. Revolta, 

frustrarea, gândul cel rău orientat împotriva unor oameni care nu le-au făcut atât de mult rău pe cât 

spun ei, fac parte din preocuparea lor de acum. Noi, pentru că studiem astrologia, nu putem să nu 

ținem cont de faptul că, pe acest fundal, Mercur trece pe casa imaginii sociale și capricornii fac 

lucrul acesta pentru a-și ascunde un sentiment de nesiguranță, pentru a arăta că sunt tari pe poziție. 

Cu cât se străduiesc să convingă mai mult auditoriul, cu cât vor sa atragă atenția mai tare asupra 

acestor calități, cu cât sunt mai impulsivi în aceste opinii cu atât mai mult vor să ascundă adevărul. 

Aceasta atitudine nu prea le face cinste și cu toate acestea un capricorn nu vor ține cont de lucruri 

acestea, își vor consuma o mare parte din energie pentru a se orienta pe o cale greșită. Careul acesta 

dintre Soare și Pluton îi face prea îndrăzneți, scoate la lumină lucruri care nu au fost suficient de 

bine elaborate sau poate nu au fost deloc elaborate și le face pe acestea să pară idei foarte solide pe 

care le-au avut de mult timp, dar pe care nu le-au folosit pentru că nu au dorit să facă rău. Acum 

pentru că le scot de la naftalina, acum pentru că le afișează celorlalți, știu exact că rănesc, pentru că 

aceasta este intenția pentru care le împărtășesc. Cu Mercur pe casa imaginii sociale cariera este 

foarte importantă pentru capricorni și, în plus, gândul acesta de reușită socială prinde acum foarte 

bine la cei tineri sau la capricornii care au început anumite demersuri în prima jumătate a anului, dar 

nu le-a finalizat. Tot ce este tânăr, fie că este persoană sau este demers, tot ceea ce este început și 

trebuie să crească primește acum un aport substanțial, de atenție, de putere, de energie, de forță. 

Capricornii trebuie să fie însă atenți la mijloacele pe care le folosesc pentru că, la fel cum s-a 

întâmplat și în prima jumătate a anului, nu tot ceea ce alimentează trebuie să ajungă la finalitate, nu 

tot ceea ce hrănesc va crește. 

Dacă în prima decada lunii octombrie capricornii au fost încurcați de anumite demersuri ce 

trebuie duse mai departe sau să pună în pământ o sămânță din care să apară un arbore solid, unul 

plin cu bani sau cu titluri științifice, plin de prieteni sau de alte dorințe împlinite, în a doua decadă 

fac din nou o călătorie în trecut, însă puțin mai departe. Își amintesc din nou, și nu va fi pentru 

prima data anul acesta, ci vor mai avea încă două momente, pe mijlocul lunii ianuarie. Se pare că și 

pentru acești nativi ceea ce s-a consumat pe mijlocul lunii ianuarie este reprezentativ la capitolul 

evoluție socială sau transcendere. Cunoașterea relațională este una foarte importantă și am putea să-

i vedem acum pe capricorni asociindu-se cu oameni inferiori din punct de vedere social sau 

intelectual. Au impresia că dacă se așază alături de o persoană care le este inferioară din multe 

puncte de vedere nu mai trebuie să se comporte rigid, să țină cont de reguli foarte stricte, ar putea să 

fie relaxați, liniștiți, și de asemenea ar putea să obțină și mult mai ușor admirație din partea 

interlocutorului. Aceasta este o altă iluzie, însă este una puțin mai plăcută. Mercur de pe casa 

imaginii sociale se va afla acum în conjuncție cu Jupiter și-i vom vedea pe capricorn muncind 

pentru succes, pentru faima, pentru a se face diferența între ei și ceilalți, chiar dacă deocamdată nu 

obțin prea multe avantaje materiale. Problema avantajului material pentru un capricorn acum, în 

luna octombrie este una destul de delicată. Ceea ce fac ei le aduce altora câștiguri substanțiale însă 

lor nu, îi îmbogățește pe alții cu valori materiale, cu titluri, cu o imagine foarte puternică însă lor le 

aduce doar satisfacția că sunt apreciați sau că sunt cunoscuți. Nu este un lucru obișnuit ca un 

capricorn să se mulțumească doar cu atât poate din această cauză Saturn de pe casa lucrurilor 

ascunse îi incită să participe la tot felul de conspirații, să se intereseze de viețile celorlalți, să afle tot 

felul de informații despre oameni despre situații, să nu le împărtășească celorlalți, să le țină pentru 

ei în ideea că la un moment dat când se va pune problema să-și vândă scump marfa să aibă cu ce. 

De asemenea, momentul zilei de 12 octombrie când chiron se va afla într-o relație bună cu Junon 
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este unul de mare grație pentru Capricorn deoarece le poate aduce o întâlnire cu un personaj 

legendar, apropierea de un om foarte important sau apropierea de un om foarte profund despre care 

oamenii din jur nu prea știu multe. Există o tensiune care plutește pe cerul astral al capricornilor și 

dacă iau din această conjunctură doar ideea de schimbare, doar ideea că au respirat alături de un om 

foarte important atunci chiar că au pierdut o șansă valoroasă. 13 octombrie înseamnă și momentul 

de grație pentru un capricorn să se arate față de comunitate prin valori sau calități pe care nu le-a 

arătat niciodată anul acesta. Marte poate media tendința Nodurilor și poate arăta aceștia superiori 

sau îi convinge să se afișeze față de comunitate prin calități remarcabile. S-ar putea să nu aibă cel 

mai bun limbaj sau pentru prestația lor să aibă pretenții pe care nimeni să nu le poată satisface. Spre 

exemplu, să primească la ghiveci Garofița Pietrei Craiului, să primească o butelie cu aer din Alpi, o 

scrisoare de recomandare din partea lui Barack Obama.  

Pretențiile capricornilor 

vor fi proverbiale în a doua decadă 

a lunii octombrie însă acestea vor 

fi văzute de cei cu care 

colaborează, de beneficiarii a ceea 

ce capricornii au de oferit ca fiind 

simple capricii pe care le pot tolera 

foarte ușor. Faptul că ele sunt 

tolerate sau acceptate de ceilalți nu 

înseamnă că le este permis să 

meargă mai departe sau să atingă o 

culme a ridicolului. Desigur, ei nu-

și propun să atingă o culme a 

ridicolului, ci dacă tot sunt 

încurajați le dau curs acestora. 

Valorile speciale cu care va lucra 

un capricorn în a doua decadă a 

lunii octombrie țin de elementele 

de rezistență. Pentru ei dezvoltarea 

progresivă înseamnă a avea o bază 

din ce în ce mai solidă, a aveau o 

fundație puternică pentru a face 

față tuturor solicitărilor la vedere. 

Fără o bază solidă capricornul se retrage adesea din confruntări sau din anumite demersuri căutând 

mai curând zonele acelea în care pot interveni cu un element personal. Din exterior mulți ar spune 

ca aceasta este o dovadă de bun-simț, de atenție sau de respect. El nu face altceva decât să 

dovedească spirit practic. În 15 octombrie, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Pluton, 

trec printr-un eveniment nefericit, le este atrasă atenția asupra unor derapaje, pierd un privilegiu sau 

este amânată soluționarea unei solicitări care a venit din partea lor. Iată că deși sunt în plină glorie, 

deși toată lumea vede, îi aplaudă, îi elogiază nu pot să rezolve orice. Luna plină din 16 octombrie le 

aduce acestora tensiuni legate de neputința de a se împărți între viața socială și cea de familie. De 

altfel, tot anul au avut probleme de genul acesta, tot anul s-au îngrijorat de faptul că dacă obțin 

succesul social trebuie să piardă în familie, dacă acordă prea multă importanță familiei sau 

persoanelor din jur, intimității, trebuie să neglijeze viața socială. În 18 octombrie Venus va intra pe 

casa lucrurilor ascunse și dintr-odată capricornii se gândesc că poate ar trebui să se ocupe de 

avantajul cel mai mare pe care-l au. Pentru că sunt solicitați, pentru că sunt căutați și întrebați intră 

în tot felul de medii, iau contact cu tot felul de personaje și află tot felul de lucruri. Această 

diversitate de informații, această expansiune către un domeniu foarte vast, această bogăție de 

secrete îi face să se simtă puternici. Pentru că Venus pe casa lucrurilor ascunse le aduce acestora și 

o anume măiestrie, am putea să-i vedem pe capricorni acum dintr-odată arătându-se mulțumiți de 

orice, manifestându-și dorința de a se împăca cu cel mai mare dușman, de a tolera lucruri care i-au 

enervat de-a lungul anului. Un personaj superficial din jur ar putea să creadă că aceștia s-au 
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schimbat, că acestea sunt exemple de modestie, de toleranță, de pacifism. Ei își văd interesul foarte 

bine și, după cum se poate constata în această perioadă, sunt dispuși să facă orice pentru a-și atinge 

scopul. De această dată însă o fac pentru a-și consolida propria integritate, nu au intenții meschine, 

ci doar vor ca baza pe care o au, poziția pe care o dețin să devină mai solidă și mai sigură pentru ei. 

În a treia decadă a lunii octombrie capricornii descoperă că pot să spună lucruri foarte 

frumoase despre oameni, pot ca acest joc de rol pe care-l fac foarte bine să se transforme într-o 

declarație de prietenie în care să ajungă să și creadă până la urmă. Elementul de echilibru cu care 

vor lucra în a treia decadă a lunii octombrie înseamnă a treia decada lunii ianuarie când Uranus și 

Lilith și-au atins opoziția perfectă. La începutul anului au trecut prin mari provocări, iar pe unele 

dintre ele chiar le-au ratat și, în plus față de ceea ce au văzut la alții născuți în alte semne zodiacale, 

capricornii chiar știu unde au greșit și de ce au ratat. Ceea ce știau atunci se transformă în momentul 

acesta în înțelepciune, în avertisment și aproape că nu mai au nevoie să li se spună unde să meargă, 

de cine să se protejeze pentru că acest reper le spune tot ceea ce au nevoie să audă. 

În 23 octombrie Soarele va intra pe zodia Scorpion, adică pe casa prietenilor și aceștia ar 

putea să devină puțin cam instabili. Pentru că zodia Scorpion pentru un capricorn reprezintă un 

sector de relaxare, au ocazia, începând cu 23 octombrie timp de patru săptămâni, să își coordoneze 

informațiile pe care le-au aflat despre alții. Asta înseamnă și întâlniri cu prietenii apropiați, cu 

cunoștințe, cărora nu le vor divulga tot ceea ce știu, dar pe care îi vor antrena în tot felul discuții, 

una mai neobișnuită decât alta care să-i duc în această zonă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în 

24 octombrie și Mercur va intra pe zodia Scorpion și capricornii vor să lase o impresie anume, vor 

să arate că se simt bine în pielea lor, că nu au ce să-și reproșeze, când au regrete, că dacă dispun de 

motivația necesară oricând pot să demonstreze că pot mai mult și dacă muncesc de dimineață până 

noapte, dacă răspund tuturor solicitărilor nu înseamnă că se fragmentează, ci în cel mai nefericit 

dintre cazuri, obosesc mai mult. Această demonstrație de putere trebuie ținută sub control pentru că 

foarte ușor poate ajunge la lauda de sine, la aer de superioritate, ceea ce ne poate aduce mari 

neajunsuri în luna următoare. Acum, când reperele pozitive fac trimitere spre finalul lunii iunie, așa 

cum s-a întâmplat și-n mijlocul lunii septembrie, capricornii se simt motivați să folosească toate 

oportunitățile care le sunt aduse la cunoștință, care le ies în cale. Vor vedea însă că nu toate sunt 

bune și dacă dispun de o educație solidă, dacă s-au format de-a lungul vieții să fie personaje 

superioare, profunde și simpatice atunci vor transforma această laudă din laudă de sine îmi laudă 

față de grupul din care fac parte. 

Pentru că știm din prezentarea generală aplicată acestei zodii, capricornul poate să 

dovedească, atunci când este foarte educat, că are un orgoliu foarte fin, poate evita printr-un limbaj 

elevat și o atitudine rafinată lauda brutală de sine. Dar pentru că sămânța orgoliului îi afectează pe 

toți, nu se va lăuda pe sine pentru ceea ce poate să facă, ci va lăuda grupul pe care-l coordonează 

sau în care se integrează și cel care-l ascultă este condus către această concluzie deși nu îi este spusă 

direct. Indicat ar fi să se abțină, să se preocupe acum de profunzimea sufletească, să caute adevărul 

de dincolo de iluzie, să nu participe la evenimentele sociale cu greutatea aceasta a orgoliului, ci cu 

greutatea pe care le-o dă căutarea, cercetarea, studiul. Dacă fac lucrul acesta atunci Venus de pe 

Săgetător de pe casa lucruri ascunse nu va crea probleme de comportament, ci le va aduce provocări 

pe care se vor simți motivați să le depășească. Dacă refuză acest comportament pozitiv atunci vor 

lua totul în nume personal pentru că despre eul lor vorbesc foarte mult deoarece acesta este plasat în 

centrul preocupărilor lor. Este important să țină cont de acest avertisment astral pentru că 

schimbările care vin prin această dispunere cosmică, trebuie să fie orientată pe un făgaș normal, 

trebuie să arate că baza cu care se lucrează este una pozitivă adică se poate supăra pe cei din jur 

doar prin niște capricii, nu printr-o educație ce nu mai poate fi schimbată niciodată. De aici 

înțelegem că relația bună dintre Venus și Jupiter poate fi un semn de apreciere, de relansare sau de 

favorizare a capricornului. 

Marte se va afla într-o relație negativă cu Uranus, dar într-o relație pozitivă cu Chiron spre 

finalul acestei luni și asta înseamnă pentru capricorn că li se oferă ocazia să se gândească de mai 

multe ori înainte să acționeze. Este un mare noroc pentru ei că obțin această înțelegere din partea 

anturajului pentru că a se implica în acțiuni foarte rapide fără să gândească pe careul dintre Marte și 

Uranus, în cazul lor, înseamnă a lua decizii împotriva propriei intimității, împotriva familiei sau 
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împotriva unui membru al familiei chiar dacă multe dintre ele nu sunt adoptate în mod intenționat. 

Impactul pozitiv al lui Chiron de pe casa comunicării arată că în pofida atracțiilor către laudă către 

stimă de sine sau către aprecieri, au minte deschisa, sunt atenți la ceea ce li se spune sunt atenți la 

ceea ce li s-a spus pe finalul lunii iunie sau sunt atenți la ceea ce au observat și au înțeles pe finalul 

lunii ianuarie. Asta înseamnă că dacă luna octombrie a fost complicată ca o furtună, finalul ei este 

de bun augur pentru capricorn. Ceea ce vor acumula acum va fi de durată și asta-i mulțumește foarte 

mult. 

 

NOIEMBRIE 
Valorile personale sunt în mare parte pozitive. Se organizează bine. Procedează corect într-

o situație limită. Au o intuiție bună. Renunță la tristețe. Valorile personale sunt în criză. 

Gestionează bine o situație limită. Primesc din nou răspunsuri. Prietenii îi ajută. Caracterizează 

bine o piedică din viața unui prieten. Oferă sprijinul. Evenimentele importante sunt apreciate. 

Oamenii sunt bune doar pentru că îi susțin. Se ceartă ușor. Nu renunță la planul de lucru. Le revine 

o mare putere. Au încredere misterioasă și vor să o divulge. 

 

Luna noiembrie este destul de încercată pentru capricorn pentru că le aduce, la fel ca și în 

cazul celorlalte semne zodiacale, o înclinație către revoltă. De această dată pentru capricorni 

vibrațiile acestea vor fi mult mai greu de suportat, mult mai greu de încadrat sau de înțeles pentru că 

lasă impresia că sunt lipsite de sens. Ele au un sens însă pentru a-l înțelege va fi nevoie să facă un 

arc peste timp adică să lege elementele pozitive pe care le-au întâlnit în mijlocul lunii ianuarie cu 

ceea ce au experimentat în a doua parte a anului. Din această cauză, capricornii s-ar putea să aibă 

surprize, unele dintre ele destul de neplăcute, în încercarea lor de a sintetiza sau de a reduce totul la 

un numitor comun. Totuși, pentru că deja planetele se grupează pe emisfera vestică, schemele la 

care vor apela vor putea fi modelate adică acest nativ va avea suficient de multă tărie de caracter și 

înțelepciune pentru a găsi cele mai potrivite mijloace de lucru și a face modificarea pe care și-o 

doresc. 

Încă de la începutul lunii noiembrie când Soarele se va afla într-o relație pozitivă cu Neptun 

și cu Axa Dragonului, fără a reuși în această postură să medieze tendința Nodurilor, capricornii 

primesc semnale pozitive, sunt înclinați să accepte o funcție de conducere, să preia conducerea unui 

grup, să dezvolte demersuri care au fost abandonate de alții. Procedând în felul acesta acum, când 

până și pentru ei sensurile sunt fără sens, arată că au intuiție, pentru că numai pe baza unui impuls 

subtil se pot implica în acțiuni care la vedere au o finalitate. Inspirația capricornului acum este una 

magică pentru că ea nu are echivalent în ceea ce au avut de experimentat în ultima perioadă, poate 

chiar niciun anul acesta. Pentru că în 3 noiembrie Neptun se află într-o conjuncție cu Coada 

Dragonului ceea ce sunt îndemnați să facă și care vine din negura vremurilor, este semnul că s-au 

preocupat de lucrul acesta de mult timp, că și-au dorit foarte intens și că acum nu contează care sunt 

obstacolele sociale, se implică și vor să și împlinească. Totuși, dacă au inspirație și dacă au intuiție 

nu înseamnă că lucrurile sunt ușor de realizat pentru ei. Trec printr-o perioadă în care nu sunt 

spontani și până și forma aceasta de încurajare subtilă, această intuiție care îi fac să se ridice 

deasupra celorlalți vine cu o greutate aparte sau susține o tristețe adâncă, aceea dominată de 

evenimente mai vechi când s-au întâlnit cu aceleași ambiții, aceleași aspirații dar nu și le-au putut 

împlini. S-ar putea ca în momentul acesta să se pună problema unei colaborări, un schimb de 

experiență, să iasă din bârlogul lor, să renunțe la forțe fericite pe care le-au transformat în forțe 

rigide, iar asta doar pentru a depăși aceasta agresivitate care vine din zona socială. De aici înțelegem 

că ținta pe care și-o stabilesc capricornii cere un traseu destul de dificil, cere să treacă prin spini, 

prin furtună sau chiar prin deșert. Careul dintre Venus și Chiron care se împlinește în 4 noiembrie 

arată că trăiesc cu mare implicare toate aceste situații dar, în egală măsură, își găsesc izvoare 

necesare, găsesc puterile necesare pentru a merge mai departe. Din această cauză, capricornul este 

în prima decadă a lunii noiembrie un exemplu pentru ceilalți. 

Imediat ce Mercur și-a consumat conjuncția cu Luna neagră s-ar putea ca acești nativi să dea 

de alte probleme. Desigur, lucrul acesta se aplică doar în cazul categoriilor inferioare, cei care 
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răspund la provocări sau care sunt ușor de speriat. Cel inferior va ceda în fața unei furtuni, în fața 

unei presiuni puternice, la extravaganțele celorlalți și se va vedea pe sine privilegiat pentru toate 

lucrurile rele pe care le provoacă celorlalți. Cu toate ca au o aversiune față de suferință, faptele lor 

arată că se implică într-o lucrare negativă, provocând durere și menținându-i pe cei din jur într-o 

stare de tensiune, trecerea lui Junon în casa lucrurilor ascunse arată că puterea lor negativă nu este 

scăpată de sub control. Cu cât vor lupta împotriva celorlalți cu atât vor declanșa forțe care le întorc 

înapoi faptele. Cu alte cuvinte, capricornii trec, printr-o perioadă în care legile le răspund imediat și 

oricât de mult s-ar împotrivi nu au cum să nu țină cont de răspunsurile pe care primesc. Acum vor 

ca relațiile în care s-au implicat să fie secrete, să nu mai știe toată lumea cu cine se întâlnesc, ce 

vorbesc, care sunt mediile pe care le frecventează sau ce preferințe au. Desigur, Junon pe casa 

lucrurilor ascunse înseamnă mai mult de atât și pentru că acolo există și Saturn, poziția aceasta îi 

avantajează pe capricornii superiori care încă de mici își doresc să cunoască ceea ce alții nu sunt în 

stare să cunoască. Există această percepție care spune că acest nativ se maturizează de tânăr. Unii 

nu se maturizează de tineri sau lasă impresia aceasta pentru că depășesc etape și ating chiar aceste 

elemente care sunt inaccesibile altora considerând, mai mult instinctiv, că dacă și le însușesc pe 

acestea reușesc să-i convingă pe cei din jur că sunt maturi. Aceasta este o păcăleală și pentru că în 

această perioadă trec printr-un tranzit 

obositor al Lunii negre pe casa prietenilor 

au puterea să le transmite celorlalți aceste 

impresii false, că dacă știu lucrurile care 

nu le știu ceilalți înseamnă că sunt 

neapărat superiori, profunzi, diferiți de 

ceilalți. Nu, în această perioadă nu sunt 

chiar atât de diferiți precum susțin, ci ceea 

ce cunosc în ceea ce știu și ceea ce fac ei 

este direct. Există această diferență de 

nuanță pe care capricornii o vor specula și 

din folosirea ei vor reuși să obțină asupra 

celorlalți un control puternic.  

În 9 noiembrie, Capricorni trec 

prin evenimente astrale importante pentru statutul social. Marte le intră pe casa banilor și prima 

reacție de mobilitate este să cheltuie, să consume, să ruleze sume sau bunuri, să facă mișcare, iar 

asta pentru că reușesc să dezlănțuie dintr-un depozit interior forțe pe care le-au ținut blocate. Ceea 

ce devine vizibil pentru ca, începând cu 9 noiembrie este încadrat sintetic primește denumirea de 

"dezlănțuire". 

A doua decada lunii noiembrie deja se folosește de fluxurile speciale ale lui Marte din 

Vărsător. Libertatea pe care o simt în această perioadă poate fi caracterizată de anumite piedici, însă 

ei trebuie să fie conștienți că aceste piedici și le fac singuri prin faptul că intră într-o zonă haotică, 

într-o zonă a libertății cu care nu sunt obișnuiți să lucreze. S-ar putea ca evenimentele să fie 

accentuate de dificultăți de familie pentru că Marte pe casa banilor pune o greutate teribilă pe ceea 

ce înseamnă patrimoniu, cel care are inclusă și aici valorile familiei. Aici poate apărea o opoziție, 

divorț sau o încurcătură, o separare de un for căruia capricornul i-a promis dragoste veșnică. Cazul 

acesta general pare să fie răuvoitor la adresa sa și apar multe schimbări de vibrație în această a doua 

decadă a lunii noiembrie prin faptul că în 12 noiembrie Venus va intra pe semnul lor, iar Mercur pe 

casa lucrurilor ascunse. Deja cele două poziții suplimentează schimbarea care s-a produs pe finalul 

decadei anterioare, ceea ce înseamnă o mare zăpăceală deci o perioadă în care sunt bulversați în 

care nu mai au chef de nimic și în care spun la tot pasul că totul este greu, apăsător, compromițător 

sau nesigur. În realitate, schimbările acestea le fac bine capricornilor pentru că le prinde bine să mai 

procedezi și altfel, să mă iasă din bârlogul lor, să se mai comporte altfel, iar cei din jur să-i vadă 

făcând și altceva. De dragul de a se conserva nu trebuie să își petreacă timpul numai în casă, făcând 

aceleași lucruri sau procedând cu pesimism, cu încăpățânare sau cu egoism. Cei care se vor 

încăpățâna și vor activa în continuare în același registru, vor depăși o limită a nesiguranței și vor 

ajunge la autopedepsire. Evenimentele vor fi pentru această categorie de capricorn destul de limitate 
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și orice fac îi conduc spre renunțare spre pierdere, spre imoralitate sau duritate. Așadar, schema 

aceasta care face trimitere la anumite evenimente pe care capricornii le-au înțeles foarte bine pe 

finalul lunii octombrie, se referă la conduită.  

Luna plină care se împlinește în 14 noiembrie îi îndeamnă pe aceștia să participe la 

evenimente sociale însă altfel decât o făceau până acum, participând cu implicare, cu pasiune, 

dinamism, vorbind mult și punând la dispoziția celorlalți timpul despre care până acum spuneau că 

nu le ajunge, oferindu-le celorlalți susținere, consiliere, încredere, deci de această dată nu se mai 

plâng de faptul că atunci când au trecut prin situații similare nu-i ajuta nimeni. Comportamentul lor 

pe această Lună plină arată în primul rând potențialul de care și capricorni ar trebui să fie conștienți 

că pot să facă lucrul acesta fără pericol, pot să fie oameni buni, susținători, pot să fie puternici și 

rezistenți în fața pericolelor nu doar atunci când trebuie să se protejeze pe ei înșiși, ci atunci când 

trebuie să-i protejeze pe alții fără să se gândească la o formă de plată. 

Totuși, după unghiul care se împlinește în 15 noiembrie, capricornii se expun unor situații 

neplăcute pentru ei. Trebuie să dea o datorie înapoi, să se achite de o promisiune de care se dezisese 

chiar la începutul acestei luni. Pentru ei este până la urmă bine deoarece nu rămân cu datorii în anul 

următor, nu își împovărează destinul cu lucruri care ar fi putut să  le rezolve, însă li se pare puțin 

cam greu să li se ceară lucrul acesta acum. Relația bună dintre Mercur și Marte arată că pot să facă 

lucru acesta că, dacă nu vor, este doar o problemă de mânie, de comoditate. Pentru că în acea 

perioadă în care Mercur și Marte se află într-o relație bună, Mercur se află într-o relație proastă cu 

Axa Dragonului și explicațiile pe care le vor da capricornii la ceea ce li se întâmplă lor sau celorlalți 

vor fi de-a dreptul apocaliptice. Vor încerca să-i convingă pe cei din jur că nu este vorba despre o 

limită personală, ci despre o limită a grupului sau a rasei umane, despre o limită a naturii umane, 

despre faptul că nu au timpul fizic la dispoziție să facă asta, nu au nicio posibilitate de ordin 

material pentru a se ține de cuvânt, adică nu ține de ei. Aceasta nu este o minciună, argumentele pe 

care le vor prezenta sunt cât se poate de credibile și reale însă ele devin ireale acum pentru că sunt 

scoase din context. Capricornul spune adevărul despre ceea ce vorbește, dar nu spune totul. 

Vorbește despre resursele pe care le are, dar nu vorbește despre ceea ce a ascuns celorlalți de-a 

lungul anului. Dacă în această explicație ar pune și câteva informații despre resursele pe care le au 

atunci totul ar părea o mare minciună. Desigur, nu le poate spune nimeni cum anume să-și 

argumenteze o nevoie și cum să se comporte. Cert este că impulsul acesta îi îndeamnă să scoată 

informația din context pentru a o prezenta în avantaj propriu. Pentru că în această perioadă Venus 

trimite o relație bună către Axa Dragonului mediind din tendința Nodurilor, capricornilor li se pare 

că aceasta este cea mai bună soluție pentru a depăși un impas. Au senzația că dacă se țin de 

promisiune, dacă merg mai departe cu demersurile acestea se va produce o fisură în structura 

proprie, se vor desprinde de întreg, vor atinge din nou starea de depresie sau de dependență de un 

element exterior. În felul acesta se poate traduce impactul negativ pe care Mercur îl are asupra Axei 

Dragonului, cumulat cu impactul pozitiv pe care Venus îl are asupra aceluiași element astral. Dacă 

în Coada Dragonului în continuare se află Neptun, iar Venus va avea de împlinit în 20 noiembrie o 

relație bună cu această planetă capricornii nu vor avea mustrări de conștiință, se vor simți chiar bine 

procedând în felul acesta considerând că până la urmă nimeni nu spune adevărul absolut, ci toată 

lumea, atunci când se referă la ceva, scoată informația din context și o prezintă cum consideră mai 

bine. Dacă în cazul altora există înțelegere, de ce nu s-ar întâmpla aceleași lucruri și cu ei? 

Revenirea lui Neptun la mersul direct, eveniment astral ce se va consuma în 20 noiembrie, 

înseamnă revenirea la o formă de încredere pe care au exersat-o de-a lungul vieții. Deci această 

atitudine pozitivă pe care o au față de o situație pe care o prezintă în mod intenționat un avantaj 

propriu este una de bun augur și vine dintr-o tărie de caracter, vine dintr-o experiență pozitivă. Dacă 

ar fi să căutăm o explicație într-un eveniment pe care l-au parcurs în ultima perioadă și care a făcut 

posibilă această extragere din destinul propriu, această aducere în prezent a acestor experiențe 

atunci ar trebui să ne referim la un eveniment care s-a consumat la începutul lunii octombrie. Acele 

evenimente au fost dominate de tristețe și au avut tendința de a crea capricornului impresii false, 

despre viață, despre oameni sau despre lucruri. Acum privesc toate acele întâmplări ca pe o 

experiență pozitivă, ca pe un element care a declanșat experiențe pozitive. Dacă nu li s-ar fi 

întâmplat lucrurile acelea dureroase apăsătoare sau dacă n-ar fi fost încolțit în acea perioadă poate 
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nu și-ar fi adus aminte de cât de important a fost de-a lungul vieții să devină oameni puternici 

rezistenți, siguri pe ei, sigur pe ceea ce deții și pe ceea ce-și doresc. Lucrurile acestea care au fost 

declanșate la începutul lunii octombrie devin foarte bune pentru deciziile pe care trebuie să le ia, 

pentru a renunța la o luptă și a ierta mai ușor. 

În 21 noiembrie soarele le intră pe casa lucrurilor ascunse și multe din aceste situații 

dominate de evocarea unor experiențe de viață vor fi realizate departe de privirile curioșilor, adică 

la interior. Această situație poate fi pentru capricorn un salt spectaculos, unul mai important decât 

altele pe care le-au parcurs de-a lungul acestui an. Relația bună dintre Mercur de pe casa lucrurilor 

ascunse și Jupiter arată că prin aceste procese interne, prin faptul că nu-i mai implică pe ceilalți în 

deciziile lor, au puterea acum să scurteze traseul către soluție și să dezamorseze tensiunile care nu 

se rezolvă târziu. De aici s-ar putea să le vină o mai mare putere, o încredere misterioasă care îi 

ajută să rezolve probleme sociale foarte grave, se deschidă multe uși, să fie sensibili, dar 

sensibilitatea să nu însemne întunecarea minții, de ce să se prezinte față de ceilalți ca ființe 

înzestrate cu o personalitate complexă. Procedând în felul acesta capricornii reușesc să se țină 

departe de multe probleme sociale, ceea ce nu se va întâmpla cu alte semne zodiacale.  

Toți vor trăi cu implicare careul ce se împlinește pe 25 noiembrie între Jupiter și Pluton, însă 

capricornii vor reuși să se folosească de aceste evenimente nefericite care se consumă în viețile 

celorlalți, a-i motiva pe aceștia să lupte împotriva nedreptății, abuzurilor, să se implice mai mult în a 

ridica anumite interdicții pentru a trăi mai simplu. În realitate, nu le oferă celorlalți exemple la cum 

este să trăiești simplu, dar toți cei din jur vor avea impresia ca asta se întâmplă cu un Capricorn. 

Există această confuzie care planează asupra lor însă pe ei nu-i deranjează dacă își ating scopul. Cu 

toate acestea, poți rămâne indiferent la tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Există o imagine falsă pe 

care vor să o combată și până la urmă, după cum se observă, ei sunt cei care promovează imaginea 

fals argumentă la care fac apel. Deci se implică ca aceste demersuri sociale să de-a viață dictonului: 

"Scopul scuză mijloacele!". 

Desigur există și categorii care nu au această posibilitate, pot să fie versatili, nu pot trece de 

la o extrema la alta și nu au posibilitatea de a se folosi de lucruri de această factură pentru progres și 

cunoaștere. Aceștia vor face parte din categoria celor mulți care vor trăi cu implicare careul lui 

Jupiter cu Pluton, adică se va face dreptate pe seama lor sau vor fi folosiți pentru un exemplu de 

dreptate. 

Finalul lunii noiembrie, cel care aduce împlinirea fazei de Luna nouă, cu Soarele și Luna pe 

casa lucrurilor ascunse, prin accentuarea acestui domeniu, capricornii sunt motivați să fie închiși. 

Desigur, lucrurile acestea au însă și un caracter destul de complicat, destul de grav pentru că această 

Lună nouă trimite un unghi negativ către Axa Dragonului și către Neptun. Capricornii care au fost 

obraznici în prima jumătate a anului, care s-au tot implicat în evenimente compromițătoare, care și-

au însușit foloase necuvenite sau care nu au fost corecți la adresa celorlalți, dar nu întâmplător, ci în 

mod intenționat, vor trece prin momente destul de dificile. Accentuarea casei lucrurilor ascunse care 

mai este și casa privărilor de libertate, înseamnă pentru capricorn un avertisment teribil că există în 

jurul său un rău care poate fi foarte penetrant, unul care îi poate zdruncina destinul și Jupiter de pe 

casa imaginii sociale să nu reprezinte succesul social al său, ci succesul social al celorlalți prin 

decăderea sa. 

 

DECEMBRIE 
Succes. Înfruntă o problemă a celorlalți. Nu vor să piardă din vedere un avantaj. Sunt 

susținuți într-un moment critic. Relațiile sunt gestionate corect. Vor să creadă că viața s-a schimbat 

considerabil. Le este predestinat să facă o greșeală. Își acorde circumstanțe atenuante. Renunță 

pentru o scurtă perioadă de timp la rigiditate. Abordare nouă. Îndrăzneală discretă. Determină din 

umbră evenimente importante pentru comunitate. Atitudinea lor este dată ca exemplu. Devin 

conștienți de ceea ce ar trebui să facă pe viitor. 

 

Luna decembrie este și pentru capricorni încărcată de un factor de risc, dominat, în primul 

rând, de negație. Dacă au puterea să treacă dincolo de acest impuls dacă reușesc să facă în așa fel 
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încât ambițiile personale să nu devină un obstacol pentru ceilalți, dacă sunt buni și deschiși la suflet 

atunci forma aceasta de autovătămare, adică negația, va fi redusă la minimum. 

Încă de la începutul lunii, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Neptun, iar 

Chiron își va reveni la mersul direct, capricornii se simt încercați de o părere de rău. Au nostalgia a 

ceea ce au reușit să facă în prima parte a anului, gândesc situațiile acelea ca fiind favorabile, 

puternice și aproape că regretă că situațiile nu sunt că atunci, chiar și cele rele. Revenirea lui Chiron 

la mersul direct îi zdruncină puternic mai ales în convingerile pe care le-au dezvoltat în ultimele 

luni. Știm din analiza celorlalte luni că aceste convingeri au fost încununate de succes, au avut și 

anumite rezultate pozitive care i-au încurajat să creadă că sunt foarte bune, că sunt foarte eficienți și 

că pe ei nu-i doboare nimeni. De această dată au ocazia să vadă că pe ei îi preocupă doar formele de 

revoltă pe care le vor dezvolta acum fiind cele care se aplică pe un fond foarte mare, pe o categorie 

socială foarte mare sau pe un timp îndelungat. Capricornii acum nu consideră că o anume persoană 

este vinovată nici chiar atunci când aceasta se erijați în mesager al unui factor de stres. Cu toate 

acestea revenirea lui Chiron la mersul direct este de bun augur pentru cei care vor să facă un pas 

important în evoluția spirituală, să înțeleagă de ce se întâmplă lucrurile acestea, nu să vină cu 

eticheta pentru a reduce totul la câteva explicații care să convingă pe moment. Relația de careu 

dintre Chiron și Saturn se completează foarte bine cu relația de careu dintre Soare și Neptun care se 

împlinește la grad perfect în prima zi a lunii decembrie. Forma aceasta de revoltă împotriva 

destinului, de revoltă împotriva marilor condiționări ale vieții, împotriva a ceea ce este amplu 

dinamic s-au întins pe o mare perioadă de timp, se combină foarte bine cu îndoielile pe care le-au 

avut de-a lungul vieții ca și cum dintr-odată acestea se transformă în confirmări. Sunt chinuiți 

pentru că au o anumită naționalitate, pentru că au un anumit statut și nu mai pot schimba, pentru că 

nu au înălțimea corespunzătoare sau nu s-au născut acolo unde și-ar fi dorit acum. Se va pune 

problema ca această situație pe care trebuie să o combată să fie încadrată neapărat într-o categorie 

asupra căreia capricornul să nu poată avea control. 

În 2 decembrie Mercur va intra pe zodia Capricorn și a trebuit să-i ajute, să creeze cadrul 

necesar pentru ca explicațiile pe care le caută să le găsească și imediat după ce le găsesc să fie 

încadrate cum trebuie adică să aibă în jurul lor oamenii înzestrați cu înțelegerea și sensibilitatea 

necesare pentru ca procesul acesta de revenire la profunzime sufletească să fie unul simplu și ușor 

de realizat. În caz contrar, numele trecutului este reinventat, sunt aduse în prezent și experimentate 

cu alți oameni, dar la aceeași intensitate. 

Totuși, Capricornii nu sunt într-o situație atât de dramatică precum sunt alte semne 

zodiacale. Ei au în acest moment planeta Marte pe casa banilor, pe casa hrănirii și își pot găsi în 

momentul acesta nenumărate surse de aprovizionare, nenumărate surse de inspirație de care să se 

poată folosi pentru a se echilibra. În plus, pentru că această revenire a lui Chiron la mersul direct se 

produce pe casa comunicării nu trebuie decât să facă un minimum de efort pentru a se deschide față 

de ceea ce există în jurul său pentru a primi cele mai bune soluții. În 7 decembrie, când Venus va 

intra pe casa hrănirii, capricornii vor fi încurajați să se exprime, dar se vor simțit rău ca pierd un 

susținător al firii lor, Venus le iese de pe semnul lor, intră pe un semn suficient de instabil pentru 

capricornii încât să poată face greșeli, se facă alegeri proaste, să nu mai fie atât de calculați și de 

liniștiți, să nu mai aibă liniștea și siguranța pe care a avut-o în ultima perioadă. Pierd la acest 

capitol, dar câștigă la capitolul mobilitate. Sunt avertizați însă că Venus în această poziție, la fel 

cum este și poziția acestei planete pe zodia Leu vine cu o trăsătură care întristează pe oricine. 

Capricorn ar putea să rănească fără intenție din dorința de a se exprima mult, din abundență, de a 

spune totul, de a-l face pe celălalt părtaș la ceea ce are în interior. Rezultatul este de fiecare dată 

altul decât se așteaptă și dacă nu cunosc acest detaliu, dacă nu-și acordă această formă de clemență 

fiind absolut convinși că răul pe care l-au făcut este în totalitate neintenționat, dau în depresie. 

Relația proastă a lui Marte cu Luna neagră, prin care se creează o legătură strânsă între casa 

prietenilor și casa hrănirii, ar putea să le reînvie comportamente bizare sau o îndoială față de ceea ce 

au în acest moment, față de ceea ce pot să facă sau față de ceea ce credeau că le era predestinat să 

construiască. Multe elemente se pot lega de ceea ce se consuma acum pe acest careu dintre Marte și 

Luna neagră, iar picătura care umple paharul este chiar poziția lui Venus pe zodia Vărsător care le 
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aduce erori din neatenție, greșeli făcute din dorința de a face mai mult bine sau din dorința de a fi și 

mai buni. 

Totuși valorile cu care lucrează acum un capricorn sunt foarte bune adică prin relația bună 

pe care Mercur o are de împlinit cu Axa Dragonului prin care va reuși să-și medieze tendința 

Nodurilor se renunța la o formă de rigiditate care va crea impresii false. Prin această rigiditate pe 

care capricornii o iubesc foarte mult ajung să creadă că sunt exemple de stabilitate și de putere. 

Poate, în multe din cazuri, chiar este, însă rigiditate are întotdeauna un efect negativ asupra ființei 

umane. Pentru că nu ne-am născut să fim plante, ci să fim oameni, mișcarea face parte din toate 

programele de dezvoltare, de progres și de evoluție. Atunci când un capricorn ajunge să creadă că 

evoluează prin stagnare, prin încăpățânare, prin rigiditate, face o inversare a valorilor, răstoarnă 

ordinea lucrurilor și își face rău singur. Cei din jur vor ajunge să-i vadă doar defectele și n-o să mai 

vadă rezultatele remarcabile pe care le obțin cu acest sacrificiu al rigidității. Prin relația bună a lui 

Mercur cu Axa Dragonului de acum capricornul va renunța pentru o perioadă la această rigiditate 

care-i face rău. S-ar putea să existe și reversul medaliei adică să-și facă bine lui și binele acesta să 

nu se răsfrângă și asupra celorlalți. Aceasta reprezintă o formă de dreptate, adică sextilul dintre 

Soare și Jupiter ce se împlinește pe 9 decembrie, o dreptate de care capricornul are nevoie, care 

trebui să fie așezată la baza comportamentului sau abordată de acum și până la finalul anului. 

e 

Prin aceste conjuncturi astrale pe care capricornul le traversează cu fruntea sus și cu 

implicare, de fapt se pregătesc să intre în ceea ce înseamnă a doua decadă a lunii decembrie adică 

conjuncția Soarelui cu Saturn care se consumă de această dată pe casa lucrurilor ascunse, în aceeași 

zi în care Mercur devine prieten cu Neptun. Pe de o parte, elementele personale pe care Mercur le 

pune în valoare încercă să schimbe ordinea impusă de anturaj și să pună în valoare inspirația 

capricornului, să dea o mai mare importanță regulilor pe care aceștia le impun colaboratorilor sau să 

facă mult mai atractive soluțiile lor. Acesta este un aspect care nu va ține prea mult din această 

cauză este important ca rezultatul pe care-l obțin acum să fie consemnat undeva pentru a nu uita sau 

să ceară o dovadă scrisă, să ceară o promisiune, și nu oricum să aștepte să primească. Conjuncția 

Soarelui cu Saturn arată că lucrurile acestea care par minime care par lipsite de valoare sau mofturi 

de moment se așază la baza unui demers foarte important și ambițios la care participă și Uranus prin 

trigonul pe care-l trimite către această conjuncție. Din nefericire nu se mediază opoziția pe care 
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Uranus si Jupiter o tot împlinesc pe axa relațiilor, dar achizițiile de acum îi ajută pe capricorni să fie 

creativi, să valorifice foarte bine o oportunitate și să arate celorlalți ca pot avea și un altfel de 

comportament. 

Ceea ce este foarte interesant din conjuncturile cu care capricornul intră în contact în a doua 

decada lunii decembrie vine din conștientizarea unui factor de transformare. Inițial acest factor de 

transformare vine printr-o formulare mentală, pentru explicație rațională sau printr-o filozofie, una 

cu caracter general sau o filozofie de viață. Apoi, devin sentimentali, își dau seama că dragostea 

este un element foarte importantă în viața lor și o vor exprima așa cum pot. Dacă până acum au fost 

oameni calzi, frumoși, deschiși, înțelegători vor trece pe nivelul următor și vor transpune aceste 

atitudini frumoase în fapte care vor deveni de asemenea foarte durabile. Prieteniile pe care le 

construiesc prin aceste atitudini vor fi profunde și de durată. 

Pe 14 decembrie se va împlini Luna plina de această dată cu soarele pe casa lucrurilor 

ascunse și cu Luna pe casa bolilor acute și se vor gândi la autoconservare. Nu se știe dacă această 

autoconservare nu conține și un gând de izolare, de renunțare la multe demersuri, de dezgust în fața 

minciunilor sau în fața comportamentului indecent pe care ceilalți l-au arătat din abundență. 

Preocupările lor pot să țină însăși de un domeniu în care activează cariera lor. Acolo pot apărea 

schimbări, acolo pot renunța la demersul foarte îndrăznețe și pot face în așa fel încât dezamăgirile 

pe care le-au tot traversat în ultima perioadă să se transpună în fapte și prin deciziile acestea să-i 

pedepsească pe cei din jur, să le arate că nu sunt de fier și că răbdarea lor are totuși niște limite. 

Comportamentul acesta care este declanșat de faza de Lună plină și susținut de încheierea 

tranzitului lui Marte pe casa hrănirii, pe casa banilor este, de altfel, un comportament de 

supraviețuitor. Reacțiile acestea sunt determinate exclusiv de reacțiile celorlalți și poate ar trebui să 

se gândească dacă nu cumva devin marioneta nemulțumirilor celorlalți. Dacă vor conștientiza lucrul 

acesta atunci să se abțină și să amâne deciziile acestea de renunțare pentru o altă perioadă pentru că 

acum nu vor avea efectul scontat. Dacă nu țin cont de acest avertisment astral s-ar putea să creadă 

că îi pedepsesc pe ceilalți în timp ce ei, de fapt, se pedepsesc pe sine. 

Trecerea lui Marte pe zodia Pești, în 19 decembrie, adică pe casa comunicării înseamnă 

pentru Capricorni contactul cu o altă formă de libertate. Dacă până acum libertatea era definită de 

termenii pe care-i cunoștea, acum libertatea este extinsă într-o zonă pe care nu o cunosc, pentru că 

lucrează cu informații care nu le sunt accesibile. Trecere a lui Marte în zodia Pești este de bun augur 

pentru capricorn pentru că le aduce un schimb de experiență eficient, putere creatoare, înțelegere 

profundă și capacitatea de a se extinde către domeniile în care să activeze foarte eficient. Cu alte 

cuvinte, dacă nu sunt marioneta celorlalți și se vor hotărî să se desprindă de un demers sau de un 

grup, prin trecerea lui Marte în zodia Pești din 19 decembrie au ocazia să intre în grup și de această 

dată să le fie mai bine. Renunțarea, cu îndeplinirea acelei condiții, poate fi o rampa de lansare 

pentru capricorn. Tot pe 19 decembrie se va iniția și mersul retrograd al lui Mercur pe semnul lor 

care va ține până la anul și sunt avertizați capricornii să nu dea curs unor impulsuri prea dure, să nu 

abuzeze de spiritul lor practic, să nu judece totul după bani, după atitudine sau după rezultatele 

concrete obținute până acum. Sunt multe proiecte care nu s-au finalizat și pentru a nu greși, rănindu-

i pe ceilalți cu această duritatea a spiritului practic, să-i lase să vorbească despre rezultatele lor. Nu 

doar inițierea mersului retrograd a lui Mercur de pe semnul lor îi impulsionează către această 

atitudine, ci și Venus care se află în continuare pe zodia Vărsător și tot acolo va fi până la anul. Cam 

aceasta va fi atitudinea lor de pe finalul anului 2016 și au nevoie să fie foarte atenți ce fac cu 

instrumente puternice, cu atenția celorlalți, cu dreptul la replică sau cu puterea. 

Dar anul nu s-a terminat încă. A treia decadă a lunii decembrie înseamnă pentru capricorn 

revizuirea pentru ultima dată anul acesta a unor evenimente care s-au consumat în mijlocul lunii 

ianuarie. Fac un arc peste timp, ajung în acea perioadă foarte ușor pentru că ceva se întâmplă la fel 

ca atunci sau la fel cu ceea ce au înțeles că s-au întâmplat pe finalul lunii ianuarie pentru care a doua 

decadă a lunii ianuarie a fost un reper pozitiv. Această călătorie în timp se va face prin oameni, prin 

persoane, și le va veni ușor să realizeze acest proces mental pentru că în 21 ianuarie soarele va intra 

pe semnul lor și devin oameni foarte importanți, ușor de remarcat, iar puterea pe care o au este 

sporită și pot să se impună foarte ușor în fața unui auditoriu, în fața unui for superior, pot să-și 

impună punctul de vedere, pot să ridice tonul pentru că se simt îndreptățiți să facă ordine în propria 
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viață sau în viețile celorlalți. Au nevoie să țină cont că susținere astrală nu este orientată în această 

direcție în care se intervine asupra vieților celorlalți fără să li se ceară lucrul acesta. Dacă însă până 

acum au acționat prin cinste, prin onoare, dacă au fost creativi și nu au reacționat ca un efect al unei 

boli fizice sau psihice, atunci le este permis să facă recomandări, să fie atenți la ceea ce se discută în 

jur și să vină cu soluții chiar dacă persoana aflată într-un moment dificil nu i-a cerut lucrul acesta în 

mod direct. Faptul că sunt pozitivi înseamnă că nu intervin agresiv asupra celorlalți. Dacă au trecut 

în ultimele săptămâni fie și printr-un singur conflict atunci sunt avertizați că nu pot excela la acest 

capitol al omeniei, nu pot fi cinstiți până la capăt, ci vor face foarte ușor proiecții. Au nevoie prin 

această revigorare a energiei, prin această deschidere specială ce vine din trecerea Soarelui pe 

semnul lor să scape de anxietate, de tensiune, de stres, să descopere că trebuie să ierte mult mai ușor 

să fie mai atenți la gândurile pe care le au, chiar dacă faptele sunt exemplare. De asemenea se 

preocupă de muncă, de sarcini profesionale de trecerea demersurilor într-o nouă etapă chiar dacă 

asta înseamnă efort suplimentar sau un împrumut. Deocamdată le este permis să facă lucrul acesta 

pentru că au pe casa banilor planeta Venus și beneficiază de un noroc, ce-i drept unul mic dar 

vizibil. 

Finalul lunii decembrie îi ajută pe capricorni să încheie cercul circumscris acestor 

evenimente ciudate pe care l-au parcurs de-a lungul anului 2016. Sărbătorile le petrec cu o presiune 

interesantă pentru că le atrage atenția asupra comportamentului celorlalți dar neplăcută pentru că nu 

le permite să mai vadă și altceva. Până la urmă totul se soldează cu un rezultat pozitiv, totul este de 

bun augur pentru că au o mare putere în a organiza timpul lor și al celorlalți, îi așază pe toți așa cum 

trebuie sau le recomandă cam pe unde să stea să nu încurce. În 26 decembrie, când Jupiter se va afla 

într-o opoziție cu Uranus, aceștia vor conștientiza că sunt aspecte ale vieții lor care nu pot fi 

rezolvate atât de ușor, nu pot fi rezolvate nici măcar într-un an în care conștiința, atenția și dorința 

de a dobândi respect și poziție socială importantă au fost așezate pe locul I. Sunt oarecum 

dezamăgiți de colaboratori, de cei din jur, dar își dau seama că evenimentele pe care l-au parcurs 

de-a lungul acestui an i-au ajutat să facă din loc în loc selecții importante. Practic, această conștiință 

îi protejează de o agresivitate pe care ar putea s-o dezvolte împotriva celor care persistă în greșeală. 

Există o aversiune pe care un capricorn ar putea s-o dezvolte acum, în momentul în care constată că 

problemele astea simple nu s-au rezolvat încă. Există și o conjuncție între Soare și Mercur, cu 

Mercur retrograd pe semnul lor, care se va consuma pe 28 decembrie și pentru că în această zi se va 

consuma și conjuncția lui Marte cu Coada Dragonului ziua de 28 decembrie pare să fie vârful unui 

aisberg, adică acum pot conștientiza aceste probleme care ar putea să le dea bătăi de cap și în anii 

următori. Important este să nu fie tulburați acum pentru lucruri pe care nu știu precis dacă le vor 

putea rezolva corect în anii următori. Cert este că în 29 decembrie când Uranus va reveni la mersul 

direct atmosfera familiei se va liniști, vor primi de acolo semnale pe care să le înțeleagă în mod 

corect și vor putea să lanseze și celorlalți mesaje pozitive sau să se comporte în alt mod, mai simplu 

mai ușor de înțeles sau mai cald.  

Ceea ce se împlinește în 29 decembrie este pentru 

capricorn un moment de autoevaluare. Apoi, în ultima zi 

a anului, Soarele se va afla într-o relație bună cu Neptun 

arătând capricornului că are motive de încredere în sine, 

de siguranță și de gândire pozitivă. S-ar putea ca 

momentul acesta să-i spună că trebuie să se odihnească, 

să se interiorizeze, nu să se izoleze ori să fugă de 

probleme. Abia acum înțelege cât de ușor i-ar fi venit în 

urmă cu o lună de zile să fugă de probleme, de lumea 

înconjurătoare, să se izoleze, să renunțe la proiecte importante doar pentru a se răzbuna, chiar dacă 

îi era și lui dăunător, să se pună de-a curmezișul într-un proiect doar pentru a fi remarcat. Acum 

poate să facă lucrurile acestea dintr-o altă postură, din postura omului detașat care poate să fie 

martor la propria viață. Capricornul poate sa aibă pe finalul anului această profunzime. 
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VĂRSĂTOR 
 

 

 
 

 

“ Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim ci îmbătrânim 

când încetăm să ne mai jucăm.”  

(George Bernard Shaw) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

 

GGHHEEOORRGGHHEE  BBEENNGGAA  

(26.01.1944, Timişoara) 

Medic 
Medic, membru al Academiei Române, 

professor universitar şi şef al Catedrei de 

biologie celulară şi moleculară din cadrul 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie din Cluj, şef al 

Laboratorului de genetică umană din 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean 

Cluj. În 1986, împreună cu Octavian 

Popescu şi Victor I. Popa, a 

demonstrat existenţa unei proteine-

canal pentru apă în membrane 

celulară a globulelor roşii, pe care 

reuşeşte să o detecteze cu ajutorul  

mericanului Ross P. Holmes, de la 

Universitatea Illinois, cel ce furnizează 

substanţa necesară pentru detectarea acesteia. 

Descoperirea a fost publicată în anul 1986 în 

revistele internaţionale de specialitate 

Biochemistry şi European Journal of Cell 

Biology, împreună cu descrierea modului în 

care această protein ar putea fi izolată şi purifi 

cată, dacă s-ar dispune de aparatura necesară. În 

anul 1988 profesorul american Peter Agre 

descoperă aceeaşi proteină, pe care, dispunând 

de aparatura necesară, reuşeşte să o 

izoleze şi purifi ce. În studiul 

publicat în 1988 de Peter Agre, 

lucrarea profesorului Gheorghe 

Benga este menţionată la bibliografi 

e. Premiul Emil Racoviţă al 

Academiei Române, pentru ciclul 

de lucrări Biologie moleculară a 

membranelor (1984), Premiul anual 

al Uniunii Medicale Balcanice 

pentru cercetările de biologie a 

membranelor (1987), Premiul Iuliu Moldovan şi 

Diploma cu medalie jubiliară – 75 de ani de 

învăţământ medical românesc în Transilvania 

(1994), Premiul K. Miras al Asociaţiei 

Balcanice de Laborator Clinic (2000), Premiul 

Opera Omnia pentru întreaga activitate de 

cercetare ştiinţifi că (2000).

  

NNIICCOOLLAAEE  BBRREEBBAANN    

(1.02.1934, Baia Mare) 

Prozator 
Prozator. Greco-catolic. A fost 

strungar şi şofer profesionist. A 

debutat în 1965 cu romanul 

Francisca, Premiul Academiei. 

În perioada 1970–1973 a fost 

redactor-şef al României 

literare. În prezent conduce 

Contemporanul · Ideea 

europeană. Construcţia 

romanelor este solidă, cu 

înclinaţii spre naturalism, fără a 

avea un stil îngrijit: În absenţa 

stăpânilor, 1966; Animale 

bolnave, 1968, Premiul Uniunii 

Scriitorilor; Îngerul de ghips, 

1973; Bunavestire, 1977, 

Premiul Uniunii Scriitorilor; 

Don Juan, 1981; Drumul la zid, 

1984; Pândă şi seducţie, 1991; 

Amfi trion, 1994, Premiul 

Uniunii Scriitorilor; Riscul în 

cultură, 1997; Ziua şi noaptea, 

1998. Perioada de expatriere în 

Franţa, de dinainte de 1989, e 

descrisă în Elegii pariziene, 

1992. Membru corespondent al 

Academiei Române, 1997. 
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GGHHEEOORRGGHHEE  BBRRĂĂTTIIAANNUU    

(3.02.1898, Ruginoasa, jud. Iaşi – 24.04.1953, Sighet) 

Istoric şi om politic 
Fiu al lui Ion I.C. B. şi nepot al lui Ion 

C. B. După absolvirea Liceului Naţional din Iaşi 

(1916), se înrolează voluntar în armată pentru a 

participa la războiul de reîntregire 

a ţării. În 1917 se înscrie la 

Facultatea de Drept din Iaşi, pe 

care a absolvit-o în 1920. Fiind 

atras de istorie, abandonează 

cariera juridică şi se înscrie la 

Universitatea Sorbona din Paris, 

unde  frecventează cursurile unor 

istorici prestigioşi,  ca Ferdinand 

Lot şi Charles Diehl. Obţine 

doctoratul în fi losofi e la 

Cernăuţi în 1923 şi la Sorbona în 

1929. În 1924 devine professor la 

Catedra de istorie universală a 

Universităţii din Iaşi, iar din 1940 a 

Universităţii din Bucureşti. Între 1940 şi 1947 

îndeplineşte funcţia de director al Institutului de 

Istorie Nicolae Iorga din Bucureşti. În anii 1930 

a fost şeful unei facţiuni a Partidului Naţional- 

Liberal, georgiştii, care s-au aliat cu Garda de 

Fier. În 1938 a revenit în PNL-ul condus de 

Dinu Brătianu. În 1947, în cadrul represiunilor 

dezlănţuite de autorităţile comuniste, este 

înlăturat de la catedra universitară şi de la 

conducerea Institutului de Istorie, în septembrie 

i se fi xează domiciliu forţat şi i se interzic 

contactele externe. În noaptea de 5/6 mai 1950 

este arestat şi întemniţat la 

închisoarea din Sighet, unde s-a 

sinucis. A susţinut cu tenacitate 

şi rigoare ştiinţifi că teza 

continuităţii poporului român în 

spaţiul carpato-danubiano-

pontic. Lucrările sale asupra 

prezenţei româneşti în 

Basarabia sunt reprezentative 

pentru statura istoricului şi 

conştiinţa omului politic. I s-a 

propus să se dezică de tezele 

despre Basarabia, dar a refuzat. 

Lucrări: Recherches sur le 

commerce génois dans la Mer Noire au XIII-

eme siecle (1929); O enigmă şi un miracol 

istoric: poporul român (1940); Tradiţia istorică 

despre întemeierea statelor româneşti (1945); 

Sfatul domnesc şi adunarea stărilor în 

Principatele române (postum); Marea Neagră. 

De la origini până la cucerirea otomană 

(postum). În 1942 este ales membru titular al 

Academiei Române, calitate retrasă în 1948. 

Repus în drepturi în1990. 

 

SSEEBBAASSTTIIAANN  BBAARRBBUU    BBUUCCUURR    

(6.02.1930, Talea, jud. Prahova) 

Muzicolog 
A absolvit seminarul teologic la 

mănăstirea Neamţ şi Institutul 

Teologic la Bucureşti. A absolvit 

apoi Conservatorul la Bucureşti şi 

s-a specializat în muzică bizantină 

la Atena. Profesor la Academia de 

Muzică din Bucureşti. S-a ocupat 

mai ales de muzica psaltică. Este 

dirijorul formaţiei de muzică 

bizantină Psalmodia din Bucureşti 

(din 1989). Lucrări: Documente 

musicale româneşti la Muntele 

Athos, 1988; Cultura muzicală 

de tradiţie bizantină pe teritoriul 

României în secolul XVIII şi 

începutul secolului XIX şi 

aportul original al culturii 

autohtone, 1990; Lexicon pentru 

cursurile de Paleografi e 

muzicală bizantină, muzică 

psaltică, tipic liturgică, 

imnografie, 1992; Cântările Sfi 

ntei Liturghii şi alte cântari 

bisericeşti, 1993. 
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Întâlnire cu valori importante. Se face o alegere esențială oamenii sunt propulsați în funcție 

de context contact cu opiniile sunt critice cu greu ești singura. Schimbări spectaculoase. Bunurile 

sunt administrate impact negativ asupra comunității. Sunt foarte sensibili la elemente negative de 

comportament conștientizează ceea ce este important și invers. Fac multe lucruri pentru ei, dar și 

pentru a-i vindeca pe ceilalți. Demonstrează calități remarcabile. 

 

Chiar de la începutul anului, vărsătorii are impresia că 2016 este un an de cotitură pentru 

sine. Nu se înșală prea mult gândind așa, nu greșește dacă au ajuns pe baza a ceea ce observă sau 

gândesc să creadă lucrul acesta. Se află într-adevăr în fața unui moment foarte important al 

destinului său în care se știe precis dacă o decizie este importantă, o alegere pe care o face, o 

observație sau dacă aleg să se situeze, să se plaseze pe sine într-un context care să îi avantajeze 

foarte mult. Se poate stabili că un vărsător echilibrat va lucra cu fiecare dintre aceste elemente, le va 

combina într-un chip atât de frumos și de minunat încât pot să devină anul acesta ființe cu adevărat 

remarcabile, exemple pentru toți ceilalți, nu doar la capitolul bine, ci și la cel al erorilor pentru a 

vedea cum arată un om care greșește într-un anumit mod. În 2016, deși achizițiile sunt magnifice, 

vărsătorul se comportă ca și cum trece prin apă și nu se udă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 

ținta sa este alta. El vrea să dea lovitura, vrea să schimbe ordinea lucrurilor, vrea să arate că nu este 

o ființă inferioara care se preocupă de achiziții doar pentru a avea un cont în bancă sau multe 

proprietăți, ci deține lucrurile acestea ca urmare a unui scop nobil, are o țintă, poate chiar o misiune. 

Nu este departe de adevăr și de acest lucru va fi conștient chiar la începutul acestui an când Marte le 

va intra pe casa imagini publice și își vor face publice opiniile, vor spune celorlalți ce vor să facă 

anul acesta, ce planuri au sau li se va citi din intenții lucrul acesta. O perioadă s-ar putea să fie bine 

că anturajul cunoaște intențiile vărsătorului și atunci o parte din traseul pe care trebuie să-l parcurgă 

se deschide de la sine. Vor avea însă și probleme pentru că nu și-au ținut gura, pentru că au spus, că 

s-au lăudat, pentru că nu au vorbit lucruri acestea față de cine trebuie. Aceste lucruri sunt prezentate 

în analizele pe lună, în momentul în care se consumă și nu doresc să le anticipez aici în această 

schiță. Ceea ce este important și trebuie ținut cont vine din faptul că în primele trei luni ale anului 

vărsătorul a descoperit care este puterea sa de acum. Contrastul este puterea vărsătorului în 2016 și 

aceasta va fi arma de care se va folosi tot anul pentru a ieși din tot felul de încurcături, pentru a face 

totul zi de zi într-un timp foarte scurt, pentru a-și optimiza munca sa. 

Comportamentul planetelor și al celorlalte elemente astrale care sunt luate în calcul în 

analizele pe care le facem aici generează în cazul vărsătorului schimbări spectaculoase. 

Retrogradarea lui Jupiter de pe casa ocultismului le aduce acestora probleme de patrimoniu, opinii 

care nu le sunt respectate așa cum trebuie sau se trezesc dintr-o dată în postura în care trebuie să 

lucreze pentru alții, pentru prosperitatea lor, să aibă aport personal în sensul acesta și să nu 

primească nimic. De aici trebuie să învețe că bunurile lor vor fi la fel de protejate cum sunt bunurile 

altora pe care ei acum sunt constrânși să le administreze. Dacă vor reuși să vadă partea plină a 

paharului atunci retrogradarea lui Saturn care va începe de pe finalul lunii martie și va ține până în 

august le aduce surprize centrate pe succes ce îi va ajuta să vadă dincolo de aparențe, să prospecteze 

noul, să fie selectiv cu oamenii pentru că își calculează foarte bine efortul, energia, puterea și prin 

această disciplină de lucru reușesc să obțină maximum de rezultate cu minim de efort. Din a doua 

parte a lunii aprilie și până la sfârșitul lunii iunie vărsătorul nutrește sentimente de depersonalizare, 

de însingurare și aceasta s-ar putea să fie o perioadă pe care nu o va uita mult timp de acum încolo. 

Retrogradarea lui Marte, ca la ea ne referim, îl îndeamnă pe vărsător să nu mai câștige capital de 

atenție prin instabilitate, ci prin metodă, prin regulă, prin acceptarea unor constrângeri sau prin mai 

puțină revoltă. Este puțin probabil ca în perioada de retrogradare a lui Marte un Vărsător să nu se 

revolte foarte ușor, să nu atragă atenția asupra nedreptăților. Sunt avertizați vărsători însă că nu toți 

cei care primesc o replică din partea sa sunt adversari și, în plus, nu toți cei pe care-i vede sunt 

adversarii, există și inamicii care activează într-o zonă invizibilă și pe aceștia îi va cunoaște de pe 

finalul lunii mai când Luna neagră le-a intrat pe casă imaginii sociale. Asta înseamnă că de pe 
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finalul lunii mai până în 2017, vărsătorii sunt foarte sensibili la calomnii, injurii, greșeli pe care le 

fac public și care le afectează iremediabil imaginea. 

Cu toate acestea, marile realizări vin spre vărsător în a doua parte a anului când are o mai 

mare mobilitate, se desprinde de aceste probleme sociale, când va putea să viseze, să apeleze mult 

mai ușor la un plan al ideilor fără să se compromită sau fără să decadă. În toamna, când Jupiter va 

intra pe casa gândirii profunde și a drumurilor lungi, vărsătorii vor conștientiza că această evadare 

într-un plan al ideilor nu este o stare de moment și o altă etapă a vieții lor. Practic începând cu luna 

septembrie vărsătorul va conștientiza că se află într-un moment cu adevărat important al vieții sale. 

S-ar părea că momentul acesta este cel intuit, aspirat sau pe care l-au visat. Acum vede la modul 

concret că există și rezultate în sensul acesta și crede că dacă nu face ceva ieșit din comun nu este el 

vărsătorul cel despre care citim în manualele de astrologie. Spre exemplu, în luna decembrie când 

toată lumea se pregătește de sărbători, vărsătorul se pregătește de muncă. Munca sa este însă 

elementul care lipsește grupului de apartenență pentru a-și definitiva anumite demersuri, pentru a se 

împlini sau pentru a rămâne în formă compactă. Vărsătorii sunt cei care reglează, nu doar în luna 

decembrie, ci de-a lungul întregului an ceea ce nu poate fi reglat de altcineva și, în plus, o face 

foarte bine. Tot anul însă vor trăi cu durerea că există un mare gol pe care nu vor putea să-l umple 

prea ușor sau poate niciodată. Acest gol este legat de o sursă de căldură, un centru care să emane, 

care să îi reamintească de viața pe care o deține, pe care o folosește și în slujba căreia își consumă 

tot ceea ce știe, cunoaște și-i aparține. Un vărsător care nu este iubit, care nu se simte cuprind de 

sentimente profunde și frumoase va oscila, va fi zăpăcit, îi va chinui pe ceilalți cu ideile prea 

adevărate, prea dure sau prea revoluționare și se va trezi la finalul anului că viața sa nu s-a schimbat 

așa cum a crezut. Aceasta este o viziune falsă, pentru că viața fiecărui vărsător se va schimba într-

un mod puternic în 2016. Căldura contactului dă sens tuturor acestor calități remarcabile care sunt 

repartizate acestor nativi. 

 

IANUARIE 
Gestionează foarte bine situațiile spectaculoase. Vindecarea este condiționată de înțelegere. 

Răspund la provocări. Se întâlnesc cu primele probleme ale anului. Ușoară teoretizare. Renunță la 

ideile fixe. Sunt prea sensibili. Preiau titlurile celorlalți. Se simt vulnerabili în fața secretelor 

celorlalți. Succesul este gestionat mai bine. Gândul este frumos. Primesc un avertisment. 

 

Pentru vărsător, luna ianuarie conține o parte din vibrațiile pe care l-au parcurs de lungul 

anului 2015, cele care le-au atras atenția asupra cheltuielilor, asupra iluziilor pe care și le fac despre 

un trai frumos, liniștit sau despre cum să împartă un bun, pentru că finalul anului anterior l-a adus 

pe Jupiter pe casa ocultismului și a moștenirilor, iar vărsătorii primesc poveri, sarcini suplimentare, 

lucruri pe care trebuie să le facă, să le împartă pentru alții, iar ceea ce le revine lor este mai mult un 

efort, o cheltuială în plus, tensiune, stres. La fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte zodii, 

vărsătorul trece în luna ianuarie prin tentații aparte, neobișnuite, unele dintre ele chiar foarte ciudate 

care le vorbesc despre succes prin mijloace nefirești. Poate, judecând după faptul că finalul anului 

anterior a fost marcat de evenimente spectaculoase sau ciudate, n-ar trebui să fie foarte surprinși. 

Anul acesta are însă o altă vibrație și tocmai de aceea vărsătorul va privi caracterul repetitiv al unor 

episoade cu dispreț sau cu o anume nervozitate. 

Trecerea lui Mercur pe semnul lor pe 2 ianuarie le aduce un avertisment. Mercur nu va sta 

mult pe această zodie pentru că foarte curând va intra în mers retrograd și se va întoarce în 

Capricorn, adică pe casa lucrurilor ascunse. Acum le atrage atenția asupra a ceea ce trebuie să-și 

ordoneze, să-și clarifice sau să înțeleagă foarte clar despre oamenii cu care colaborează sau despre 

intențiile pe care aceștia le au față de ei. 

În 3 ianuarie, când Marte intră pe casa demnității, se gândesc că, poate, ar fi momentul 

potrivit să facă o demonstrație de forță, să le arate celorlalți că anul anterior a fost reprezentativ 

pentru ceea ce înseamnă acumularea de informații sau progres. Nu este însă un moment bun pentru 

demonstrații de genul acesta poate, pe alte combinații astrale, poziția lui Jupiter pe casa 

ocultismului ar fi trebuit să le aducă acestora putere, revigorare sau chiar vindecare. De această 
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dată, le aduce continuarea unui eveniment trist când s-au întâlnit cu o formă de vindecare ce se 

produce prin mare suferință. Cumulând această poziție a lui Jupiter cu poziția lui Marte pe casă 

imaginii sociale vărsătorii se simt împinși către o opoziție vizibilă, evidențiați de faptele pe care le 

fac sau brusc devin foarte interesanți pentru oamenii care nu i-au băgat în seamă până în momentul 

acesta. Desigur, lucrul acesta îi enervează pentru că vărsătorul are nevoie de libertate, de alegeri pe 

care să le fac în cunoștință de cauză, nu sub imperiul unor condiționări.  

În 5 ianuarie Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și 

gândurile lor se vor orienta spre obiceiuri mai vechi. Nu este o problemă pentru vărsător să se 

întoarcă la probleme mai vechi, mai ales dacă acestea au făcut parte dintr-o gamă plăcută, dacă 

acestea au fost realizate cu bucurie, cu încântare sau cu eficiență, dacă au fost făcute împreună cu 

ceilalți, nu în singurătate. Pe 5 ianuarie se împlinește și relația proastă a Soarelui cu Luna neagră 

ceea ce înseamnă pentru vărsător interiorizare periculoasă. Retrogradarea lui Mercur nu trebuie să-i 

ducă pe aceștia către temeri, către grijă pe motiv că viitorul va fi marcat de lipsuri, de durere sau de 

insatisfacție, că gândurile eficiente, talentele pe care le au, cele care nu au putut fi folosite așa cum 

și-ar fi dorit pe finalul anului anterior nu vor putea fi folosite nici în momentul acesta. Întoarcerea 

cu grijă către trecut, revenirea la o formă de îndoială care a însemnat pe finalul anului anterior prea 

multă patimă îi depărtează pe aceștia de bucurie, de rafinament sau de încredere. Primul gând va fi 

acela de rezervă, de reținere, de consum redus. Vor încerca să facă economie însă o vor face pentru 

succes, nu o vor face cu un gând bun, ci chiar din teama în 8 ianuarie Jupiter va intra în mers 

retrograd și vărsătorii vor avea impresia că din toate părțile le vin probleme. În aceeași zi Mercur se 

va întoarce casa pe lucrurilor ascunse și că vor resimți o ușoară rigidizare. De altfel, întorcea lui 

Mercur pe casa lucrurilor ascunse este de bun augur pentru că le oprește puțin aceste impulsuri 

negative, din aceste griji agresive, din aceste frici teribile care le arată doar ceea ce ar putea să 

piardă nu și ceea ce ar putea să câștige sau ceea ce au în momentul acesta. revenirea lui Mercur pe 

casa lucrurilor ascunse îi întoarce pe aceștia la valorile spirituale, cele care sunt mult mai importante 

și care vor fi de căpătâi de-a lungul acestui an. 

În 9 ianuarie Venus va fi în conjuncție cu Saturn și aceste atitudini mature vor fi de referință 

pentru tipul de relații pe care-l vor dezvolta de-a lungul acestui an. Vărsătorii ar trebui să 

conștientizeze încă de pe acum, de la împlinirea primei Luni noi din acest an, cea care se va 

consuma pe 10 ianuarie, că anul acesta stă sub semnul fuziunilor sufletești pentru ei, și că toate 

aceste oscilații între valori extreme, toate aceste dihotomii periculoase au menirea de a le evidenția 

acele convingeri eronate, rele la care trebuie să renunțe. Luna nouă care se împlinește, așadar, pe 

casa lucrurilor ascunse le atrage atenția asupra valorilor sufletești, asupra a ceea ce ar fi tentați să 

arunce, să risipească, să nu ia în considerare sau să treacă într-un plan secund, asupra aceea ce strică 
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la pachet cu ceea ce este deja stricat și trebuie schimbat. Acesta este și momentul când în vărsătorii 

ar putea să fie ajutați din subtil, să primească o idee în vis, să fie inspirați, să întâlnească oameni 

remarcabili și impactul lor să fie de referință pentru tot anul. 

A doua decadă a lunii ianuarie înseamnă pentru vărsători trezirea la realitate. Realitatea la 

care se trezesc este însă destul de dură. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, din 2008 încoace, trec 

printr-un tranzit lung și obositor al lui Pluton prin casa lucrurilor ascunse și au impresia că tot ceea 

ce ating trebuie să se strice, să se răstoarne sau să-și schimbe dintr-o dată forma, structura ori 

conținutul. Tot ceea ce este sigur, dacă formulează, dacă spun sau dacă împărtășesc, dacă se 

dezvăluie devine dintr-odată altfel. Au această senzație, cu precădere în a doua decadă a lunii 

ianuarie, când Pluton și Luna neagră se vor afla într-o relație negativă pentru ceea ce înseamnă 

interiorul, intimitatea, gândul neîmpărtășit. Desigur, vor avea tot felul de semnale, unii dintre ei se 

vor comporta chiar ciudat, având impresia că sunt misionari, că au un rol foarte important în această 

viață din a distruge suspiciunea celorlalți sau poate chiar să vindece un destin eronat pe care 

persoanele din jur îl îmbrățișează cu implicare. De altfel, numai un vărsător poate trece prin situații 

de genul acesta, numai o astfel de ființă poate îmbrățișa o ideologie atât de abstractă pe care un alt 

semn zodiacal cu greu o poate înțelege, poate un pești dacă nu a fost scos din apele sale, dacă este 

educat. Cu alte cuvinte, în a doua decadă a lunii ianuarie vărsătorii arată dacă sunt educați sau că 

pot să treacă dincolo de aparențe. O parte din aspirațiile lor sunt acum încercate pentru că Mercur, 

prin retrogradare, dezvoltă o relație negativă cu Luna neagră și devin foarte sensibili la ceea ce 

înseamnă pentru alții normalitate. Pentru vărsători normalitatea are acum o altă definiție, pare 

răsturnată sau trebuie citită invers. Desigur, dacă li se cere o explicație logică atunci o vor inventa, o 

vor construi în așa fel încât ea să fie perfectă în sine, dar să nu aibă nicio legătură cu realitatea. 

Relația bună a Soarelui cu Jupiter ce se împlinește pe 14 ianuarie înseamnă combaterea unei 

interdicții, renunțarea la criterii vechi, la obiceiuri proaste sau la încercarea de a anula convingeri 

eronate care au fost de căpătâi pe finalul anului anterior. Dacă luăm în calcul și faptul că în 12 

ianuarie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur atunci se invocă frustrarea pentru a se 

promova o idee care trebuie să creeze un contrast teribil cu aspectul obositor și periculos al vieții 

cotidiene. De altfel, în această perioadă vărsătorul se pare că este cel mai conștient de duritatea 

acestei luni, de promiscuitatea sau de ciudățeniile unei vieți sociale care duce ușor către tristețe, 

boală sau neseriozitate. Poate din această cauză este atât de pornit, atât de motivat să explice 

celorlalți ce vede în realitate și de aceea are impresia că această viziune îl poate elibera pe semenul 

său știind că a cunoscut, pe finalul anului anterior, frica și este convins că această cunoaștere este 

eliberatoare. Nu este eliberatoare decât pentru un alt vărsător, pentru un alt semn zodiacal 

cunoașterea învățătorului de pe finalul anului anterior este un lucru greu de înțeles. 

Pentru vărsători tristețile zilelor aferente celei de-a doua decade a lunii ianuarie sunt destul 

de vizibile. Deși au motive de bucurie, pentru că mintea lor este acum orientată către contrast orice 

lucru frumos care se consumă în jurul lor are asupra psihicului un impact negativ. Devin, astfel, 

persoane care se sacrifică, ființe care au senzația că preiau durerile celorlalți pentru a-i elibera, 

pentru a-i canaliza sau pentru a-i ajuta să progreseze. Relația bună a lui Mercur cu Jupiter arată că 

fac lucrul acesta, în mod conștient, își oferă sprijinul, ajutorul, cu bună știință, deci binele pe care îl 

fac nu este întâmplător. 

Există însă un unghi ciudat care se va consuma în preajma zilei de 18 ianuarie, când Venus 

se va afla într-o dispunere negativă cu Jupiter și când vărsătorii au impresia că dorințele lor sunt 

construite în așa fel încât să le împovăreze viața sau să le întrețină o atitudine nefirească față de 

propriile nevoi. Prin acest aspecte încearcă să-și redefinească elementele personale, iar când vine 

vorba de acțiuni concrete, când se întorc cu picioarele pe pământ se apropie tot de obiceiuri proaste, 

chiar dacă le sunt familiare elementele abstracte. 

Ceea ce în doua decada lunii ianuarie vărsătorii nu vor dori să recunoască nici în ruptul 

capului este faptul că au nevoie de ajutor. Această viziune nepământeană, această optică specială 

asupra vieții le zdruncină puțin relațiile sociale, le reduce numărul de prieteni sau îi impulsionează 

pe aceștia să dezvolte față de vărsători atitudini nefirești. Cu alte cuvinte, nu vor fi înțeleși, dar de 

această dată nu vor fi înțeleși într-un mod rău, periculos sau așa cum nu le face plăcere, adică într-

un mod sâcâitor, să trebuiască să le ofere explicații celorlalți referitor la motivele pe care le au 
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atunci când preferă ceva, când aleg unde și când să ofere explicații. Asta înseamnă relație negativă a 

lui Venus cu Axa Dragonului în situația în care Marte de pe casa imaginii sociale se află într-o 

relație bună cu Neptun de pe casa hrănirii. Trebui să treacă prin evenimente de genul acesta, trebuie 

să vadă care le este gustul, cât de mari sunt sau cât de dăunătoare.  

În 20 ianuarie vărsătorii beneficiază de trecerea Soarelui pe semnul lor, dar, deocamdată, 

acest lucru nu-i ajută prea mult pentru că Mercur de pe casa lucrurilor ascunse trimite un unghi 

negativ către Uranus de pe casa comunicării. Îi ajung din urmă răspunsuri rele, primesc în sfârșit o 

soluție la o problemă pe care au ridicat-o mai demult, poate chiar în anul anterior, iar răspunsul 

acesta nu poate decât să-i enerveze pentru că nu mai are nicio relevanță, nu mai corespunde 

nevoilor de acum. Pentru că, în continuare, sunt vulnerabili în fața acestui balans, vărsătorii au 

impresia că dacă nu sunt foarte selectivi cu ceea ce solicită sau cu ceea ce cer acum, în timp vor 

avea parte numai de discrepanțe de genul acesta, adică eroarea de acum îi va urmări tot timpul. 

Pe relația proastă dintre Mercur și Luna neagră, aspect ce se împlinește pe 21 ianuarie, 

vărsătorii văd dacă sunt eficienți, dacă le place ceea ce fac, dacă se pot ține de cuvânt sau dacă este 

cazul să se gândească că anul acesta cineva va face un abuz la adresa lor. Preocupările pe care le au 

în a treia decadă a lunii ianuarie arată că le pasă de oameni, de suferințele celorlalți, de binele lor, le 

pasă de confort, le pasă de lucruri pe care pe final anului anterior le-au desconsiderat. Cei care nu 

fac nici cel mai mic efort să îi înțeleagă pe vărsători vor fi acum revoltații, li se va părea că sunt 

prea rigizi sau că trebuie să stea departe de aceste persoane instabile sau care nu se preocupă absolut 

deloc de echilibru. În realitate, vărsătorii se pare că sunt singurele semne zodiacale care se preocupă 

de un echilibru foarte complex, cel creat între această lume și cealaltă. Poate începând cu luna 

februarie vom mai vedea și alte semne zodiacale care să se implice într-un schimb atât de complex 

și sofisticat. Acum vărsătorul trebuie ascultat, cel care îi cere opinia va trebui să se gândească de 

mai multe ori, să vadă, să constate sau să observe dacă până la urmă a surprins toate aspectele 

mesajului său. Trecerea lui Venus pe casa lucrurilor ascunse arată că vărsătorii sunt acum și foarte 

profunzi, iar Luna plina care se împlinește cu Soarele pe semnul lor și cu Luna pe casa 

parteneriatelor îi face pe aceștia, în 24 ianuarie, dispuși să ofere celorlalți mai mult decât pot primi. 

Au această meteahnă, au acest impuls, această dorință care-i poate transforma în oameni periculoși 

prin faptele bune pe care vor să le facă atunci când nu le sunt cerute, nu neapărat cu forța, cât fără 

măsură. Acesta este momentul când vărsătorii ar trebui să dea dovadă de autocenzură. Dacă nu 

poate să facă apel la autocenzură, dacă nu se pot opri, dacă nu-și pot organiza gândurile, 

sentimentele informațiile faptele în așa fel încât ele să devină foarte utile pentru ceilalți, atunci, în 

intenția sa de a face mult bine devine un factor de stres pentru cei din jur. S-ar putea ca momentul 

acesta vărsătorul să nu conștientizeze cât de intensă este puterea sa, cât de mare este greutatea 

mesajului pe care-l transmite sau cât de durabilă este fapta pe care o va face cu titlul de ajutor, 

susținere sau protecție pentru cineva din preajmă. Este scufundat complet în gândul și în intențiile 

sale, în ceea ce crede că este bine încât nu se mai gândește dacă acest bine încape în vasul în care 

vrea să-l transfere. 

În 25 ianuarie vărsătorul constată că poate ar trebui să fie mult mai atent la ceea ce hotărăște 

prin propria inițiativă să facă urmărind reacțiile celorlalți. Poate, începând cu 26 ianuarie, se va opri 

din aceste demersuri care nu sunt înțelese de ceilalți sau nu sunt acceptate în forma în care sunt 

emise, pentru că în 25 ianuarie, când Mercur își va reveni la mersul direct, Uranus își va definitiva 

opoziția cu Luna neagră. Acesta este un moment de cotitură pentru viața unui vărsător care crede în 

dreptatea pe care o vede și o înțelege, care consideră că numai prin implementarea acestei forme de 

dreptate se poate atinge soluția în mod public, în mod social. Trebuie să recunoaștem că această 

opoziție între Uranus și Luna neagră de pe axa cunoașterii înseamnă pentru vărsător o mare 

problemă. Dacă acesta este debutul unor proiecte importante atunci sunt avertizați că au pornit pe 

acest traseu cu stângul și va fi nevoie pe parcurs, dacă vor dori să mențină acest proiect, să se 

asocieze cu alți oameni, unii mult mai sinceri, mai devotați sau poate mai pricepuți. 

Deși sunt încrezători în mesajul propriu, siguri pe ceea ce vor să facă, conștienți de 

profunzimile pe care le au, chiar și atunci când nu le pot explica celorlalți, vărsătorii au un final de 

lună ianuarie încărcat de dileme. Succesul nu le convine pentru că este ceea ce au cerut, durerile, nu 

le pot accepta deoarece ele sunt văzute așa cum sunt, adică reziduuri ale altora pe care ei le-au 
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preluat în ideea că îi ajută pe aceștia să fac un pas mare pe calea evoluției sau în soluționarea unei 

probleme importante. Acum se văd și cu problemele altora în spate, dar și cu tristețea că până la 

urmă nu au reușit să-i ajute pe ceilalți așa cum și-au dorit. 

Totuși, în 31 ianuarie se împlinește un unghi foarte frumos pe care vărsătorul ar putea să-l 

folosească pentru a face o schimbare importantă în modul de a gândi și de a se raporta la viață. 

Relația bună dintre Venus și Neptun arată că trebuie să-și amintească de sentimentul de prietenie. 

Pentru ei prietenia vine acum prin pace, liniște și asta pentru că lor le atrage atenția doar persoana 

liniștită, persoana care nu vorbește mult. Tăcerea este un etalon care îi va ajuta pe vărsători să se 

echilibreze pe finalul lunii ianuarie. 

 

FEBRUARIE 
Normalitate. Acces la puteri speciale. Pot să gestioneze foarte bine o durere. Se vindecă 

ușor. Viziunea lor este important pentru comunitate. Sunt mai mulțumiți. Expresivitate. 

Compromisurile îi enervează. Parcurg un traseu nou. Reușesc să dovedească o pricepere sau, la 

modul general, calității remarcabile. Asimilează ușor un sfat. Puterile sunt folosite la maximum. 

Ambiție. Avertisment important care îi duce spre o soluție rapidă. Frica le dă bătăi de cap. Se 

îndrăgostesc inutil. 

 

Normalitatea reprezintă un element definitoriu al lunii februarie pentru vărsători. Dacă 

pentru toată lumea această a doua lună a anului 2016 poate însemna și contactul cu anumite lecții de 

viață primite prin intermediul unor evenimente apăsătoare, neobișnuite sau poate chiar prin 

intermediul unor accidente, în cazul vărsătorilor acestea ar putea să lipsească complet. N-ar trebui 

să ne mirăm dacă luna februarie ar putea să fie una dintre cele mai liniștite luni ale anului pentru ei. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că intră în spațiul acesta cu dorința de contrast, cu nevoi 

neobișnuite, cu interesul de a crea tot timpul un opus față de ceea ce există. Pentru că anul 2016 este 

destul de apăsător, încărcat de o mare durere, el devine și foarte generos la capitolul încercări. Este 

adevărat, consumurile vor fi destul de mare, dar vor face lucrul acesta pentru că așa vor dori, pentru 

că așa le dictează conștiința pentru că așa simt. 

În prima zi a lunii februarie când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Uranus, dar de 

această dată în mers direct vărsătorii își fac, așa cum s-a întâmplat în luna anterioară, autocritica. 

Grijile lor de-acum sunt justificate, sunt preocupați de bani, de cheltuială, de câștig, dar nu pentru că 

ar fi îngrijorați că li se împuținează averea, ci pentru că văd foarte departe în viitor și se gândesc la 

faptul că, dacă se pregătesc încă de pe acum, atunci evenimentele neobișnuite ce vor veni spre ei în 

anii următori îi vor găsi pregătiți. S-ar putea ca viziunea lor să fie acum foarte realistă adică să vadă 

în viitor ceea ce le este programat să li se întâmple și forma aceasta de protecție să fie de bun augur, 

adică să anticipeze pentru ei înșiși ceea ce niciun alt om din preajmă nu poate anticipa, nici chiar un 

vizionar. 

Ceea ce se întâmplă vărsătorilor acum este de bun augur și dacă sunt atenți la sentimente, 

dacă nu fac promisiuni fără acoperire, dacă nu se opresc din a apela la metodele clasice sau la acele 

metode care au dat rezultate în anul anterior atunci rezultatele pe care le obțin acum sunt foarte 

bune. Elementele personale îi vor surprinde pe ceilalți însă într-un mod plăcut și succesul pe care îl 

obțin este unul stabil. Nu se știe dacă până la urmă ceea ce câștigă acum le va folosi peste mult 

timp, peste un an de zile, dar acum sunt mulțumiți. 

Dacă luăm în calcul faptul că prima decada lunii februarie face trimitere către mijlocul lunii 

ianuarie, ca multe alte decade ale acestui an, însă de această dată ca o corelație negativă, 

experiențele care au venit spre ei în mijlocul lunii ianuarie vor părea acum greu de suportat, dificil 

de încadrat într-o schemă a logicii, chiar și pentru cei care pot lucra foarte ușor cu noțiunile 

abstracte, înțelegem de ce senzația că se află în fața unor evenimente puternice care le cer 

responsabilitate și flexibilitate este expresia unei atitudini juste. Pentru că dihotomiile periculoase 

pentru vărsător înseamnă mai curând un contrast, în fața acestor situații care cer flexibilitate ei ar 

putea să dovedească sobrietate. Nu ar trebui să fie judecați pentru atitudinea acesteia pentru că își 

cunosc mai bine destinul și știu cum anume să intre în probleme și, de asemenea, știu foarte bine 
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cum să iasă din ele. Se recomandă însă să nu se apropie de tristețe, să nu caute în nostalgie 

satisfacția pe care cred că ar putea să o obțină pentru a fi mai puternici sau mai încrezători în forțele 

proprii. Tristețea de acum nu este melancolie, nu este nostalgia victoriilor de altădată, a norocului 

de altădată, al traiului frumos de altădată. Adâncimea vieții prin tristețe devine o pantă descendentă 

pe care, dacă pornește, vărsătorul va întâlni multe pericole. Desigur, în momentul acesta nu-l poate 

speria nimeni cu astfel de previziuni, nici cele legate de compromisuri, nici de tristețe, nici de 

pericol. 

Ceea ce se împlinește pe 8 februarie are această putere de a-i încuraja să gândească liber, să 

modifice vibrația unui grup, să scoată atenția de pe un lucru minor și să o plaseze într-un context 

mare cu scopul de a găsi imediat soluții. Dacă un alt semn zodiacal în fața acestor informații trăiește 

un moment de zăpăceală, vărsătorul înțelege perfect cum este să faci acest joc de rol și să ai 

impresia că faci lucrul cel mai minunat și mai frumos de pe lumea aceasta. 

Elementul cel mai important al primei decade a lunii februarie se consuma sa în 9 februarie, 

cel care este dată de trigonului dintre Marte și Chiron. Ceea ce s-a consumat în luna ianuarie, pentru 

că este legat de multe evenimente ce s-au împlinit pe finalul anului anterior, poarta amprenta unui 

mare consum. Au nevoie de vindecare și vindecarea le vine pe 9 februarie prin acest unghi. Dacă nu 

sunt deschiși față de aceste noțiuni, dacă se preocupă de revendicări penibile, de dorințe abuzive de 

a câștiga, de a fi plătiți regește, de a primi recompense pentru privilegii pentru muncă, atunci acest 

moment de vindecare va fi amânat.  

 
Trigonul lui Venus cu Capul Dragonului, aspect prin care se mediază tendința Nodurilor cu 

Coada Dragonului arată că în această perioadă pot primi anumite recompense însă acestea depind 

foarte mult de măsura pe care o impun la începutul acestei luni. Dacă în prima decadă a lunii 

februarie și-au controlat temerile pe baza unor evenimente pe care l-au parcurs în mijlocul lunii 

ianuarie, atunci pot să dovedească măsură, înțelepciunea și atenție și prin aceste calități să fie 

recompensați așa cum se așteaptă. Poate în fața acestor evenimente ar trebui să fie puțin mai 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 11 22 11   

rezervați, mai atenți la ceea ce le vine din interior, la selecția pe care o fac, la implicațiile faptelor 

lor pentru a vedea în care dintre ele sunt puternici, pentru că nu sunt în toate. Această analiză pe 

care trebuie să o facă le sporește încrederea în sine și le arată că totul este amestecată de-a valma, nu 

toate sunt puse în același loc și, după bunul plac, vărsătorii să-și ia de-a lungul anului ceea ce 

consideră că le este util, ci există o regulă după care acestea funcționează. Dacă se gândesc la avere 

atunci au nevoie să nu mai creadă că banii cresc în copaci sau că, dacă lucrează cu noțiunea, cu 

ideea, banii le-ar pute veni de acolo prin mijloace neobișnuite. Dacă se preocupă de educație, de 

cunoaștere atunci va trebui să fie atenți la informațiile cu care intră în contact, să nu asimileze toate 

prostiile pentru că Luna neagră ce se află acum în plin tranzit pe casa gândirii profunde le afectează 

serios judecata, înțelegerea și toleranța. Ceea ce învață acum greșit așa va rămâne mult timp. 

În 14 februarie când Mercurul intra pe semnul lor vor vedea care este domeniul în care au 

suficient de multă experiență. S-ar putea ca toate aceste elemente legate de valori materiale sau de 

educație să nu conteze atât de mult cât de mult va conta firea lor, reacțiile pe care le au, 

spontaneitatea lor, rafinamentul nepământean cu care s-au născut. Relația bună dintre Marte și 

Jupiter, cea care face acum o legătură între casa ocultismului și casa imaginii sociale îi încurajează 

să aibă încredere în lucrul lor, în faptele bune pe care le-au făcut pentru că acestea, în mod 

obligatoriu, au generat efecte pozitive. Aceste efecte pozitive vor veni spre ei la momentul oportun. 

Dacă încep să-și facă griji încă de pe acum atunci creează o undă de respingere și norocul acesta va 

fi amânat. 

Aceeași notă a contrastelor îi determină pe vărsători să se preocupe în a doua decadă a lunii 

februarie de singurătate. Trecerea lui Venus pe semnul lor în mod normal nu ar trebui să producă un 

asemenea efect însă îl produce pentru că firea lor, personalitatea sau ceea ce arată din ceea ce deține 

în momentul acesta trece printr-o transformare. Cu alte cuvinte nu pot pune bază pe un proces care 

nu s-a finalizat. Poate, până la finalul acestei luni, își vor găsi echilibru necesar sau se vor stabiliza 

pe un domeniu în așa fel încât și sentimentele lor să fie mai echilibrate, să nu mai încline către 

latura dramatică, să nu facă apel la un romantism bolnăvicios, ci să se transforme în eveniment 

adică să spună oamenilor ce simte și să o facă în mod frumos, să întrețină acele relații care până 

acum s-au dovedit de bun augur și le vor schimba pe acestea pentru că se plictisesc prea repede. 

Dacă definesc această condiție, vărsătorii devin persoane ingenioase, deschise către nou, capabile să 

se apropie de ceilalți prin putere și curaj. Relația bună a lui Marte cu Axa Dragonului arată că acesta 

este un moment de mare grație pentru un vărsător și, în egală măsură, impulsul către o mare 

transformare. Acestea nu sunt cuvinte prea mari pentru un vărsător ambițios, acela care se poate 

ocupa și de lumea materială, dar de înțelegerea noțiunilor abstracte într-un mod în care doar el o 

poate face. 

Ceea ce se va consuma în doua decadă a lunii februarie înseamnă pentru vărsători și 

întâlnirea cu o stare sufletească mai neobișnuită. Regretă că s-au născut într-un loc, că au serviciul 

pe care-l au, meseria pe care o au, regretă că se pricep foarte bine să facă un lucru, că trebuie să 

gândească în locul altora pentru că au senzația că toate aceste abilități pe care le au sunt, de altfel, 

niște capcane, sunt condiționări care îi ajută să supraviețuiască, dar le îngrădesc libertatea. De altfel, 

sunt departe de adevăr și ar trebui să țină cont de acest avertisment pentru că nu degeaba Marte 

primește acum informații aparte despre destinul individului prin relația bună pe care o împlinește cu 

Capul Dragonului. Vărsătorii au tendința acum de-a implementa aceste noțiuni într-un domeniu de 

maxim interes, acolo unde relațiile sunt șubrezite de visele ciudate pe care le-a avut, de patimile pe 

care nu și l-au controlat, de aspirațiile fanteziste legate de posibilitatea de a trăi ușor făcând altceva, 

ceea ce fac în momentul acesta. Pe 19 februarie Soarele le va intra pe casa hrănirii și vărsătorii își 

amintesc de planurile pe care și le-au făcut în prima lună a anului. Dacă, în mod firesc, un alt semn 

zodiacal ar extrage din acele planuri ceea ce ar trebui să fie de durată, ceea ce este bun, vărsătorul se 

gândește la ceea ce nu a mers bine în planul respectiv și doar atât. Pentru vărsător, zodia Pești este 

un semn de mare dezamăgire materială, este un indiciu că achizițiile acestora sunt supuse unor mari 

riscuri, cel puțin din 2011 încoace asta se întâmpla. Au însă șansa de a primi valorile pe care le cer, 

banii pe care-i solicită, de a obține un serviciu mai bun, să fie mai bine plătiți sau măcar 

promisiunea că pe viitor se vor întâmpla toate acestea. Sunt avertizați însă că toate aceste câștiguri 

care vin prin poziționarea Soarelui pe casa banilor se duc la fel de repede precum vin. 
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Luna plina care se împlinește pe 22 februarie face referire la această înțelegere a valorilor pe 

care bunurile pe care le au le dețin. Au posibilitatea ca acum să dezvolte o viziune clară asupra 

nevoilor și să găsească și resursele cele mai eficiente pentru a și le îndeplini. Pentru că există și 

posibilitatea unor derapaje, că nu degeaba în 23 februarie Jupiter se va afla într-o opoziție cu 

Chiron, acest inventar al patrimoniului, acest mister special pe care un vărsător îl va dezlega în 

momentul acesta îi va trezi acestui nativ curiozități cu totul aparte. Dacă se teme va avea acum 

soluție la toate aceste frici, dacă arătat că este puternic va putea să explice celorlalți cum anume să o 

facă, dacă este apreciat pentru inteligența, pentru optimismul sau pentru expansiune atunci devine 

susținător al unui succes în care dorește să-i includă și pe ceilalți. Procedând în felul acesta nu arată 

că este idealist, ci că dorește să renunțe la un conflict, la o ceartă, dorește să se împace atât cu 

adversarul care-i consumă din timp și energie, dar și cu propriile obstacole care îi dau voie să fie 

fericit. Atitudinea aceasta pare să fie însă suficient de stranie încât să creeze anumite animozități. 

Relația proastă a lui Mercur de pe semnul lor cu Junon de pe casă imaginii sociale arată că în 

această încercare vărsătorii s-ar putea să intre în anumite derapaje comportamentale, să depășească 

o limită, să vorbească prea mult, să se impună prea mult, să dea prea multe explicații, să nu 

selecteze informația pe măsura așteptărilor. Totuși, pentru că aceste contraste sunt în continuare 

foarte active, schema de lucru pe care o va folosi un vărsător pe finalul lunii februarie poartă această 

semnătură a lucrului genial. Cel care primește ceva din partea unui vărsător, la fel ca și în luna 

anterioară, ar trebui să se gândească de mai multe ori dacă a înțeles exact așa cum trebuie. 

Totuși, nu toți vărsătorii sunt atât de idealiști precum ne sugerează contextul astral, cel puțin 

nu toți sunt înclinați să procedeze în felul acesta. Vărsătorii inferiori, cei care de la începutul anului 

și până acum au arătat că sunt instabili și nu se interesează de nimic în afară de propria satisfacție, 

vor spune vrute și nevrute și că va fi practic imposibil pentru cineva din preajmă să descopere acul 

în carul cu fân, adevărul într-o mare de minciună. 

Această schimbătoare a vărsătorilor va putea fi văzută pe finalul lunii februarie pentru că un 

vărsător se va mândri cu ea, o va afișa tuturor, le va atrage atenția tuturor asupra nevoii pe care o are 

de independență, fugind de orice îngrădire, își va exaspera prietenii arătându-le acestora cât de 

multe pierd dacă se atașează de ceea ce este efemer. Este adevărat, lucrurile acestea trebuie 

apreciate de toată lumea, însă nu le va folosi la nimic să lovească în ceilalți cu aceste adevăruri 

frumoase. 

Ceea ce se întâmplă de fapt pe finalul lunii februarie face trimitere la finalul lunii mai. 

Vărsătorii se pregătesc pentru o mare trecere, pentru înțelegerea unor modificări ce sunt programate 

a se consuma pe finalul lunii mai. Schemele acelor modificări se fac încă de pe acum, iar ei au 

senzația că trebuie să țină cont de ele pentru a se pregăti așa cum se cuvine. Nu greșesc pentru că au 

această intuiție, ci poate greșesc în metodele pe care le folosesc. Soluțiile acestea nu pot fi puse în 

aplicare fără ajutorul anturajului, iar relațiile cu anturajul este acum zdruncinate de treceri rapide de 

la o stare la alta, de dorința de a selecta mediul, cercul de prieteni, cu scopul de a deveni mai liberi, 

mai puternici, mai independenți. În primul rând, trebuie definită schema aceasta de interacțiune cu 

anturajul, apoi, după ce vărsătorul își stabilește clar cât de mult doresc să consume de la el pentru 

genul acesta de interacțiune abia atunci să urmărească impactul fiecărui personaj din anturaj în noile 

modificări programate pe finalul lunii mai. Fără această ordine, fără această disciplină ceea ce se 

programează acum a se consuma pe finalul lunii mai va fi de proastă factură. De altfel, ultima zi a 

lunii februarie, prin careul care se împlinește între Venus și Junon le arată vărsătorilor cât de 

riscantă este o decizie proastă luată în momentul acesta. Am mai avut ocazia să treacă prin situații 

similare și în anul anterior, odată în luna septembrie, iar altădată în luna decembrie. Acum situația 

este oarecum altfel pentru că nu se mai simt atât de îngrijorați pe cum se simțeau în anul secretelor 

dezvăluite. Acum au senzația că pot să controleze orice pentru că se pricep foarte bine să lucreze cu 

contrastul. Vărsătorii profunzi, cei care sunt orientați spiritual sau care au noțiuni solide despre 

moralitate, despre educație, despre rafinament spiritual, prin conjuncția Soarelui cu Neptun vor intra 

în posesia unor stări sufletești cu totul aparte. Vor putea să înțeleagă rolul resurselor, vor putea să 

refuze acele resurse care le amplifică dependența de viciu, de tristețe, neputința sau boală și se vor 

simți foarte bine făcând asta. 
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MARTIE 
Viața li se pare dură. Inspirația este complicată. Ceea ce privesc din exterior conține și un 

mesaj de frică. Pierd din vedere un detaliu important. Atenție pe lucruri lipsite de valoare. 

Întâlnire. Oamenii îi rănesc ușor. Greșesc fără să-și dea seama. Pierd orice urmă de precizie. Sunt 

încrezători în forțele proprii. Lucrează bine cu informațiile, dar le duc la capăt. Hotărâre. Atitudini 

conflictuale față de cei care greșesc asemenea lor. Își îndeplinesc o dorință. Nu procedează bine, 

dar nu au mustrări de conștiință. 

 

Luna martie vine spre vărsători cu atracția către putere. De altfel, și pentru celelalte semne 

zodiacale această lună înseamnă contactul cu puterile care trebuie să fie folosite pentru binele 

tuturor. În cazul vărsătorilor lucrurile stau, la fel ca și în lunile anterioare, puțin altfel față de ceilalți 

născuți în alte semne zodiacale. Asta înseamnă că vor fi interesați să renunțe la o putere în favoarea 

celorlalți, pentru a se proteja de un rău pe care nu-l pot controla sau care le inspiră teamă. S-ar putea 

ca acest rău să nu reprezinte o sursă de suferință, s-ar putea să fie complet inofensiv, însă pentru 

vărsător nu contează, dacă a apucat să observe lucrul acesta, dacă a apucat să vadă că lucrurile nu 

sunt corecte, nu sunt bune și nici nu-i avantajează, renunță. 

În prima zi a lunii martie când Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn vor reuși să 

transforme o situație orientată împotriva lor într-un mare avantaj pentru că li se oferă posibilitatea 

de a-și susține un punct de vedere. Sunt ascultați de prieteni, de cunoscuți, obțin audiența la o 

persoană importantă sau li se cere un sfat, o sugestie, sunt remarcați ca atunci când își spun propriile 

opinii. Dacă pentru celelalte semne zodiacale începutul lunii martie înseamnă întâlnirea cu minciuni 

care trebuie clarificate, lămurite, vărsătorul dorește să se desprinde de aceste informații care nu sunt 

adevărate pentru a se ocupa de ceea ce este cu adevărat important pentru sine. Deciziile nu mai au 

nevoie, ipostaza aceasta le aduce sporirea încrederii în sine, siguranță pe demersurile pe care le 

preferă și bucuria de a acționa după bunul plac. 

În favoarea acestei idei se consumă și sextilul dintre Venus și Uranus, în 3 martie, ceea ce le 

aduce bucurie de a se exprima, capacitatea de a se remarca printr-o informație sau prin 

disponibilitatea de a accepta opinia celuilalt, de a învăța lucruri noi, de a tolera un partener de 

dialog într-o dispută ce ar putea foarte ușor să alunece pe o pantă greșită. 

Această poziție care transpare din relația buna lui Venus cu Uranus face legătură și la faimă, 

că nu degeaba Junon în 2 martie intră în mers retrograd pe casa imaginii publice. Cu toate că 

vărsătorul este transparent, este deschis și nu are gânduri ascunse, intențiile sale nu sunt comunicate 

în totalitate. Din această cauză poate crea impresii greșite din care s-ar înțelege că au ceva de 

ascuns, că le intuiesc în mod intenționat anumite lucruri despre ei. În realitate, vărsătorii au atât de 

multe lucruri de transmis, înțeleg atât de multe încât nu au timpul fizic necesar să transfere. Ceea ce 

nu spun pentru că nu au timp sau nu a sosit momentul le este imputat și sunt acuzați de tăinuire. 

În 5 martie Mercur intră în zodia Pești și pentru că această casă se accentuează în defavoarea 

casei personalității, domeniul care va conține doar planeta Venus, arată că devin vulnerabili față de 

sentimente abuzive. Aceste sentimente abuzive nu le sunt impuse de ceilalți, nu le sunt agățate de 

gât, ci sunt atrași către o zonă de care vărsătorii ar trebui să se protejeze. Această zonă a 

tranzacțiilor, a afacerilor, a sporirii patrimoniului prin schimburi de valori, a câștigului suplimentar 

devine în luna martie o zonă vulnerabilă. Cu cât vor câștiga mai mult cu atât vor fi expuși unor 

critici, unor acuzații și pentru că interesul lor merge către acumulare, către creștere nu vor avea 

puterea necesară să se apere împotriva acestora.  

Pe 6 martie Marte va trece pe casa protectorii lor și, pentru că acolo au de ceva timp și pe 

Saturn, vărsătorii au impresii greșite despre oameni, cred că au dat lovitura, cred că pot insista cu 

solicitări față de cei în grațiile cărora sunt și aceasta pare să fie una dintre cele mai mari greșeli pe 

care ar putea să o facă în acest an. Toate energiile lor, toate gândurile și intențiile lor merg spre a 

spori un patrimoniu, poate chiar unul legat de informații sau de cunoaștere, de experiențe de viață 

ori poate unul legat de bani sau valori materiale. Având în vedere că lucrurile acestea sunt susținute 

de intenția de progres, vărsătorul nu înțelege de ce ar trebui să se oprească, de ce nu are voie la mai 

mult sau de ce ar trebui acum să fie prudent. Ar trebui să fie prudent dintr-un motiv foarte simplu: 
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ceea ce cere are nevoie de timp pentru a se împlini și spre finalul lunii martie, când Saturn va intra 

în mers retrograd pe casa prietenilor și cei de la care se așteaptă îi vor trăda. Cu alte cuvinte, vor 

cere ajutor de la persoanele care se vor simți îndreptățite ca pe lângă această susținere să le ofere și 

probleme.  

Vărsătorul inferior nu 

vor putea să depășească 

momentul acesta fără luptă. 

Este adevărat, lupta lor este 

inocentă, intențiile pe care le 

are un astfel de nativ pot fi 

acuzate cel mult de plăcerea 

de a se bucura de un succes, 

însă nu au incluse nici 

perfidia, nici vanitatea și nici 

alte defecte de caracter. Poate 

în altă perioada a anului 

vărsătorii vor gusta și din 

lucrurile acestea rele, dar de 

această dată sunt nevinovați. 

Pe 9 martie când se va împlini 

Luna nouă pe casa banilor aceștia vor dori să împartă din bunurile lor. Nu se știe dacă vor avea din 

ce sa împartă, pentru că de regulă acumulările vărsătorilor sunt mai mult la nivelul experiențelor de 

viață. Vărsătorul nu acumulează pentru el, ci pentru alții, nu își umple visteria cu banii pe care să-i 

folosească doar el, ci cu bani pe care să-i folosească împreună cu ceilalți pentru bucuriile lor. Dacă 

până acum au avut oameni care s-au îngrijit de banii lor, de averea pe care au strâns-o de mult timp, 

nu prea vor avea ce să împart în momentul acesta, dar dorința va exista. Accentuarea casei hrănirii 

înseamnă pentru vărsători adoptarea unei noi conduite, poate chiar una alimentară, consumarea cu 

mai mare atenție a anumitor alimente sau arată o anume deschidere față de experiențele de viață pe 

care le-au parcurs de la începutul anului până acum. Deși este greu de crezut, vărsătorii își vor 

propune să fie puțin mai atenți în privința acestor oameni, în privința acestor persoane care au 

prostul obicei de a dezamăgi. 

Pe 11 martie Mercur se va afla într-o conjuncție cu Neptun și acesta va fi momentul cel mai 

potrivit pentru că un vărsător să conștientizeze că poate nu ar trebui să ceară mai mult în această 

perioadă, ci doar să se bucure cu ceea ce are. Acesta va fi momentul când vor conștientiza că există 

prea multă revoltă în jurul său, există prea multă agitație cu care el nu are nimic în comun, chiar 

dacă și el este agitată însă în alt mod. Luna martie aduce genul acesta de experiență și a doua decadă 

îi ajută să conștientizeze că dețin cele mai importante lucruri de care au nevoie în acest an, că nu 

trebuie să întindă măna spre altceva pentru că atunci își caută singuri probleme. Conjuncția soarelui 

cu Coada Dragonului le vorbește astfel despre greșelile care ar putea să le facă în mod repetitiv, 

după o schemă pe care nu au înțeles-o niciodată sau nu au dorit să o accepte. Tendința de a repeta o 

greșeală, de a face de mai multe ori un lucru greșit deși sunt conștienți că efectul le va produce 

suferință înseamnă pentru vărsător în 12 martie autovătămare. În această zi Venus va ieși de pe casa 

personalității și acest sector al vieții va rămâne fără planete, adică vărsătorii nu vor mai avea atât de 

multă trecere la ceilalți prin ceea ce spun, ci prin ceea ce au spus sau au făcut. Valorile lor, 

experiențele pe care le-a acumulat, rezultatele muncii lor vor vorbi pentru ei. Poate din această 

cauză se vor simți atât de vulnerabili pentru că un vărsător nu va accepta niciodată să vorbească 

altcineva pentru el, să fie consiliat, să i se spună cum anume să procedeze ori să stea deoparte și să 

vadă cum rezultatele muncii sale vorbesc în locul său. În 14 martie vor trece prin momente delicate 

din acest unde vedere, unele dintre ele fiind chiar surse de scandal sau motiv de ceartă. Pentru că au 

un mod aparte de a acționa sau de a lucra, pentru că își așază lucrurile după ordinea pe care o 

gândesc și care nu mai seamănă cu nicio altă ordine, nu se așteaptă ca aceste rezultate ale sale să 

vorbească în locul său într-un mod inteligibil, încât să fie înțelese foarte bine. Asta înseamnă că 

mijlocul lunii martie ar putea să le aducă vărsătorilor conflicte interne, întoarcerea la frici mai 
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vechi, la grija că sunt singuri pe lume și că așa vor fi tot anul. N-ar trebui să se lase prada acestor 

gânduri, ar trebui să fie mult mai deschiși, mai atenți și mai încrezători că mesajul va ajunge unde 

trebuie atât cât trebuie și va vorbi despre rezultatele sale atât cât trebuie. 

În 15 martie vărsătorul încercă să ridice o problemă pe care o vom atinge și de-a lungul 

acestui an, cea legată de dreptate sau de folosirea corectă a informațiilor pe care acesta le transferă 

către comunitate. Există o mare tensiune pe care un vărsător ar trebui s-o rezolve în momentul 

acesta dacă se hotărăște să se lupte cu o grupare, cu o instituție, dacă dorește să corecteze o 

problemă legată de demersuri sociale. Dacă se limitează doar la intimitate, la o relație cu o 

persoană, cu un membru al familiei, cu un prieten, cu un cunoscut sau cu un partener atunci va 

trebui să facă și compromisuri și le va face chiar dacă acestea îi vor lăsa un gust amar. 

Compromisurile acestea sunt însă încărcate de sentimentul de eliberare. Un alt semn zodiacal nu va 

înțelege cum anume un compromis poate să elibereze, însă vărsătorul poate să treacă prin situații de 

genul acesta, poate să lucreze de minune cu valori răsturnate și să vadă în ele ordinea precisă a 

universului. Valorile răsturnate cu care le lucrează acum foarte bine, cele pe care le abordează și 

spre care se apropie printr-un compromis, sunt pentru ei un semn de stabilitate adică le oferă 

bucuria că au de lucru, au ce să repare, au ce să susțină, pe cine să protejeze, la cine să se gândească 

pe cine să-l ajute. Sunt avertizați vărsătorii că lucrurile acestea le vor face cu o anume greutate. Ei 

nu vor resimți însă acum această greutate, ci în lunile următoare când vor vedea că visteria le va fi 

cam goală sau că nu mai au putere și călătorind în timp, vor ajunge în momentul acesta, la a doua 

decadă lunii martie când s-au hotărât să facă lucruri prea mari pentru puterile pe care le au. Acum 

consumă prea mult și s-ar putea să se apropie periculos de mult de boală. 

Deși nu se preocupă acum de imaginea socială, nu-i interesează un avantaj ce nu ar putea să 

vină din această zonă decât prin intermediul oamenilor, există o multitudine de efecte care duc spre 

viața socială, către realizări care se vor concretiza în această zonă. Primesc răspunsuri, dar 

conținutul lor nu mai poate fi aplicat, sunt remarcați prin ceea ce vor să facă, prin curajul pe care-l 

dovedesc, prin îndrăzneala pe care o vor dovedi acceptând să colaboreze ori să lucreze cu oameni 

pe care toată comunitatea îi respinge, cu persoane despre care toată lumea susține că nu sunt în stare 

de nimic, cu care nu se poate colabora. 

Intrarea Soarelui pe casa comunicării în 20 martie înseamnă pentru ei o susținere prin 

explicațiile lor, prin informații care ajung la ei deși nu l-au cerut, printr-o modalitate neobișnuită, 

ceea ce le va plăcea foarte mult. Un vărsător care este obligat să facă aceleași lucruri zi de zi, care 

nu poate interveni asupra acestui proces, fie pentru că nu are puterea necesară sau că nu-i este 

permis va avea din când în când reacții violente, de duritate la adresa celor care îl îndrăgesc. 

Trecerea Soarelui pe casa comunicării le aduce acestora un moment de eliberare, de deschidere 

către acele episoade personale care înnobilează un proces absolut banal, ciudat, neobișnuit sau 

neinteresant pe care un nativ născut într-o altă zodie ar putea să-l facă mult timp la fel. Vărsătorul 

intervine și schimbă mesajul, conținutul, adresarea, schimbă antetul unei foi, dorește să schimbe 

traseul unei informații care pornește de la ei și trebuie să ajung în altă parte. În 22 martie și Mercur 

va intra pe casa comunicării și pentru vărsători este semn de eliberare, de deschidere și de progres. 

Sunt avertizați însă că în 23 martie, când se va împlini Luna plină cu Soarele pe casa comunicării și 

cu Luna pe casa drumurilor lungi, atracția către a se extinde prea mult este un pericol. În aceeași zi 

în Soarele și cu Mercur le vor spune lucruri foarte importante despre comunitatea față care vor 

aveau reacții neobișnuite care se vor întoarce împotriva sa în a doua parte a anului ca acuzații. 

Este foarte posibil ca un vărsător aflat în astfel de situații să considere că își poate testa 

limitele rezistenței, poate testa o informație sau poate testa încrederea celorlalți. Sunt avertizați că 

nu ar trebui să se joace cu lucrurile acestea pentru că nu au deocamdată puterea necesară, toată le-a 

rămas în decada anterioară și având accentuat această casă a comunicării dominată de zodia Berbec 

nu au nici tactul necesar. Deci este foarte probabil ca acest "mai mult" pentru vărsător să însemne 

încurajarea spre revoltă sau o transformare pe care nu o vor mai putea duce la bun sfârșit. Asta 

înseamnă că momentul 23 martie poate să vină spre ei cu tentații care le creează confuzii. Sunt 

liberi, dar își construiesc această libertate ca un contrast față de propria durere. Dacă vor putea să 

construiască un contrast, dar nu în raport cu propria durere, ci cu altceva, atunci vor avea și 

motivația necesară să se oprească și să nu depășească o limită pentru a ajunge la revoltă sau la 
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conflict deschis, pentru a nu strica nimic din toate lucrurile bune pe care le-a construit atât de 

frumos de la începutul anului și până acum. 

În 25 martie Saturn va intra în mers retrograd pe casa prietenilor și nu le va face plăcere să 

descopere că au în jurul lor oameni care nu sunt atât de sinceri pe cât au crezut ei, cărora le-au 

supraevaluat calitățile sau despre care au crezut că sunt oameni de încredere, dar, de fapt, sunt 

oameni interesați. Ating, astfel, o nouă problemă, una definitorie pentru luna martie, cea legată de 

autoritate. Pentru vărsător puterea înseamnă acum autoritate, pierderea autorității sau pierderea 

credibilității. Vărsătorii care și-au pregătit momentul acesta vor putea foarte ușor și discret să facă 

un pas în spate, să accepte că intră într-o perioadă de diminuare și își vor îndrepta atenția către alte 

lucruri. Cel care nu și-a pregătit acest moment se va prezenta către comunitate prin duritatea 

mesajului care, până la urmă, tot pe el îl va afecta, pentru că intenția pentru care alege să procedeze 

în felul acesta este aceea de a produce suferință în jur, de a se apăra, de-a înțepa convingerile 

celorlalți pentru ca propriile convingeri să pară sănătoase, întregi sau mai puternice. Relația proastă 

a lui Venus cu Saturn arată că aceste impulsuri negative nu sunt elemente de stabilitate și nu-l duc 

pe vărsător către stabilitate, ci către o mai mare nesiguranță. Cu cât vor dori să facă lucrul acesta cu 

atât se vor simți motivați să fie în concurență cu toată lumea, să pornească demersuri care să fie de 

fapt fragmente dintr-o mare competiție. Cred că până la toamnă demersurile în care se implică acum 

vor fi încununate de succes, iar el se va vedea pe locul I. Retrogradarea lui Saturn readuce 

vărsătorilor trădări și, dacă în aceste demersuri se bazează mult pe oamenii, pe prieteni, pe 

protectori, atunci locul I va fi ocupată de altcineva, nu de el. Este adevărat, această retrogradare este 

mai puțin periculoasă decât trecerea lui Saturn pe casa lucrurilor ascunse, așa cum am văzut că se 

întâmplă în cazul capricornilor sau pe casa personalității așa cum am văzut că se întâmplă în cazul 

săgetătorilor. Cu toate acestea, pentru că au și ambiții foarte mari, semnul acesta de vulnerabilitate, 

durerea aceasta neobișnuită, scăderea puterilor personale, diminuarea acestor forțe interioare, poate 

chiar scăderea temperaturii corpului, a atenției este pentru vărsător o lovitură de grație. Cu alte 

cuvinte, prin această retrogradare a lui Saturn și prin multe alte lucruri negative care se consumă 

pentru ei pe finalul lunii martie, vărsătorii sunt privați de lucrurile cele mai importante. Fără 

acestea, planurile de viitor sunt zdruncinate sau dacă vor fi menținute în această formă îi vor solicita 

cel mai mult și le vor consuma din rezervele lor. Cei care sunt prea ambițioși, care vor dori neapărat 

să ducă mai departe aceste demersuri vor face o mai mare greșeală decât au făcut în mijlocul lunii 

martie: vor întinde măna și-și vor lua de la alții. 

 

APRILIE 
Avertisment. Se revoltă prea ușor. Vor să modifice părerile celorlalți pentru a le face 

asemănătoare cu ale lor, chiar dacă sunt greșite. Gândirea profundă îi tentează. Îndrăznesc, au 

curaj și vor să le folosească pe acestea pentru binele celorlalți. Li se iartă multe de dragul unei 

frumoase rețineri. Se pot îmbolnăvi ușor. Regrete periculoase. Încercare majoră a vieții ce ține de 

atitudinea pe care o au față de oameni, prieteni, asociații. Se întâlnesc din nou cu un compromis. 

Au probleme în a-și înțelege propria durere. Relație dificilă cu persoana iubită. Sunt marginalizați 

și se pierd cu firea. Nu suportă dominarea. Se răzbună indirect. 

 

Luna aprilie, la fel cum se întâmplă și pentru alte semne zodiacale, trebuie să fie și pentru 

vărsător liniștită, încărcată de semnificație sau un impuls serios pentru a se calma. Pentru că și de 

această dată lucrează foarte bine cu această energie a contrastelor, vărsătorii vor dori să își 

consolideze propria poziție pentru a o face pe aceasta utilă celorlalți, pentru a interacționa sau 

pentru a fi apreciați ca fiind persoane neobișnuite, care ies din regulă sau care au puteri diferite față 

de cei din jurul lor. Pentru că sunt în această perioadă destul de atenți la detalii, pentru că acționează 

în afara unui sentiment de răzbunare sau de revoltă, așa cum nu se întâmplă cu cei născuți în 

celelalte zodii, vărsătorii au acum ghinionul de a trece dintr-o confruntare în fața căreia să fie 

dezarmați complet. Primesc mesaje confuze din jur, sunt agresați sau sunt orientați negativ, li se 

recomandă să pornească în mod greșit pe un traseu pentru a fi induși în eroare sau pentru a fi 

compromiși. Se întâmplă lucrul acesta pentru că prima decadă a lunii aprilie face un arc peste timp, 
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legând din punct de vedere negativ spațiul acesta cu ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie. 

Nu este prima dată când se face o trimitere către această decadă, nu este prima dată când mijlocul 

lunii ianuarie devine un reper, pozitiv sau negativ, pentru alte episoade. Opoziția lui Mercur cu 

Luna neagră înseamnă pentru vărsători acces la minciuni pe care nu le pot controla, compromis în 

fața unor evenimente care înseamnă modificare de optică, decădere în fața unor oameni care sunt 

foarte importanți pentru ei. Se întâmplă lucrul acesta, nu doar pentru că Mercur se află în opoziție 

cu Luna neagră, ci pentru că impulsul acesta către compromis și minciună primește o mare susținere 

din partea a ceea ce se consumă pe casa prietenilor, acolo unde găsim doi malefici, pe Marte și 

Saturn. Dacă cele două planete nu s-ar fi situat pe casa prietenilor atunci episodul acesta ar fi fost 

unul trecător, s-ar fi consumat printr-o acută nevoie de schimbare, nu ar fi produs urmări atât de 

profunde, atât de mari sau atât de complex. Urmările a ceea ce se consuma acum țin mai curând de 

permanentizarea unui regret, de o schimbare, dar de această dată în rău, pe care un vărsător o poate 

parcurge dacă nu poate să răspunde la întrebări, dacă nu poate face față unor provocări venite din 

mediul social. Pentru că au Luna neagră pe casa gândirii profunde, foarte aproape de Mijlocul 

Cerului, există riscul ca vărsătorul să se revolte mult prea ușor împotriva unor nedreptăți, crezând că 

pot să devină și Biciul lui Dumnezeu. Există posibilitatea să creadă că îndrăzneala sa, curajul, 

atitudinea revendicativă să fie un atu, o putere de care neapărat trebuie să se folosească. 

 
În 5 aprilie Venus le va intra pe casa comunicării și interesul lor față de achiziții materiale 

sau față de nevoi stranii se transformă în necesitatea de a cunoaște, de a înțelege, de a experimenta 

sau de a primi răspunsuri din partea celor care lucrează practic sau care pun în aplicare devize 

complicate. Apoi, în 6 aprilie Mercur le va intra pe casa familiei și vor primi susținere din partea 

celor apropiați, vor fi susținuți în proiectele pe care le au, li se va spune ceea ce vor sa audă sau le 

va fi transmis un mesaj care înseamnă susținere. Pentru vărsător, combinația aceasta dată de 

poziționare a lui Venus pe casa comunicării și a lui Mercur pe casa familiei înseamnă un mare 

noroc, pe care nu l-au putut anticipa, care se strecoară dincolo de evenimente apăsătoare ale unei 

vieți dominată de nevoie de libertate sau de independență. Se poate stabili încă de pe acum că aceste 

beneficii vor fi stabile pentru că primesc susținerea unui unghi foarte frumos între Soare și Saturn. 

Se face apel la un patrimoniu, la planurile de viitor, la dorințele care nu au fost niciodată îndeplinite 

în modul acesta, care nu au trezit emoții pozitive celorlalți sau care nu au beneficiat până acum de o 

susținere atât de utilă, de practică și de eficiență din partea comunității. 

Totuși, schema aceasta arată că vărsătorii ar putea să-și permită luxul de a folosi acest 

avantaj împotriva celorlalți. Există posibilitatea să greșească în momentul acesta văzându-se prea 

mult avantajați de conjuncturile sociale, prea mult susținuți de ceea ce nu pot controla. În 7 aprilie 

se împlinește Luna nouă pe casa comunicării și pe baza acestora vărsătorii își vor stabili obiective 
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îndrăznețe pe termen lung. Există acum posibilitatea de a schimba un demers negativ, de-a 

răstălmăci un adevăr, de a înfrunta curajul celorlalți doar pentru că au impresia că pot să facă lucrul 

acesta. În general, celelalte semne zodiacale privesc toată această dispunere cu o oarecare reținere 

sau cu o revoltă pentru că nu degeaba relația aceasta negativă dintre Soare și Pluton arată că se trece 

printr-o perioadă de frică. Pentru că trec de ceva vreme printr-un tranzit lung și obositor a lui Pluton 

pe casa lucrurilor ascunse, vărsătorii se prefac foarte bine că nu înțeleg aceste obstacole, că pot să 

nu le ia în seamă dacă le văd, că își pot ajusta conduita după ceea ce consideră că este important cu 

toate că lucrurile acestea sunt destul de agresive, cu toate că materialele pe care le folosește în 

vărsător sunt explozive, riscante care pot îmbolnăvi, produsul final este unul spectaculos. Dintre 

elementele negative cu care lucrează acum reușesc să obțină un rezultat spectaculos, iar acesta ar 

putea să arate că vărsătorii sunt printre puținele semne zodiacale care pot acum să îi folosească 

viitorul ca un reper foarte important. Vedem din ceea ce experimentăm în momentul acesta, din 

schema repartizată primei decade a acestei luni că ultima decadă a lunii octombrie, cea care face 

planeta Marte vedetă și care aduce un conflict pe idei, noțiune sau transformare, reprezintă pentru 

vărsător un reper important, un punct de echilibru. 

A doua decada lunii aprilie înseamnă pentru vărsător contactul cu un succes de care își vor 

aminti tot anul. Din nou se gândesc foarte ușor la viitor, visează foarte mult, cred că relațiile pe care 

le au în momentul acesta îi pot ajuta să depășească obstacole importante ale anului anterior care i-au 

urmărit ca o umbră. Conjuncția Soarelui cu Uranus, Uranus fiind guvernatorul semnului natal, 

pentru că se realizează pe casa comunicării înseamnă din nou, ca și în anul anterior, o problemă de 

transfer de informație, de vorbire, de sensuri sau de vocație. Toate acestea sunt împrăștiate de 

vărsător la voia întâmplării, fără să țină cont unde ajung, cine se va folosi de aceste valori sau care 

sunt urmările. În plus față de ce s-a consumat din 2011 încoace, de când Uranus întrece pe casa 

comunicării, anul acesta Neptun și Junon se vor afla într-un trigon în  ziua în care Soarele va trece 

prin conjuncția cu Uranus. Din această cauză au convingerea că evenimentele care vor veni spre ei 

de-a lungul acestui an vor avea o greutate teribilă și îi vor transforma pentru tot restul zilelor. 

Desigur, vărsători au această pasiune de a se ridica de la sol, de a se desprinde de aceste valori 

materiale, de a trăi într-o lume complet imaterială, pentru că acolo se simt foarte bine. În această 

lume a ideilor, perspectiva aceasta de a produce o schimbare spectaculoasă este una reală. În plan 

concret va trebui să mai treacă prin mai multe etape, unele dintre ele chiar în acest an pentru a 

atinge această performanță. În 12 aprilie Mercur se va afla într-o opoziție cu Junon și vom vedea că 

această speranță, această aspirație a vărsătorilor că lucrurile de acum se vor schimba în bine pe o 

perioadă mare de timp primește o primă lovitură. Nu va semăna ceea ce trăiesc în planul social cu 

ceea ce există în familie, fie că există o mare discrepanță între bucuriile din afară și bucuriile din 

interior, fie că trebuie să răspundă unor critici ce vin din familie, din partea celor dragi, din relația 

cu oameni pe care-i iubesc sau de care depind. Desigur, lucrul acesta nu sunt foarte grave, nu sunt 

dramatice, nici nu înseamnă un pericol foarte mare. Neptun, cel care creează această dimensiune 

majoră a vieții, cel care oferă vărsătorului senzația că acum trăiește pentru comunitate sau își pune 

bazele unor demersuri de lungă durată, înseamnă progres spectaculos, o colaborare interesantă, 

învățăminte care se trag din criticile ce îi sunt aduse de cineva drag. Totul devine constructiv în a 

doua decadă a lunii aprilie și vărsătorul va putea să înfrunte acum și dușmanii pe baza 

recomandărilor care îi vin din familie. 

Vărsătorii au însă talentul de a se desprinde foarte ușor de greutățile vieții, lăsând impresia 

că nu sunt atinși de lucrurile murdare, inferioare sau de ceea ce se află în afara preocupărilor lor. 

Opoziția Soarelui cu Luna neagră din 15 aprilie îi ajuta pe aceștia să-și etaleze această atitudine de 

superioritate, acest aer de ființe puternice care se pot ascunde foarte ușor, care nu privesc în urmă, ci 

doar înainte, care știu să se bucure de ceea ce este important. Desigur, pentru toate acestea trebuie 

să plătească un preț, iar acesta va fi legat de secretele lor. Pentru că Luna neagră le trece pe casa a 

IX-a, elementul cel mai vulnerabil al unui vărsător în acest moment este dat de latura sa inferioară. 

Vărsătorii, cel mai tare se vor teme acum că vor fi compromiși față de cei dragi, că persoanele pe 

care le iubesc, le îndrăgesc sau la care țin foarte mult află despre ei lucruri care nu le convin, lucruri 

rele, inferioare sau periculoase. Nu este cazul să le fie teamă de așa ceva, nu au de ce să fie 

îngrijorați că derapajul acesta ar putea să-i afecteze. Ar trebui să se preocupe însă de altceva, că 
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prietenii săi au probleme și nu-i pot ajuta, că au parte de evenimente nefericite și brusc devin 

spectatori. Din 17 aprilie până spre finalul lunii iunie, cât timp Marte va fi în mers retrograd, 

vărsătorii vor fi spectatori la eșecul celorlalți. Nu poate exista o durere mai mare pentru un suflet 

atât de nobil decât să-i vadă pe ceilalți în greutăți și să nu poată face nimic pentru ei. Desigur, nu 

toți vărsătorii sunt așa, unii vor repeta, vor arăta că se pot desprinde până și de această problemă a 

bunului simț sau a înțelegerii profunde. Noi însă nu facem previziuni pentru această categorie de 

oameni, fie ei și vărsători. 

Dar nu e totul, în 18 aprilie Pluton va intra și el în mers retrograd în aceeași zi în care Venus 

va deveni prietenă cu Saturn retrograd. Totul se face prin apel la trecut, la greșelile trecutului, la 

oamenii pe care ar trebui să-i lase să-și poarte de grijă, să nu mai fie atât de îndurerați de nevoile lor 

pentru că, dacă sunt sinceri cu ei înșiși văd că vărsătorii le-au recomandat de multe ori în anul 

anterior să fie atenți, prudenți, să fie mai curajoși să facă ceea ce este important pentru ei și, dacă ar 

fi făcut asta, ar fi evitat situația de față sau ar fi trecut prin momente mai puțin dureroase. În 19 

aprilie Soarele le va intra pe casa familiei acolo lucrurile se vor limpezi. Există însă o presiune 

teribilă care vine de pe aceste informații pe care vărsătorul s-ar putea să nu le folosească în mod 

corect, să nu le folosească pentru binele celorlalți, ci după cum crede el că este cel mai bine pentru 

persoana în cauză sau pentru comunitate. Relația proastă dintre Venus de pe casa comunicării și 

Pluton de pe casa lucrurilor ascunse arată că aceștia sunt departe de a oferi comunității soluții 

viabile. Cel mai frumos lucru pe care ar putea să-l facă este să fie prezenți, adică prietenul care 

suferă să știe că există cineva cu sufletul cald și inima deschisă care îi urmărește suferința. 

A treia decadă a lunii aprilie înseamnă o mare provocare pentru vărsător. Aceasta va veni în 

special în preajma zilei de 22 aprilie când se va împlini Luna plina. În aceeași zi vărsătorii trebuie 

să parcurgă și o conjuncție a lui Venus cu Uranus, guvernatorul lor, aspect care se va consuma pe 

casa comunicării. Acum au mesaje de transmis, au comisioane de realizat și vor ca pe baza acestor 

situații viața lor să se schimbe în mod substanțial. Cu toate că nu au încă certitudinea că lucrul 

acesta va avea o perspectivă atât de mare, reușesc să-și reprezinte mental traseul acestora. Au o 

viziune de ansamblu de zile mari și pot să se lase în voia acestor evenimente, până când devin 

dominat întru totul de acestea. Ceea ce se consumă acum nu ține nici de mediul afacerilor, nu ține 

de iluzia de a avea, de a deține, de a câștiga sau de a procura, ci ține mai curând de naturalețe și 

sociabilitate, de ușurința cu care reușesc să facă un schimb foarte important cu scopul de a obține 

forța. Iată cât de abstractă este dorința lor de a reuși pentru că ceea ce ține de viața socială, ceea ce 

ține de câștiguri, succes sau faimă poate fi atins de vărsător relativ ușor. Desigur, lucrul acesta 

speciale poate fi atinse de un vărsător care este activ pe zona socială, cel care trăiește în izolare, așa 

după cum am văzut din 2008 încoace, are mari probleme în a acumula veniturile care trebuie 

cheltuite pentru cei ce și-au programat în această perioadă. Asta nu înseamnă că sunt deturnate de la 

scopul lor, nu înseamnă că pierd sau că sunt marginalizați. Rămân aceleași persoane atractive, 

aceiași oameni căutați, solicitați care pot oferi soluții minunate celorlalți, dar care au o singură 

durere: nu suportă să trăiască în singurătate. Solitudinea este pentru ei acum o mare pedeapsă și nu 

degeaba ceea ce se consuma acum pe casa lucrurilor ascunse le creează impresia că și în acest an va 

trebui să treacă prin același probleme prin care trec din 2008 încoace, de când Pluton le-a intrat pe 

casa lucrul lor ascunse. Au posibilitatea să privească toate aceste evenimente și cu îndoială, și cu 

suspiciune, dar și cu seriozitatea celui care dorește să lupte cu adversarul cel mai puternic pentru a 

câștiga mult mai repede o bătălie. 

Finalul lunii aprilie înseamnă pentru vărsători descoperirea unui secret. Soarele de pe casa 

familiei se va afla într-o opoziție cu Junon de pe casă imaginii sociale și sunt acum constrânși să 

împărtășească un secret, să vorbească despre ceea ce li se întâmplă de mult timp, să creadă că 

persoana care îi ascultă, îi ajută, îi susține sau le preia din greutate. Se întâmpla lucrul acesta pentru 

că în această perioadă Venus se află într-o opoziție cu Luna neagră aducând mesaje confuze, unele 

dintre ele chiar tendențioase, curiozități periculoase, o răscolire a trecutului pentru a transforma tot 

ceea ce se află în informații tendențioase sau compromițătoare. Dacă mai luăm în calcul și faptul că 

în 28 aprilie Mercur va intra în mers retrograd, menținând această deplasare timp de trei săptămâni, 

vărsătorii nu se vor mai baza pe susținerea venită din familie, dacă vor primi un ajutor, nu vor avea 
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ce să facă cu el pentru că problemele pe care le traversează sunt complet diferite față de soluțiile 

care vin din afară. Ceea ce simt ei este greu de crezut și de încadrat de cei din exterior. 

În ultima zi a acestei luni, când Venus va intra pe zodia Taur, adică în casa familiei, 

vărsătorii se vor simți eliberați de presiunea pe care comunitate o pune pe ei au oferit soluții la 

probleme la care nu se pricep sau în a oferi explicații suplimentare. Finalul lunii aprilie este însă 

foarte atractiv pentru vărsători inferior pentru că aceștia se vor simți acum încurajați să facă o mare 

figură, să lupte împotriva celorlalți, să nu se mai gândească de două ori înainte să acționeze, să-și 

permită inclusiv privilegiul de-a nu fi cu mintea limpede, de a nu ține cont de ceilalți, de-a sfida 

totul. Ajung în această poziție de dragul unui confort personal să sfideze până și susținerea care au 

apreciat-o atât de mult de la începutul anului și până în momentul acesta. Desigur, mulți se întreabă 

de ce unii vărsători sunt îndemnați să activeze în acest registru. Reperele negative, cele aplicate 

acestei decade, trimit spre finalul lunii martie când Saturn a intrat în mers retrograd. Există un gând 

de răzbunare, există o presiune teribilă pe ceea ce vărsătorii nu au mai apucat să împlinească, să 

consume sau să-și vadă desăvârșit și atunci se răzbună pe ceilalți, fac lucruri dure, haotice, chiar 

dacă nu sunt îndreptate punctual împotriva cuiva. Prin faptul că aleg să creeze un mediu dur acestea 

pot deveni o pacoste pentru cei din jur. Astfel, în ultima decadă a lunii aprilie, când toată lumea se 

simte încurajată, îndemnată să privească totul prin libertate sau prin destindere, vărsătorii se 

eliberează de orice constrângere a moralității sau a disciplinei, pentru a fi o pacoste pentru ceilalți. 

În mod absolut sigur, această previziune nu se aplică vărsătorilor educați, care sunt oameni cu 

sufletul frumos, rafinat și elegant. Aceștia vor observa cât de ușor le va veni să le facă probleme 

celorlalți, însă vor refuza categoric să procedeze în felul acesta. 

 

MAI 
Schimbare. Sunt vulnerabili în fața unor evenimente neobișnuite. Activează într-un registru 

nou. Primesc mesaje ciudate. Viața li se pare complicată. Nu se miră de ceea ce primesc, dar se 

miră de ceea ce primesc alții. Au puterea să transforme totul frumusețea. Au idei proaste, dar se 

distrează pe seama lor. Șochează opinia publică. Nu se hrănesc bine. Viața le este dezordonată, dar 

cei din jur nu văd. Se risipesc ușor. S-au hotărât să nu mai facă niciun compromis. Activității 

intense. Refuză confuzia, dar o tolerează pe a celorlalți. Comportament oscilant. Se tem de trădare. 

Devin indispensabili pentru colaboratori. Primesc un deziderat negativ și regret. 

 

Mai le aduce și vărsătorilor întâlnirea cu o schimbare care ar putea să le afecteze impactul 

social al mesajului pe care-l au de transmis, relațiile sociale, cele profesionale sau atitudinea pe care 

o au față de o pasiune. Deocamdată, adică pe 21 mai, sunt în ultima etapă în care ar putea ca frica de 

viitor să-i facă vulnerabili. Deocamdată știu cam care sunt pericolele și negațiile cu care se vor 

întâlni vor fi cereri individuale, cele legate de atitudinea lor față de ce va veni din exterior, nu 

invers. Simplitatea este elementul cel mai vulnerabil în momentul acesta și numai prin neglijarea 

simplității vărsătorii vor pierde un bun, un drept sau un privilegiu. 

În prima zi a lunii mai Soarele se va afla într-o relație bună cu Neptun și pentru că Neptun le 

trece prin casa hrănirii și a banilor vărsătorii nu mai pot articula corect intențiile pe care le au față 

de un preț social. Cred că dacă se ocupă de ceea ce se află în intimitate, de sentimentele lor sau 

poate chiar de familie atunci depășesc o criză de identitate și soluțiile sociale vin ca o consecință a 

echilibrului interior. Nu se întâmpla lucrul acesta nici în prima zi a lunii mai și nici în 3 mai când 

Soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter. Au maniere, sunt puternici, sunt inspirați și găsesc 

soluții interesante pentru ceilalți. Poate nu ar trebui să se grăbească atât de mult în a-i convinge pe 

ceilalți că gândesc foarte bine. Accentuarea casei de finalitate ar putea să le aducă încheierea unor 

prietenii frumoase care în această perioadă activau pe muchie de cuțit, erau la limită, nu mai 

funcționau ca pe vremuri. Spre deosebire de ceilalți, vărsătorii știu că aceste prietenii trec acum 

printr-o criză, nu sunt pe final, dar prin aceste derapaje ar putea să le transforme, ar putea să 

preschimbe această criză într-o etapă finală. Pot să greșească, pot să inverseze ordinea lucrurilor sau 

pot să transforme această criză într-o etapă finală dacă ascund un adevăr, dacă nu spun tot, dacă vor 

să-i convingă pe ceilalți cu o parte din mesaj, dacă nu au încredere în puterea persuasiunii, dacă nu 
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îndrăznesc mai mult sau chiar îi obligă pe ceilalți. În general, vărsătorii țin foarte mult la libertatea 

lor și în mod firesc nu îngrădesc libertățile celorlalți. Pe opoziția dintre Venus și Junon ar putea de 

această dată să procedeze altfel. Nu ar trebui să ne mirăm că pe începutul lunii mai se face trimitere 

către evenimentele pe care vărsătorii le-au parcurs pe mijlocul lunii ianuarie. De această dată 

privesc cu înțelepciune, cu atenție sau poate chiar cu răbdare, deși răbdarea nu le este specifică, 

către această perioadă fiind mai curând refractari față de ceea ce s-a consumat la începutul lui 

martie când Junon a intrat în mers retrograd, iar Marte a ieșit din scorpion și a intrat în săgetător pe 

casa prietenilor. Ceea ce s-a consumat la începutul lunii martie a însemnat o invitație la a se 

comporta altfel, poate chiar traversarea unor schimbări în zona prietenilor cu care vărsătorii nici 

acum, la început de mai, nu s-au adaptat încă.  

Luna nouă care se 

împlinește pe 6 mai arată că 

riscul pe care-l vor gestiona 

foarte bine este acela de a se 

asocia cu oameni cu care 

rezonează pe moment, dar cu 

care, la modul general, nu au 

prea multe lucruri în comun. 

Caută să se asocieze acum cu 

oameni care îi fac să se simtă 

bine, să râdă, să fie optimiști, 

să depășească această criză 

relațională în care se află. În 

mod general, această criză 

pentru celelalte semne 

zodiacale este de o intensitate 

mai mică însă vărsătorul are 

tendința de a exagera în situații 

de genul acesta, când văd 

foarte clar luminița de la 

capătul tunelului, dar nu 

reușesc să convingă pe nimeni 

să pornească pe acest drum. 

Fac acum trimitere la curățenie 

sufletească, la evoluție, la 

transformare prin frumusețe, 

prin plăcere sau prin 

acceptarea opiniei celuilalt 

însă se așteaptă, și nu fac rabat 

de la aceasta atitudine, ca și 

ceilalți care procedează la fel. 

Când nu se întâmplă lucrul 

acesta refuză categoric un tip 

de relație și coboară nivelul, se 

izolează sau pornesc într-o călătorie cu final neașteptat. Iubesc surprizele și din această cauză 

revenirea lui Jupiter la mersul direct pe casa ocultism îi expune pe vărsători față de surprize venite 

dintr-o zonă pe care nu o anticipează sau despre care nu știu foarte multe lucruri. În aceeași zi în 

care Jupiter își revine la mersul direct și vărsătorii înțeleg mult mai bine ceea ce dețin, ceea ce pot 

folosi pe termen lung, Mercur se va afla într-o conjuncție cu Soarele. Se întâmplă lucrul acesta pe 

casa familiei însă Mercur fiind retrograd nu le aduce acestora soluții prin concentrare, ci le 

amplifică această dramă ca și cum soluțiile pe care le au sunt cele mai proaste, își pun singuri sare 

pe rană și tot singuri se învinuiesc de proasta inspirație. 
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Nu doar din unghiurile acestea înțelegem că prima decadă a lunii mai este un impas pentru 

cel născut în zodia Vărsător, ci și din relație pozitivă a Soarelui cu Axa Dragonului prin care nu se 

mediază tendința Nodurilor adică se găsește o soluție practică utilă sau de durată pentru criza 

momentului, ci doar o soluție care să tempereze puțin agitația. Desigur, s-ar putea pentru momentul 

acesta să fie suficient. Vărsătorul nu are nevoie de soluții pe termen lung deși le cere acum, pentru 

că revenirea lui Jupiter la mersul direct le oferă acestora cam tot ceea ce au nevoie pentru a face 

lucrul acesta. Există însă un neastâmpăr față de aceste proiecte pentru că Luna neagră se află acum 

pe final de tranzit pe casa a IX-a, pe casa proiectelor. Lăsând impresia că știe unde să ajungă, în 

mod firesc toți cei din preajmă se așteaptă să se bucure cu ceea ce au aproape, cu ceea ce primesc 

imediat la solicitările pe care le fac, cu puținul care le-a rămas în preajmă. Ei știu însă că nu asta 

este ceea ce caută și din această cauză au tendința să șocheze acum opinia publică făcând lucrul cel 

mai greu, lucrând în continuare asupra proiectelor pe termen lung deși acestea par să îi epuizeze. 

Noi, pentru că studiem astrologia, știm că relația bună dintre Venus și Neptun arată o discrepanță 

între emoție și mesaj, între ceea ce simt și ceea ce se vede în exterior. Deci persoana din jur ar trebui 

să aibă încredere în vărsător că știe foarte bine ce alege, să nu-i compătimească pentru greutatea 

acțiunii, ci pentru numărul puțin de prieteni din această perioadă. Asta ii doare cel mai tare. 

La fel cum se întâmplă cu soarele în raportul său cu Axa Dragonului, la fel se va întâmpla și 

cu Mercur care în 10 mai trimite unghiuri pozitive față de Axa Dragonului, dar de această dată 

mesajul pare altfel pentru că Venus se împrietenește brusc cu Jupiter ce se află deja în mers direct și 

le atrage atenția vărsătorilor că viața are alte priorități, că anumite favoruri pe care le primesc și care 

se referă la împlinirea strictelor necesități s-ar putea să fie mari iluzii, adică să nu-i mulțumească, să 

nu-i hrănească, să nu-i ajute. 

Ceea ce se consumă în a doua decadă a lunii mai le oferă vărsătorilor perspectiva de a 

exercita o funcție. S-ar putea ca această funcție să fie legată de viața socială, de viața artistică, de o 

sensibilitate pe care doresc să și-o cultive, de împlinirea unor așteptări, poate chiar cele legate de 

întoarcerea dintr-un drum greșit, oprirea unor demersuri eronate sau oprirea acelor colaborări care îi 

atrage către compromisuri sau către o viață dezordonată. Lucrurile acestea sunt vizibile din relația 

bună a lui Mercur cu Pluton și din conjuncția lui Mercur cu Venus. Raportul acesta aduce 

vărsătorilor o profunzime în decizii, în cele care privesc erorile pe care l-au făcut, atașamentul de 

materie, de confort, de plăcerile pe care și le explorează în intimitate, de neînțelegerile care se pot 

transforma în evenimente dacă decid fără să se gândească suficient de bine, dacă nu tolerează 

limitele celorlalți și dacă le impun acestora evadări abuzive din mediul care le este specific. Ca un 

recul, ca un răspuns la ceea ce fac, mediul social ar putea să impună aceeași greutate vărsătorului, ar 

putea să expună la aceleași riscuri, le aceleași pericole și viața să i se pară obositoare în încercarea 

lor de a o face mai bună. 

Desigur mult mai vulnerabili sunt vărsători inferiori, cei care refuză o educație sau care se 

lasă modelați destul de greu. Pot avea acum mari semne de întrebare față de religie, față de 

moralitate, față de conduită și ar putea să se comporte ca îngerii căzuți, ca ființe decăzute.  

Relația bună al lui Venus cu Axa Dragonului nu-i ajută pe vărsători să privească foarte 

departe. Pentru că se află într-o decadă ce privește ultima perioadă a lunii mai ca pe un element 

negativ, ca pe o grijă, ca pe o temelie în fața unor obstacole pe care le intuiesc și despre care nu știu 

încă foarte clar dacă vor putea fi depășite, schema aceasta pe care o aplică în mijlocul lunii mai le 

inspiră teamă. Nu ar trebui să privească totul prin grija, pentru că mijlocul lunii mai reprezintă 

îndemnul spre liniște, spre detașare sau spre experimentarea unor forme de libertate pe care 

vărsătorul o iubește foarte mult. Asta înseamnă acceptarea opiniei celuilalt, înnobilarea sufletului 

printr-o formă de prosperitate cu care vărsătorul lucrează foarte bine, aceasta fiind mai curând una 

legată de planul ideilor, de noțiuni, de principii, de o inteligență care poate să fie și practică dar, 

după cum sunt dorințele în această perioadă, este mai mult una abstractă. Evenimentele sociale în 

care se implică pe baza acestor scheme sunt însă, pe baza contrastului, marcate de insensibilitate. 

Vărsătorul vrea să facă bine și până la urmă primește rău, vrea să fie echilibrat și până la urmă 

destinului îi duce în mediile agitate, haotice, periculoase sau siguranța și încrederea sa transmit un 

impuls ciudat partenerilor, iar aceștia să-și ofere libertatea de a se comporta altfel. Confruntarea 
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dintre libertăți ar putea să-i ducă la o luptă subtilă pentru supremație, la reașezarea schemelor 

sociale sau la o formă disimulată de confruntare. 

Vărsătorul inferior ar putea să treacă în această a doua decadă a lunii mai prin confuzie. 

Experiențele li se vor părea destul de dificile pentru că nu pot stabili proiecte pe termen lung, nu se 

pot implica în evenimente care să fie dominate de farmec de frumusețe sau de eficiență, dar se simt 

implicați în rapoarte sociale care solicită foarte mult. Cu alte cuvinte, muncesc intens, dar nu se 

vede nimic din urma lor, nu reușesc să vadă niciun rezultat. Vărsătorii nu trebuie să uite că Mercur 

se află acum în mers retrograd pe casa familiei și experimentează probleme de comunicare pe care 

până acum le-am văzut la alții, iar de curând le traversează pentru că și-au dorit asta, au fost curioși 

cum anume se simte un om care trebuie să treacă prin așa ceva. În 20 mai, când Venus se va afla 

într-o relație bună cu Chiron, Soarele intră pe casa iubirii dăruite și atunci vărsătorii se vor simți 

încurajați să se exprime la un alt nivel, să ignore toate aceste surse de tensiune sau evenimente 

obositoare pentru a se ocupa de ceea ce-i face plăcere. Va vedea că prin plăcere crește și se dezvoltă 

într-un mod foarte frumos. 

21 mai este de referință și pentru vărsători, la fel cum este de referință și pentru celelalte 

semne zodiacale. Luna neagră trece pe zodia Scorpion care înseamnă pentru vărsător casa imaginii 

publice. Dificultățile pe care le vor traversa în următoarele nouă luni sunt legate de imaginea pe 

care și-au construit-o, de aspirațiile pe care și le văd zdruncinate, afectate sau agasate în mod 

gratuit. Prima zi de tranzit al Lunii negre prin zodia Scorpion s-ar putea să nu aibă pentru vărsători 

o prea mare relevanță. Pentru că au încă din finalul decadei anterioare Soarele pe casa iubirii dăruite 

trăiesc într-un abur fin, visează foarte ușor, privesc cu o anume confuzie la evenimentele sociale și 

pentru orice lucru negativ își acordă circumstanțe atenuante. Chiar dacă nu este momentul potrivit 

să se trezească la realitate, pentru că vor avea timp în următoarele nouă luni, își pot permite în 

continuare, cel puțin până la finalul acestei luni, să trăiască în acei aburi ai romantismului și ai 

sensibilității. 

În timp ce visează la un trai frumos, la o viață utopică, în timp ce precizia pe care au 

dovedit-o de la începutul anului și până în mijlocul acestei luni este înlocuită de un comportament 

oscilant, în timp ce își pot permite luxul de a renunța la viziunea de ansamblu, în jurul său lumea se 

zdruncină. Trecerea Lunii negre pe zodia Scorpion înseamnă exercitarea forței pentru ceea ce 

înseamnă ocult, misterios, secret și compromițător. Toate au un singur rezultat: abuzul de putere. 

Vărsătorul însă nu simte acum că este victima abuzului de putere, dar va avea timp până la finalul 

acestui an să conștientizeze lucrul acesta. 

Luna plină care se împlinește pe 22 mai este semn de tensiune, dar nu o tensiune nouă, ci 

una care este veche, dar care se exprima acum la un nivel mult mai înalt. Problema emoțiilor este 

una destul de accesibilă vărsătorilor însă ei nu sunt în stare să și le exprime pe acestea așa cum le 

trăiesc. Pentru cineva născut în altă zodie, ca să înțeleagă ce simte un vărsător are nevoie să facă 

trimitere la elemente abstracte, cele care trec deasupra lumii materiale doar pentru a o sfida, doar 

pentru a-i arăta că este limitată. În 22 mai, când Mercur își va reveni la mersul direct, vărsătorii își 

dau seama că pot trăi cu puțin, iar asta înseamnă a lansa către comunitate un astfel de mesaj, 

înseamnă a-i încuraja pe hoți să vină și să ia totul din casă dacă tot el se poate mulțumi cu foarte 

puțin sau cu mai puțin decât are. 

Desigur, faptul că Venus trece pe casa iubirii dăruite accentuează această dorință de a trăi 

totul la modul ideal, utopic și cu cât problemele sunt mai mari cu atât ambiția lor de a se detașa de 

acestea este mai intensă. Trecerea lui Venus pe zodia Gemeni arată că există o problemă de 

sinceritate, o problemă de înțelegere a sincerității și cel mai intens vor trăi acest lucru partenerii 

vărsătorilor, cei care acceptă cu greu oscilațiile prin care trece acest nativ. Intrarea lui Venus pe 

zodia Gemeni implică în mod obligatoriu și opoziția sa cu Marte, cel care se apropie de finalul 

tranzitului sau prin Săgetător, cel care, prin retrogradare, va intra pe casa imaginii publice, în 

Scorpion, pe 27 mai. Se poate vorbi în această a treia decadă a lunii mai de o frustrare, cea legată de 

faptul că trebuie în continuare, să se ocupe de anumite lucruri care nu mai merg de la sine, de 

dezastre, de soluții pentru ceilalți, de administrarea unui bun de care nu se vor bucura niciodată, 

trebuie sa acorde acestora o mare atenție pentru că fără ajutorul lor lucrurile nu mai merg. Astfel, pe 

finalul lunii mai se cred indispensabili, iar caracterul favorabil al acestei atitudini va fi remarcat cu 
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precădere în preajma zilei de 26 mai, când Jupiter va fi într-o relație negativă cu Saturn. Vor insista 

mult pe carieră, pe bună înțelegere, pe adaptarea nevoilor lor la nevoile celorlalți pentru a le putea 

soluționa problemele într-un mod mult mai frumos, pentru a renunța la planurile de despărțire sau 

de trădare, poate chiar la mustrările de conștiință pe seama derapajelor pe care ceilalți le traversează 

în această perioadă din cauza lor. 

Trecerea lui Marte în Scorpion, prin retrogradare, arată că se întorc la probleme sociale care 

le-au dat bătăi de cap cu luni în urmă. De această dată au și Luna neagră pe această casă și 

problemele acestea pe care ei înșiși le reînvie se transformă în obstacole. O simplă confruntare 

devine luptă, un simplu semn de întrebare devine o situație dificilă, dorința de a se mai gândi odată 

înainte de a se decide ce transformă în renunțare sau abstinență. De aici înțelegem că prin aceste 

probleme vărsătorii se întorc la complicații pe care le-am traversat la începutul anului, în mijlocul 

lunii ianuarie moment când au trecut prin împlinirea unui unghi negativ între Pluton și Luna neagră. 

Acum au impresia că avertismentele de atunci se referă strict la imaginea socială, la pericolele ce se 

pot transforma în prezent în mari eșecuri sociale, în ceea ce vor duce spre risipă sau spre pierderi 

definitive. Pentru că în 30 mai se va împlini și o conjuncție între Junon și Luna neagră vărsătorii fac 

și alegeri proaste ca și cum își semnează singuri sentința. Vor avea însă multiple ocazii până la 

finalul anului să repare greșelile pe care le fac acum. 

 

IUNIE 
Schimbare importantă în ritmul de lucru. Poveștile sunt frumoase cu cât sunt mai agresive. 

Se așază împotriva curentului vor să fie altfel prin mister. Au mai multă putere. Se simt revigorați. 

Primesc semnale interesante din partea celorlalți. Pot să rezolve ușor probleme ce țin de 

comunitate. Renunță ușor la elemente negative. Au ambiții pe care ceilalți nu le mai pot răzbună, 

dar savurează o răzbunare mai veche. Ascund adevărul pentru că vor să-l protejeze. Se întorc la 

metode mai vechi. Pot să critice, dar nu o fac. Se preocupă de binele celorlalți. Cheltuieli 

suplimentare. Veniturile cresc. Nu respectă alimentația sănătoasă. Am nevoie de odihnă. 

 

În luna iunie vărsătorii consideră că trebuie să schimbe ceva în ritmul de lucru, să lucreze 

altfel, mult mai incisiv, fără susținerea celorlalți, să facă multe lucruri de unii singuri și dacă este 

cazul să fie chiar puțin mai egoiști. Nu încape discuție că această decizie este destul de proastă și 

vor renunța destul de repede la ea. Își vor construi povești de dragoste, povești de război, vor crede 

în ele și se vor vedea pe sine în centrul acestor istorisire considerând că dacă ocupă această poziție 

în mod sigur rolul vieții lor este unul foarte important. Dar  viața unui vărsător este importantă nu 

prin poveștile pe care le construiesc acum, nu prin lucrurile neobișnuite pe care le alimentează nici 

măcar prin combinația ciudată de percepție sau de acțiune, ci prin ceea ce-au făcut de la începutul 

anului și până în momentul acesta. Dar pentru că au o Luna neagră pe casa imaginii publice și 

pentru că acest element astral se află și în conjuncție cu Junon au tendința de a face alegeri proaste, 

de a crea celorlalți impresii care nu sunt adevărate și apoi să-și consume toată energia pentru a le 

repara pe acestea. Luna iunie este reprezentativă la acest capitol și lucrurile se vor rezolva abia la 

sfârșit, când Marte își va reveni la mersul direct. Deocamdată, tot ceea ce fac este încărcat de o notă 

agresivă, de o duritate pe care vor încerca să o tempereze, să o liniștească obținând rezultate 

concrete, atingând finalitatea în anumite demersuri, fără să conteze dacă această finalitate este bună 

sau nu, dacă este ceea ce și-au dorit sau nu. Încă de la începutul lunii Mercur se va afla într-o relație 

bună cu Axa Dragonului, dar de această dată nu va mai putea să medieze tendința nodurilor. 

Mesajul pe care îl dețin se va supune unui frustrări, va deveni executantul perfect al unei 

agresivității care vine din interior și care nici nu va putea fi explicată în așa fel încât să fie înțeleasă 

corect de ceilalți. La începutul lunii iunie vărsătorii lucrează cu misterul, urmăresc rezultatele 

celorlalți și vor face ceea ce nu le-a plăcut niciodată să facă: încearcă să imite succesul altora. Este o 

alegere proastă, ca multe altele, de altfel, pe care le vor adopta în aceasta perioada, pentru că 

Soarele și Venus, cele care se află în fereastra conjuncției, trimite două opoziții către Saturn de pe 

zodia Săgetător. Frustrarea aceasta se transformă în eveniment și tot această frustrare cere în mod 

obligatoriu ca prestatorul să fie văzut altfel. El știe că acționează acum în felul acesta pentru că 
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traversează o anume timiditate. Vărsătorii nu sunt timizi, ci, în general, au încredere în sine, am 

mintea limpede și dacă au ceva de transmis, dacă au ceva de făcut nu-și pierd vremea cu emoții 

inutile. Tocmai de aceea această timiditate este o mare ciudățenie pentru un vărsător care vrea să fie 

neobișnuit în această perioadă pentru că nu știe cum își taie singur craca de sub picioare, acceptă să 

fie primit în situația în care, în mod paradoxal, timiditatea este cea care îi împinge către combinații 

periculoase. Este singurul care pierde din această confruntare, devenind, astfel, și un exemplu pe 

seama căruia se pune în aplicare o sancțiune. Sunt dați de exemplu negativ și această situație ar 

putea să reprezinte o maturizare bruscă. Renunță la copilărie renunțe la visele la romantism, renunță 

la toți acei aburi de poveste în care au trăit. 

 
Prima decada lunii iunie face trimitere, ca reper negativ, la ceea ce s-a consumat la începutul 

lunii martie, când Junon a intrat în mers retrograd, deci cauza problemelor de acum vine cu 

precădere, din punct de vedere astral, din conjuncția Lunii negre cu Junon. Nu pot avea probleme 

mai mari decât acestea de acum, de altfel, acestea sunt singurele pe care nu le pot controla și din 

această cauză doresc să intervină în schema aceasta cu un contrast. Contrastul este obsesia 

vărsătorilor în anul 2016 și de fiecare dată când sunt în impas apelează la el. Pe 5 iunie când se 

împlinește și Luna nouă există toate premisele necesare ca vărsătorul să ia contact cu lipsa de 

respect. Îl au în continuare pe Saturn retrograd pe casa prietenilor și s-ar putea ca această lipsă de 

respect să vină tocmai din zona prietenilor. Dacă nu le-ar fi frică de lucruri pe care nu le înțeleg 

perfect sau nu s-au finalizat atunci nu s-ar putea discuta în această perioadă de astfel de derapaje. 

De altfel, și conjuncția soarelui cu Venus din 7 iunie face trimitere tot la o formă de duritate însă 

duritatea ce vin din această conjuncție se localizează în zona sentimentelor. Dacă vor să transforme 

aceste sentimente în întâmplări, în evenimente atunci vor pune o greutate pe cei cu care colaborează 

și va fi o altă greșeală. Este o greșeală pentru că această conjuncție trimite unghiuri negative către 

Axa Dragonului și vărsătorii nu trebuie să uite că în această perioadă trebuie să se mulțumească cu 

ceea ce au. Prietenii nu sunt obligați să le ofere nimic, nu sunt constrânși de suferința vărsătorului să 

intervină nici măcar pentru a-l ajuta. Trebuie să fie atât de maturi și atât de preciși încât să nu aibă 

așteptări nerealiste de la ceilalți. Conjuncția lui Junon cu Luna neagră se aplică tuturor semnelor 

zodiacale, dar numai în cazul vărsătorilor ea se plasează pe casa imaginii publice. Vărsătorul 

trebuie, așadar, să scoată acum castanele din foc cu mâinile altora. Dacă au imaginea compromisă 

este pentru că au greșit doar ei și nimeni nu poate interveni în această relație complexă pe care el o 

are cu comunitatea. Apoi se mai produce un eveniment. În 8 iunie Junon va intra pe casa drumurilor 
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lungi și vărsătorii vor considera că cea mai bună soluție este să fugă de la locul faptei, să dezerteze, 

să invadeze din acest cadru apăsător în speranța că timpul le vindecă pe toate. Timpul acum este și 

el retrograd, adică Saturn care are această deplasare, și nefericirea trebuie rezolvată punând degetul 

pe rană, insistând în soluționarea problemei. Pot să facă lucrul acesta în preajma zilei de 9 iunie 

când Mercur se va afla într-o opoziție cu Marte și când pot să pună în aplicare soluții neobișnuite. 

Au însă flutur la cap, visează în continuare tot la evadare, tot la fugă de responsabilitate tot la 

schimbări care să se producă de la sine. Nu sunt trădători, nu întorc spatele celor care i-au ajutat, dar 

nu mai pot îndura, nu mai pot tolera situațiile care li se întâmplă. Forma aceasta de revoltă ar putea 

să fie o altă mare greșeală pe care vărsătorii ar putea s-o facă în acest an. Au însă mai mult tact 

decât au avut în luna mai și din această cauză sunt încurajați ca în această deplasare să facă un ocol, 

să treacă pe la un prieten, să treacă pe la terapeut, pe la psiholog, să-și viziteze familia, să viziteze 

locuri dragi care sunt pentru ei încărcate de o mare semnificație și contactul cu aceste persoane sau 

locuri să aibă asupra lor un impact terapeutic major. 

De impactul terapeutic al acestei călătorii vărsătorul va fi conștient în urma zilei de 12 iunie 

când Marte se va afla într-o relație bună cu Chiron. De altfel, acest aspect este susținut și de 

prietenia dintre Venus și Uranus și energia pozitivă cu care intră în contact acum îi ajută pe 

vărsători să se echilibreze, să renunțe la comportamentul oscilant și să îmbrățișeze un bine care le 

va fi foarte util în a doua parte a anului. Valorile cu care intră acum în contact sunt puternice, 

frumoase și utile atât lor cât și celorlalți. Renunța la baloanele de săpun, la visele fanteziste, la ceea 

ce este puternic și de durată, la ceea ce este trecător și această libertate devine foarte importantă 

pentru proiectele de viitor. Iată cum paradoxul ocupă din nou un loc important în viața unui vărsător 

care vrea să facă o schimbare importantă, care renunță la brutalitate și totuși își menține ambiția de 

a împlini un proiect amplu. 

Pe 13 iunie Mercur intră pe zodia Gemeni, adică pe casa iubirii dăruite și Neptun își inițiază 

mersul retrograd. Prin faptul că Mercur a ieșit din zodia Taur înseamnă pentru vărsător o eliberare 

de condiționări obositoare. Nu mai trebuie să țină cont de calcule, de măsură, nu mai trebuie să se 

preocupe de patrimoniu și nu mai trebuie să ducă singuri pe umeri grijile familiei. Trecerea lui 

Mercur pe casa iubirii dăruite le spune acestora că a sosit timpul să se ocupe de ei, să iasă din 

întuneric, să se îndrepte spre lumină pentru a fi veseli, jovial fericiți. Retrogradarea lui Neptun pe 

casa banilor le oferă vărsătorilor explicații sau un motiv pentru care fac lucrul acesta. Aleg să se 

bucure de ceea ce știu mai bine pentru că oricum lucrurile ce țin de planul material nu se vor 

rezolva niciodată pentru el, mai bine decât s-au ocupat în ultima perioadă nu va putea niciodată să 

se ocupe de lucrurile acestea. Retrogradarea lui Neptun arată că intră într-o perioadă de restricții, 

dar își impune să nu le simtă așa cum sunt, să nu le ia prea în serios, să le trateze cu indiferență și de 

fiecare dată când li se par obositoare să renunțe complet la ele și să evadeze așa cum s-a întâmplat 

în ultima perioadă cu această călătorie interesantă. Desigur, Junon în zodia Balanța prin 

retrogradare poate arăta vărsătorilor că această călătorie poate fi făcută și mental, nu doar fizic. 

Important este să nu refuze această formă de libertate să nu blocheze vindecarea, să nu se opună 

procesului acesteia doar pentru că li se pare ca au o variantă mai bună, doar pentru că trebuie ca 

această vindecare să se producă așa cum gândesc ei. Această încăpățânare nu le este utilă. 

În mijlocul lunii iunie vărsătorii sunt preocupați de efectele în lanț pe care le produc 

acțiunile lor. Deocamdată, adică în stadiul acesta de careu dintre Soare și Chiron, se gândesc doar la 

ceea ce produc în momentul acesta, doar la implicațiile sociale ale unor acțiuni de moment. Când se 

vor plictisi de acestea vor vedea că pe zona publică sunt în continuare active și efectele acțiunilor pe 

care le-au făcut împlinit trei luni ale anului, cu precădere cele care au fost inițiate la începutul lunii 

martie care se ocupă de proiecte, iar acestea, pentru că Pluton trimite o tensiune către Capul 

Dragonului sunt gândite de mai multe ori, sunt interiorizate, sunt ascunse sunt chinuite. De altfel, 

este pentru prima dată când un impuls foarte puternic și ambițios este tăinuit de un vărsător. 

Desigur, nu le este specifică această acțiune, dar apelează la ea considerând că numai așa se pot 

proteja de pericole ce ar putea să vină din partea oamenilor răi. Pluton se afla acum în mers 

retrograd și sunt într-o perioadă în care își aduc aminte numai de lucrurile rele pe care a trebuit să le 

parcurgă din cauza celorlalți. Ascunzând adevărul, tăinuind ceva crede că face bine și pune alături 

de această nevoie de protecție un gând mic, foarte mic, de răzbunare. Venus de pe zodia Gemeni de 
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pe casa iubirii dăruite trimite un trigon către Junon retrograd de pe casa gândirii profunde. Această 

răzbunare este însă infantilă, deoarece crede că prin această tăinuire îi pedepsește pe ceilalți, îi 

privează de dreptul de a se folosi de un element foarte util. S-ar putea în cazul unor persoane 

profitoare ca aceasta să fie o formă de pedeapsă. Imediat ce intră pe casa muncii vărsătorii nu se vor 

mai preocupa de lucrurile acestea, își vor îndrepta atenția către ceea ce au ei de făcut, către un ritm 

de lucru, cu scopul de a descoperi în preocupările acestea ceva care să-i facă să se simtă mai bine. 

Deocamdată, nu se simte bine și evoluează prin constrângere, adică fac un inventar foarte precis 

asupra factorilor de stres cu care intră în contact prin această activitate, prin profesie, prin serviciu. 

Saturn și Neptun își vor definitiva careul pe care îl formează de ceva vreme și pentru că ambele 

planete sunt în mers retrograd își unesc forțele pentru a defini o problemă a trecutului, una de 

conștiință, una care vizează speranțele pe care vărsătorii le au de la oameni care până acum au 

dovedit contrariul a ceea ce ei așteaptă. Dacă nu sunt atenți se pot enerva mult prea ușor 

considerând că sunt priviți ca persoane noi, ca oameni care prin greșelile repetate pe care l-au făcut 

au transformat bunătatea într-un element de vulnerabilitate. Este adevărat, acum sunt doar obosiți de 

adevărurile încărcate de durere pe care le conștientizează. 

Luna plină din 20 iunie înseamnă pentru acești nativi un mare efort. Deși Venus a intrat deja 

pe casa muncii și sentimentelor se orientează către altceva, această Lună plină le aduce tentația de a 

retrăi ceva care la momentul respectiv, în trecut, era foarte frumos, plăcut, dar acum poate 

transforma într-o mare iluzie, într-o mare minciună pentru că realitatea este alta. Realitatea prezentă 

este definită de unghiurile negative între Mercur și Saturn, de întâlnirea cu oameni care le distrug 

prea ușor visele, care-i agresează sau care critică. Vărsătorul se supără dacă este criticat, i se 

zdruncina acestuia universul și în această perioadă când Venus de pe zodia Rac îi face sensibil, prea 

vulnerabil la genul acesta de intervenție, orice formă de critică are asupra sa un impact destul de 

dur. Pentru a compensa, pentru că și de această dată au obsesia contrastului, vin spre ceilalți cu mult 

respect, cu sentimente frumoase, cu căldură sufletească, cu atenție și disponibilitate sperând că prin 

acest exemplu răutatea celorlalți să se stingă. Careul dintre Mercur și Neptun arată că această 

răutate a celorlalți va putea fi compensată de intensitatea binelui pe care ei îl arată acum. Poate dacă 

faptele lor ar fi mai mari, mai intense sau mai profunde, ar obține rezultatul respectiv. Au ocazia în 

aceasta a treia decadă a lunii iunie să vadă că este important să faci fapte bune, dar nu oricum. 

Pe 21 iunie și soarele va intra pe casa muncii și evenimentele pe care le parcurg au un mesaj 

clar. Nu mai sunt întâmplătoare și nici nu le mai compromit imaginea socială sau dacă îi  

compromit lucrul acesta se consuma fără ca ei să observe. Și Junon va susține acest mesaj prin 

faptul că pe 22 iunie își va reveni la mersul direct și amintesc de lucrurile foarte importante pe care 

le-au învățat în ultimele luni. Cu toate că se menține în continuare această notă dură și neplăcută a 

experiențelor triste, vărsătorul se bucură că a avut ocazia să treacă prin situații de genul acesta, este 

încântat că sub imperiul acestei presiuni a putut să se mobilizeze pentru a se întâlni cu un mare bine, 

l-a văzut pe acesta, îl apreciază în continuare după adevărata valoare nu se mai interesează dacă 

oamenii din jur rămân în continuare la fel de răi sau de periculoși, important este că el a reușit să se 

regăsească. 

Forma aceasta de încredere sau de curaj vine tot pentru că au acum puterea să pună în 

aplicare contrastul ce vine din relația negativă a lui Mercur ce se află într-o relație negativă cu Axa 

Dragonului și care îl face pe vărsător să traverseze o perioadă de mari îndoieli. El are încredere, este 

puternic și poate extrage din motivele de supărare, de tristețe sau de durere un sens aparte. Astfel, în 

25 iulie când Jupiter se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului întâlnesc o formă de 

recompensă, un premiu, un noroc ca o dovadă a faptului că sunt ființe care pot atinge o mare 

performanță în orice moment. Desigur, s-ar putea ca acest unghi în urma regăsirii pe care o 

traversează vărsătorul și fiind secondat de trigonului dintre Soare și Luna neagră aceștia să 

depășească o limită a încrederii, să se creadă prea puternici prea mari sau prea dur, prea eficienți sau 

să pășească din nou într-o lume utopică urmărind să acceseze calității pe care deocamdată nu le-au 

sau care nu le sunt permise. Cert este că momentul acesta este unul de progres, de încredere și pot 

pe baza acestor beneficii să ignore sau sa anuleze o mare parte din demersurile negative ale acestei 

perioade. Pe 27 iunie Chiron intră în mers retrograd și pentru că acest asteroid se află pe casa 

banilor simt că pierd prea multe, deoarece acolo există o mare problemă, atât în mod concretă prin 
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faptul că nu se poate ocupa acum de venituri, de cheltuieli, de buget sau de patrimoniu precum i se 

cere, deci a descoperi o noua filozofie de viață care să facă referire la aceeași problemă care oricum 

este foarte clară reprezintă o risipă. Nu vor acorda deocamdată o prea mare importanță acestui 

aspect, ci vor considera că trebuie să fie atenți ca nu cumva aceste elemente se exercite pe ascuns o 

presiune încât să-i transforme în oameni care aleg evenimente sociale doar ca să creeze un contrast 

cu acestea. Ei trebuie să fie liberi, să trăiască toată viața pe baza acestui contrast. Beneficiază de 

această înțelegere specială, fermă, vizibilă cu precădere în preajma zilei de 27 iulie, când Mercur va 

avea de împlinit un sextil cu Uranus. 

De altfel, finalul lunii iunie este unul cu totul aparte pentru vărsători deoarece aduce o mai 

mare responsabilizare prin trecerea lui Mercur pe casa muncii, dar și o oprire a unor demersuri mult 

prea grele, complicate sau egoiste care i-ar fi afectat iremediabil, adică revenirea lui Marte la mersul 

direct. Această revenire se consumă în ziua în care Venus din Rac mediază tendința Nodurilor, deci 

vărsătorii transformă această redresare într-un motiv de seriozitate, de atracție către muncă, de 

preocupare. Rămâne de văzut cum vor gestiona interesul pentru muncă. Unii dintre ei ar putea să 

iau mult prea în serios această preocupare, se neglijează, evită alimentația sănătoasă, odihnă, 

muncesc până la epuizare și se bucure doar cu rezultatele pe care le obțin acum, nu și de ceea ce au 

obținut în anul anterior. Ei trebuie să fie conștienți însă că orice formă de abuz are efectele sale 

negative. 

 

IULIE 
Vor să pună în aplicare un plan îndrăzneț. Își dau seama ce nevoi au. Refuză un eveniment 

important. Probleme financiare. Trec prin perioade agitate. Se consumă mult pentru binele 

celorlalți. Vor să se facă util dar nu știu cum. Conduită interesantă. Atrag atenția asupra unor 

bunuri pe care le controlează. Prea multă tensiune consumă toată energia. Vor să fie în continuare 

responsabili. Greșesc din nou. Relație negativă cu o persoană dragă. Apel la valori profunde. 

Conviețuiesc cu păcatul. Discută despre o recompensă. Au nevoie de căldură. Cunoaștere este pusă 

la dispoziția celorlalți. Respectă un angajament. 

 

Și pentru vărsători, la fel cum se întâmplă și pentru celelalte zodii de aer, iulie este un 

interval care favorizează accesul liber la informație și putere, un spațiu care permite eliberarea de o 

mare parte din problemele care au fost foarte active în prima jumătate a anului, dar și prin ceea ce se 

descoperă prin această eliberare, ceea ce face ca luna să le fie liniștită, frumoasă, încărcată de o 

semnificație puternică. 

În prima decadă a lunii iulie face trimitere la ceea ce au avut de traversat la începutul lunii 

aprilie, când, din nou, Junon a fost vedetă, adică a avut de împlinit un unghi frumos cu Neptun. 

Acum, când Neptun se află în mers retrograd pe casa banilor, vărsătorii își dau seama că pentru a-și 

îndeplini anumite nevoi, unele dintre ele de strictă necesitate, au nevoie de ceilalți. Dacă în ultima 

parte a lunii anterioare au gândit că se pot descurca singuri, că au nevoie de prea mulți oameni în 

jur, că sunt puternici, descurcăreți abili, acum își dau seama cât de mult depind de ceilalți. 

Încă de la începutul lunii iulie, când Venus se va afla într-o relație negativă cu Pluton și într-

o relație pozitivă cu Jupiter, ceea ce nu-i va permite planetei Jupiter să medieze acest conflict, 

vărsătorii își dau seama că au nevoie de un eveniment neobișnuit, de un conflict, de o explozie 

pentru ca lucrurile să intre pe făgașul normal. Desigur, nu ne referim aici la lucrurile care sunt 

programate a se întâmpla în momentul acesta, nu ne referim la faptul că, poate, în această perioadă 

vărsătorii intervin în evenimentele sociale prea mult cu inima și nu se mai gândesc acum la regulă, 

nu ne referim nici la romantismul de care consideră că au nevoie, ci ne referim la acele evenimente 

pe care nu le pot anticipa, la probleme financiare, la cheltuieli pe care le-au făcut în prima jumătate 

a anului și pe care acum nu le mai pot susține sau le-a făcut anterior pe baza unor împrumuturi și 

începând cu această lună va trebui să le dea înapoi. De asemenea, în 3 iulie când Soarele se va afla 

într-o relație bună cu Neptun, vărsătorii vor fi deschiși către un plan al ideilor, către emoții pozitive, 

vor fi atât de profunzi și de speciali încât vor avea impresia că s-au pregătit tot anul pentru 

momentul acesta. Nu este de mirare că și de această dată calitățile și defectele se află în același loc, 
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adică vărsătorul reușește și momentul acesta să îmbine cele două extreme, să le îndeplinească pe 

acestea ca și cum sunt ale altcuiva. Au această putere, au această deschidere, pot să facă lucrul 

acesta chiar dacă trec printr-o perioadă de maximă agitație și de grijă. Pe 4 iulie, când Soarele se va 

afla în conjuncție cu Luna (Luna nouă), deci se va iniția un nou ciclu lunar, aspect care se va 

împlini pe casa muncii, Racul fiind, prin excelență, o zodie care înseamnă muncă și efort, sârguință 

și perseverență, îi transformă pe vărsători într-o mină de aur. Dintr-odată se pricep să facă de toate 

pentru toată lumea, nu doar sugerează soluțiile, ci le și pun în practică. Asta înseamnă că au ocazia 

la începutul lunii iulie să devină foarte practici prin imaginația pe care au dovedit-o în prima 

jumătate a anului. 

 
De altfel, momentul acesta care îi glorifică pe vărsători este dominat de sensibilitate, de 

sentimente profunde în care vom găsi atât respect față de oameni, colaboratori, față de ființele care 

trăiesc izolate, învăluite într-o modestie adâncă, dar și față de oamenii care savurează la maximum 

gloria ce le-a fost rezervată în această viață. Vărsătorii vor să guste acum, în prima decada lunii 

iulie, din tot ceea ce înseamnă plăcerile vieții, bucurii, tristeți, profunzimi sufletești sau evenimente 

dominate de o superficialitate marcantă. Au senzația că dacă fac lucrul acesta atunci chiar au pierdut 

energie, putere, înțelepciune sau chiar șansa de a trăi intens. Trec de la particular la general și 

invers, au puterea să se implice în evenimente foarte speciale cu scopul de a recupera timpul 

pierdut. Ceea ce le lipsește vărsătorilor în această perioadă este încurajarea. Dacă au în jur oameni 

sensibili, dedicații, oameni care-i privesc cu admirație și care nu doresc în mod special să le afle 

secretele pentru a-i compromite, după cum le spune Luna neagră ce le trece acum pe casa imagini 

publice, atunci chiar că sunt într-un interval de recuperare, sunt într-o perioadă în care lucrează 

pentru refacere, revigorarea, depășirea unor obstacole sau pentru a-și descoperi acea latură 

pasională pe care au cunoscut-o în primăvară dar care a durat prea puțin și din această cauză nu au 

avut ocazia să se bucure prea mult de ea. 

Totuși, vărsătorii sunt avertizați că sunt acum într-o perioadă destul de delicată. Trecând 

prin opoziția dintre Mercur și Pluton, în situația în care de ani buni Pluton trece pe casa lucrurilor 

ascunse, nu este deloc puțin lucru. Devin vulnerabili la bârfe, la compromisuri, la oameni lacomi și 

în cazul vărsătorilor care au crezut până acum sau care au fost puțin cam lacomi, sfârșitul primei 

decade a lunii iulie poate însemna privare de libertate sau întâlnire cu o formă de sancțiune care 

poate fi o boală cronică de care să se vindece foarte greu sau niciodată. Chiar și pentru ființele 
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superioare, pentru vărsătorii care sunt profunzi și deschiși, momentul acesta poate fi un avertisment 

pentru că toți vărsătorii trec prin relația de careu între Venus de pe casa muncii și Uranus de pe casa 

comunicării, adică toți vărsătorii trec prin complicații profesionale, prin această experiență a 

lăcomiei care, dacă este adăugată la o lăcomie mai veche, poate duce la sancțiuni destul de dure. 

De altfel, perioada aceasta este destul de încărcată pentru un vărsător care trebuie să dea 

socoteli pentru tot ceea ce face, gândește sau încearcă să rezolve, dar nu știe cum ori nu poate. Când 

Soarele se va afla într-o opoziție perfectă cu Pluton, Junon se va întoarce pe zodia scorpion, adică 

pe casa imaginii publice și asta înseamnă pentru vărsători puțin cam multă tensiune, poate chiar una 

nervoasă, psihică, dar și una fizică. Pentru că Soarele se află pe casa bolilor acute, iar Pluton pe casa 

bolilor cronice, problemele cu care se confruntă acum vărsătorii sunt mai curând probleme 

existențiale. Din 2008 încoace, de fiecare dată când Soarele trece prin zodia Rac, adică în fiecare 

vară pornind din 2008 încoace, vărsătorii sunt zdruncinați, dezamăgiți de tot ceea ce au construit 

până acum de-a lungul vieții, se simt slăbiți, deposedați de puteri sau îngrijorați de perspectiva 

lucrurilor. Viața este stranie, puterile oamenilor pot să treacă de-a lungul vieții prin urcușuri și 

coborâșuri, prin perioade în care să se exprime ușor sau prin perioade în care să se exprime foarte 

greu. Vărsătorii care cred că totul trebuie să se desfășoare după cum gândesc pentru că este foarte 

corect cum o fac ei, trăiesc perioada aceasta de opoziție a Soarelui cu Pluton cu o mare implicare. 

La fel se va întâmpla și în acest an. În plus față de ceea ce s-a întâmplat anterior, revenirea lui Junon 

pe casă imaginii publice arată că trebuie să fie responsabili și pentru faptele altora nu doar pentru 

ale lor. Adică există riscul să fie luați la pachet cu alții care nu și-au făcut treburile, dar care au 

nevoie de o lecție, să treacă doar prin rușinea de a face parte dintr-un grup defavorizat sau să 

trebuiască să-și ia și responsabilitatea greșelilor celorlalți dacă s-au ocupat de ei și aceștia au eșuat. 

A doua decada lunii iulie înseamnă pentru vărsător o rememorare. Au ocazia acum să își dea 

seama de ce anterior a trebuit să nu se gândească la proiecte pe termen lung, de ce visele lor a fost 

iluzorii și în luna anterioară nu au putut fi îndeplinite, de ce comunitatea le-a oferit acestora un 

feedback negativ. În 11 iulie când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Uranus și pozitivă cu 

Chiron retrograd vărsătorii au tendința de a nega valorile materiale, dar de a recunoaște, într-un cerc 

restrâns sau față de câțiva oameni care le-au fost de încredere, că acestea sunt totuși importante. 

Asta înseamnă că mesajul lor se referă la putere, la curaj, la deschidere față de valori profunde sau 

la a practica obiceiurile lor mai vechi. În 12 iulie, atunci când Venus intră pe casa parteneriatelor, 

vărsătorii simt într-adevăr că există o mare diferență între această perioadă și prima parte a anului. 

De această dată visul lor de a lucra la un nivel, cu alți oameni, de a face un schimb complex de 

putere și energie, de a se implica în evenimente care să transforme percepția asupra răului în 

percepției asupra binelui, capătă un sens aparte. Nu s-au desprins însă de toate lucrurile rele care s-

au consumat în viețile lor până acum. Este o formă de revoltă pe care vărsătorul trebuie să o rezolve 

în această perioadă și care poate să rupă destine, poate să zdruncine conștiința cuiva, pot primi ceea 

ce spun sau arată că simt să creeze atât de multă neîncredere încât lucrurile acestea să se transforme 

într-un exemplu negativ. 

Nu se știe dacă lucrurile acestea au o perspectivă foarte mare însă în mod sigur ele fac parte 

din procesul amplu de maturizare prin care până și vărsătorul, cel care le știe pe toate, trebuie să 

treacă. Apare, astfel, un conflict între generații și el va fi vizibil cu precădere din 14 iulie, când 

Mercur va trece pe casa parteneriatelor. Există o problemă de patrimoniu, de schimb de experiență, 

de sinceritate față de un partener. Această problemă care îl îndeamnă să spună celuilalt ceea ce are 

pe suflet, să găsească cel mai potrivit limbaj sau cel mai potrivit context pentru a face lucrul acesta, 

este o problemă pe care vărsătorul o are în minte de la debutul acestei luni. Pentru că acum, în a 

doua decada lunii iulie, reperul pozitiv se întoarce către prima decadă a lunii iulie, vărsătorilor li se 

recomandă să se gândească de mai multe ori înainte să hotărască, să-și amintească de atitudinile sau 

motivele pe care le invocau, în prima decada lunii iulie, în momentul în care era nevoie să ofere 

explicații suplimentare. Dacă au posibilitatea să dea firul înapoi și să-și amintească cu lux de 

amănunte de ceea ce s-a întâmplat,  atunci vor putea ușor sau foarte ușor să se regleze în mijlocul 

lunii iulie. Nu vor fi temători față de mesajele care vin din exterior, vor ști care este rolul lor, care 

este raportul personal pentru ca toate aceste elemente se intră pe făgașul normal. 
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Pentru un vărsător în mijlocul lunii iulie apare o povară, una de conștientizare, de adaptare, 

de înțelegere de acceptare, iar va fi constatată cu precădere în jurul zilei de 13 iulie, când soarele se 

va afla într-o relație negativă cu Uranus, guvernatorul lor, cel care le trece acum pe casa 

comunicării, îi pune pe vărsători la lucru. Din 2011 încoace, de când Uranus trece prin casa 

comunicării, sunt îndemnați să-și folosească energia pentru a se adapta, pentru a înțelege, pentru a 

acumula informații sau pentru a vedea că, poate, lucrurile sunt altfel decât le gândesc. În momentul 

acesta sunt constrânși să facă lucrul acesta și dacă acum nu vor să procedeze așa, peste o lună o vor 

face și nu oricum, ci de plăcere, adică atunci când Soarele se va afla într-o relație bună cu Uranus. 

Acum sunt obosiți, adică sunt puși să facă lucruri care nu le convin, pentru care nu au timpul 

necesar, care le displac sau care îi enervează. 

Conjuncția Soarelui cu Venus care se realizează pe casa parteneriatelor înseamnă pentru 

vărsători o mare putere de concentrare pe ceea ce înseamnă schimb de experiență sau putere de 

adaptare. Toate evenimentele care vin de pe casa parteneriatelor îi îndeamnă pe vărsătorii cei 

constanți liberi să se adapteze la condițiile de supraviețuire ale celorlalți. Fac lucrul acesta, 

deocamdată, gândindu-se la o recompensă, la faptul că, poate, lucrul acesta pe care-l obțin cu forța 

le aducem mai multă popularitate sau multă satisfacție, dar se înșală, pentru că nu le aduce nimic 

din ceea ce se așteaptă, ci le aduce evitarea unui eveniment de care nu sunt conștienți. Acel 

eveniment de care vărsătorii nu sunt conștienți în momentul acesta ține de un contract care trebuie 

să înceteze, de un eșec pe care nu-l poate anticipa în această a doua decada lunii iulie. Cei care 

visează prea mult își atribuie în această perioadă o misiune, un rol important pentru comunitate, 

chiar unul de modelare a conduitei celorlalți, de transformare a puterilor negative într-o putere 

pozitivă. Prin ceea ce fac în momentul acesta au impresia că pot să anuleze un conflict, pot să 

oprească acea vânătoare de vrăjitoare pe care o face acum lumea atât de temătoare și îngrozită. Prin 

aceste lucruri pe care le pot obțin foarte ușor vărsătorii reușesc în 19 iulie, susținuți de trigonul 

dintre Mercur și Saturn, să transforme nevoile lor în nevoi ale comunității, realizările lor în realizări 

ale comunității. 

Ultima decadă a lunii iulie înseamnă pentru vărsători, ca și pentru celelalte semne zodiacale, 

trimitere către începutul lunii ianuarie, ca un reper pozitiv sau către mijlocul lunii iunie ca un reper 

negativ. Există însă și un element de control, un martor care trebuie să le ofere echilibru vărsătorilor 

prin libertatea pe care au parcurs-o pe mijlocul lunii mai. De altfel, tot ceea ce ține de vibrația celei 

de-a treia decade a lunii iulie înseamnă raportare la o formă de libertate pe care trebuie să o 

înțeleagă în mod concret, frumos, profund și nu împotriva celorlalți. Luna plina care se împlinește 

pe 20 iulie are această greutate, are această deschidere care le permite vărsătorilor să nu-i judece pe 

ceilalți pentru greșelile pe care le fac, să fie martori la realizările lor și dacă mai există din când în 

când și câteva derapaje atunci să le atragă atenția că, de fapt, lucrurile  cele mai importante de care 

trebuie să-și amintească în momentul acesta sunt cele bune. 

În 22 iulie Soarele va intra pe zodia Leu, adică pe casa parteneriatelor și vărsătorii tind către 

asocieri neobișnuite. În general, vărsătorul nutrește o atracție teribilă față de ceea ce vine din zodia 

Leu pentru că este un semn complementar și au impresia că lor le lipsește căldura și generozitatea 

pe care acest semn le arată și despre care un vărsător crede că sunt inepuizabile. Au ocazia acum 

când Soarele le trece pe casa parteneriatelor să vadă cât de bogat este acest izvor, dacă sunt sau nu 

inepuizabile, cum ar trebui să procedeze pentru a gusta puțin din aceste beneficii și care este 

mentalitatea pe care trebuie să o alimenteze pentru a se bucura de aceste achiziții. 

În 24 iulie când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Junon, lucrurile acestea care vin 

de pe casa parteneriatelor îi zdruncină pe vărsători pentru că îi îndeamnă să se comporte după cum 

sunt ei de regulă, dar ei în această perioadă vor să se comporte precum sunt oamenii pe care îi 

iubesc cel mai mult. Pentru vărsător, căldura care vine din zodia Leu este ceea ce dezgheață inima, 

ceea ce le dă sens să trăiască, este focul care arată că toată cunoașterea cerului este o risipă a 

universului dacă nu este confirmată prin căldură, prin creativitate, prin generozitate și noblețe. 

Vărsătorii care sunt profunzi, cei care nu se sperie să se întâlnească cu lucruri foarte 

profunde sau complicate, vor demonstra în 27 iulie că puterile pe care le au îi definesc prin libertate 

prin profunzime și prin toleranță. Ei pot avea emoții pozitive chiar și atunci când trec prin 

complicațiile relaționale, chiar și atunci când comunitatea le cere să se comporte în alt mod decât 
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pot. Asta înseamnă că momentul acesta de final al lunii iulie înseamnă să treacă prin momente 

destul de complicate, unele dintre ele chiar sufocante. Dacă nu sunt atenți la ceea ce gândesc la ceea 

ce fac ar putea ca multe lucruri din cele pe care le-au acumulat în prima jumătate a anului să se 

anuleze, să fie trecute într-un plan secund, să însemne un final al unui demers care era programat 

pentru această perioadă. Încă se simt revigorați, puternici, au încredere în mesajele pe care trebuie 

să le transmită și în colaboratori adică au energii pozitive, nu sunt persoane dense, mincinoase care 

trebuie să-i zăpăcească pe ceilalți, ci au clar senzația că se află pe final de etapă însă, din fericire, pe 

un final pozitiv. Este adevărat, cu cât se apropie mai mult de finalul lunii iulie cu atât mai mult 

trebuie să se pregătească pentru ceea ce înseamnă inițierea mersului retrograd al lui Uranus care va 

ține până la finalul anului. Până să ajungă la retrogradarea lui Uranus va trebui să mai treacă printr-

o încercare: careul dintre Mercur și Marte. Sunt anumite lucruri care nu au fost rezolvate în prima 

jumătate a anului, unele dintre ele grele, apăsătoare, complicate sau nespecifice. Acestea le creează 

vărsătorilor atât de multă nervozitate și instabilitate încât ar putea să ridice tonul, să facă ordine în 

viețile celorlalți și urmele pe care le lasă să fie grele. 

Uranus retrograd pe casa comunicării le arată că trebuie să-și revizuiască un comportament, 

o atitudine, trebuie să-și ceară iertare de la oamenii pe care i-au jignit, trebuie să facă fapte bune 

care să compenseze faptele rele pe care le-a făcut în lunile anterioare. Este puțin probabil ca acum, 

pe finalul lunii iulie, vărsătorul să poată face lucrul acesta. Nu numai că Soarele se va afla într-o 

dispunere negativa cu Luna neagră de pe casa imaginii publice, dar și Mercur îi va trăda, nu-i va 

ajuta să-și echilibreze parteneriatele, ci va trece pe casa ocultismului, adică îi va face să se 

gândească tot la ceea ce îi interesează pe ei cel mai mult, la gradul lor de satisfacție, la ceea ce 

trebuie să-i facă pe ei să se simtă bine. Este adevărat, lucrurile acesta nu sunt de trecut cu vederea, 

sunt importante, valoroase, au o anume greutate în viața proprie, dar nu constituie un ajutor în a-și 

rezolva problemele relaționale. S-ar putea ca aceasta să fie nota în care să activeze un vărsător până 

la finalul anului. 

 

AUGUST 
Rezistență la efort. Rezultate spectaculoase. Își împlinesc o dorință. Soluții îndrăznețe. Vor 

să fie corecți. Cedează foarte repede la presiunea celorlalți. Suportă lauda de sine a celorlalți. 

Participă la evenimente sociale importante. Au curaj. Oportunitățile li se par foarte importante. Se 

simt în largul lor. Au nevoie de certitudini. Depășesc obstacole. Mersul înapoi nu îi sperie. 

Descoperă un principiu care chiar funcționează. Fac o mare gafă, dar nu pățesc nimic. Trebuie să-

și domine latura inferioară. Sentimentele curate devin frumoase, dar și elegante. 

 

În luna august vărsătorii au ocazia să se pună în valoare, să-i ajute pe ceilalți, să-și repare 

anumite probleme personale implicându-se în problemele celorlalți, dar mai ales, au ocazia să facă 

lucrul acesta cu inima deschisă și cu rezultate spectaculoase. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 

deviza generală ce se aplică acestei luni și care este utilă pentru toate zodiile, nu doar pentru 

vărsător, le vorbește despre simpatia față de slăbiciunile și nevoile celorlalți. Dacă facem o 

retrospectivă, dacă dăm timpul înapoi, descoperim că de multe ori de-a lungul acestui an vărsătorii 

s-au comportat așa cum recomandă această lună, adică au arătat simpatie față de slăbiciunile și 

nevoile celorlalți. 

Încă de la începutul acestei luni, când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus, se simt 

motivați să facă aceste gesturi speciale față de alții, inițial, arătându-le acestora că au timp pentru ei, 

că vor să-i asculte, că sunt interesați de mesajul pe care îl au de transmis. Relația bună dintre Venus 

care le trece acum pe casa parteneriatelor cu Uranus, cel care se află, din 2011 încoace, pe casa 

comunicării, îi îndeamnă pe vărsători să-și idealizeze cumva relațiile cu persoanele care se află 

acum în situații dificile. Dar începutul lunii august nu este dominat doar de aceste unghiuri 

frumoase, ci și de trigonul dintre Soare și Saturn sau de intrarea lui Marte pe zodia Săgetător. Toate 

acestea se împlinesc pe finalul unui ciclu lunar pentru ca aceste energii să fie segmentate, să fie 

așezate într-o ordine precisă în următorul ciclu lunar, cel care apare cu Luna nouă ce se împlinește 

cu puțin timp înainte de a se încheia ziua de 2 august. Prin cele care se consumă pe începutul lunii 
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august săgetătorii se preocupă de modificarea unor repere. Este adevărat, fac lucrul acesta pentru a 

se ridica pe nivelul următor și pentru a-i ajuta și pe alții să producă această schimbare. Au însă puțin 

cam multă îndrăzneală, unii dintre ei sunt chiar aroganți și se cred suverani peste problemele 

celorlalți, ca și cum doar ei au soluții, doar după cum gândesc ei trebuie să se procedeze. Pentru că 

multe din unghiurile care se consumă pe începutul lunii august au durabilitate în timp, sunt 

puternice și de perspectivă, este important ca vărsătorii să știe că lucrurile acestea nu trebuie 

abordate în felul acesta. Trecerea lui Marte pe zodia Săgetător, pe casa prietenilor, de această dată 

în mers direct, arată că dorințele sale sunt corecte, dar nu trebuie să lupte împotriva bunului simț și 

nici împotriva moralității. 

Dar trecerea lui Marte pe zodia Săgetător nu este singura modificare de vibrație. În 5 august 

Venus va intra pe zodia Fecioară și devin vulnerabili la aceasta atitudine refractară sau rigidă. 

Pentru că Mercur se află acum într-o dispunere interesantă cu Luna neagră, mesajul pe care vor să-l 

transmită are nevoie de revizuire, nu trebuie să fie tangent la promiscuitate și nici la vulgaritate, 

adică nu trebuie să-și ofere privilegiul de a simțit murdar față de oameni, de a gândi urât doar pentru 

că rezultatele eforturilor de pana acum îi arată pe ei superiori. Atitudinea aceasta de superioritate 

este o mare capcană pentru vărsător pe începutul lunii august. Mercur, prin dispunerea negativă față 

de Saturn, arată că trec prin momente dificile. Și Venus se află într-o relație negativă cu Marte, dar 

și Mercur cu Neptun, deci toată această dispunere astrală îi mustră pe vărsători și îi expune unor 

evenimente sociale pe care nu le pot rezolva. Faptul că nu se confruntă acum cu evenimente dificile 

cu episoade pentru care nu au soluții foarte rapide nu arată că eficiența lor este diminuată, ci arată, 

ca în celebrul proverb: "Pentru orice pește există un pește mai mare!". Cu alte cuvinte, dacă se cred 

superiori atunci destinul le aduce în față probleme mai mari celorlalți. Asta înseamnă că dacă acest 

sentiment de superioritate nu are echivalent în realitate, ceea ce li se întâmplă îi îndeamnă să se 

precipite, să bată în retragere, să regrete, să fie egoiști, mai lăudăroși și, în consecință, să fie 

periculoși. Sunt avertizați că această manieră în crescendo de rezolvare a problemelor înseamnă de 

fapt o manieră în crescendo de compromitere. Nu-i va putea salva din această cădere nici relația 

bună dintre Venus și Junon, semn că lucrurile ascunse sunt pozitive pentru vărsători. Dacă sunt 

orientați negativ, dacă au o atitudine necuviincioasă față de ceilalți, Venus de pe zodia Fecioară, 

adică de pe casa ocultismului, le aduce din profunzimile ființei acele energii care creează rezonanțe 

dificile, cele care îi macină din interior și îi compromit. Apoi, ținta acestor demersuri care au pornit 

încă de la începutul lunii transformă toate aceste idei, toate aceste evenimente sociale în afecțiuni, îi 

boală, în ură. Pentru acești oameni oboseala nu este o simplă oboseală iar boala și tristețea nu sunt 

reacții de moment. Pentru vărsătorii superiori conjuncția lui  Mercur cu Capul Dragonului înseamnă 

inițierea unor proiecte foarte îndrăznețe care se referă la salvarea unor oameni, la implementarea 

unor idei evolutive în conștiința colectivă, adică un ajutor oferit comunității. 

A doua decadă a lunii august înseamnă și rememorarea unor temeri cu care s-au întâlnit pe 

finalul lunii aprilie. Dacă la momentul acela s-au consumat unghiuri care au determinat evenimente 

sociale majore, vărsătorii au impresia că prin apelul la acele perioade pot să reediteze trecutul, pot 

să se ridice dincolo de limitele impuse de o condiționare, de durere sau de obstacolele impuse prin 

vârstă, stare de sănătate sau nivel de cultură. Relația bună dintre Mercur și Pluton poate însemna 

pentru vărsători înțelegerea unei forme de revoltă. Este adevărat, acum nimic nu-i ajută să înțeleagă 

lucrul acesta, nu le folosește la nimic dacă rezolvă problemele în modul acesta. Îi ajută însă foarte 

mult dacă vor crea prin faptele acestea mici comunități, grupuri de oameni care să gândească și 

simtă la fel. Dacă se produce acest salt atunci multe lucruri dintre cele rele ale anului 2016 se 

rezolve de la sine. Oportunitățile nu mai sunt ceea ce erau, obstacolele de asemenea se transformă în 

altceva și, pe nesimțite, vărsătorii simt că au trecut într-un alt plan. Și acolo dau de obstacole, iar 

primul dintre ele este chiar starea de sănătate. Nu înseamnă că nu mai au puterea, nu înseamnă că nu 

mai știu cum anume să se revitalizeze sau să se vindece, ci sunt pedepsiți pentru ușurința cu care s-

au depărtat de acestea, cu care le-au ignorat sau sunt pedepsiți pentru ignoranță. De altfel, lucrurile 

acestea țin de o cenzură internă, de o relație pe care călătorul o are acum față el însuși pentru că la 

vedere, peste toate celelalte unghiuri, trece revenirea lui Saturn la mersul direct.  

Există o mare duritate pe care vărsătorii trebuie să o înfrunte acum. Ar putea ca Vărsătorul 

să fie zodia cea mai dezavantajată de revenirea lui Saturn la mersul direct pentru că retrogradarea 
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aceasta pe casa prietenilor în această perioadă în care a făcut greșeală după greșeală a însemnat 

acceptarea vărsătorului într-o comunitate unde oamenii greșesc ușor și se iartă la fel de ușor. Acum, 

când Saturn revine la mersul direct, dintr-odată greșelile vărsătorilor par mai grave decât ale 

celorlalți și își dă seama că nici aici nu se simt în largul lor, deci trebuie să caute o altă comunitate. 

Se poate înțelege de aici că vărsătorul, în mijlocul lunii august, trece printr-o falsă senzație de 

revenire la ținte mai vechi pe care le poate soluționa ușor. În realitate, este doar vorba despre o 

problemă de compatibilitate și această problemă este din nou creată de ei.  

Imediat ce Saturn va reveni 

la mersul direct Venus va trimite 

acestei planete un unghi negativ și îi 

arată că luna aceasta în care a revenit 

la mersul direct este la fel de 

complicată precum a fost în 

primăvară. În plus, opoziția lui 

Venus cu Neptun din 14 august le 

arată vărsătorilor că există și o latură 

respingătoare a vieții, cea care se 

desfășoară în absența iubirii, în 

absența sentimentului sau în absența 

respectului. Trebuie să aprofundeze 

prea mult această stare, să observe 

că există și să treacă mai departe. 

Oricât de mult ar durea, nu trebuie 

să devină un exponent al acestor 

dezechilibre. În cel mai nefericit dintre cazuri, ar putea să-și permită să fie victima absenței iubirii, 

trădărilor sau a despărțirilor, dar nu cel care le declanșează. 

Acum, că Saturn a revenit la mersul direct, conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului este 

semn de vindecare. Numai vărsătorii superiori se pot bucura de acest privilegiu, numai cei care au 

lucrat cu noțiunile acestea până acum și-au făcut griji pentru problemele financiare, nu și-au risipit 

energia pe lucruri lipsite de valoare și au dorit să progreseze, chiar dacă asta înseamnă să se îndrepte 

către realizări foarte îndrăznețe. În plus, pe lângă conjuncția aceasta dintre Venus și Capul 

Dragonului în 16 august se mai împlinește și trigonului Soarelui cu Uranus. Se poate vorbi în 

momentul acesta despre o alianță, despre depășirea unui obstacol sau despre folosirea vindecării ca 

un instrument de progres, de îmbogățire sau de consolidare a relațiilor dintre oameni. În general, 

pentru toate semnele zodiacale, nu doar pentru Vărsător, relația bună dintre Soare și Uranus arată că 

se depășește o problemă de convingere, de libertate de expresie, de curaj sau de independență. În 

momentul acesta, în care Soarele se află în continua pe casa parteneriatelor, vărsătorul își expune 

concluziile personale însă în timpul acestor prelegeri, în momentul în care transferă această valoare 

realizează că mai are multe de învățat, că îi lipsește ceea ce este esențial, că s-a grăbit, că nu este 

momentul potrivit să fie nici creativi și nici proprietarii unor decizii teribile. 

În 18 august, când Venus se va afla într-o relație bună cu Pluton, se va împlini Luna plina cu 

Soarele pe casa parteneriatelor și cu Luna pe cea a personalității, vărsătorii dau dovadă de o mare 

capacitate de mișcare, de o mare mobilitate în a se apropia de oamenii pe care îi îndrăgesc sau care 

i-au admirat de la distanță. Dacă pe finalul mersului retrograd al lui Saturn vărsătorii au 

conștientizat că nu mai au nimic în comun cu grupul pe care l-a format sau în care s-au integrat în 

ultimele luni, momentul acesta arată că sunt în stare să fie lideri de opinie, să-i ajute pe ceilalți să se 

transforme în ființe puternice, să fie un personaj important pentru relațiile intime sau poate chiar 

pentru familie. 

Pentru că în continuare funcționează principiul contrastului la vărsător, în 19 august, când 

Mercur se va afla într-o opoziție cu Chiron, consumul nervos devine un element pozitiv pentru că 

scapă de fricile personale observând că există în lume greutăți mai mari decât cele pe care cred ei că 

le parcurgă acum, există în jur drame mai adânci decât ceea ce trăiesc ei. Conștientizarea aceasta îi 

ajută foarte mult și sunt capabili să facă un sacrificiu, să aducă din trecut lucruri bune pe care le-au 
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ascuns, poate chiar la începutul anului. Vom vedea însă că decadă a treia este reprezentativă la acest 

capitol și prin această călătorie în trecut se ajunge în finalul lunii ianuarie. 

Trecerea Soarelui pe zodia Fecioară în a treia decadă a lunii august are repercusiuni 

interesante asupra vieții unui vărsător pentru că îi pune în fața unei judecăți teribile care ar putea să 

însemne putere de creație, inventivitate, atracție către putere însă îi oferă și capacitatea de a folosi 

aceste puteri pentru un progres colectiv. Desigur, nu toți vărsătorii au scopuri nobile în viață, există 

și personaje care se ocupă de aspecte mai puțin frumoase ale vieții în care se simt foarte bine. Tot 

ceea ce ține de viciu, de promiscuitate sau de vanitate este experimentat acum, este trăit cu 

implicare într-o formă concentrată. Vărsătorii se comportă ca și cum sunt un depozit de amintiri și 

cei din jur au impresia că s-au pregătit tot anul pentru a face acum o mare gafă, pentru a distruge tot 

edificiul, pentru a arăta că pe ei lucrurile acestea importante pentru alții nu-i încălzesc deloc. De 

altfel, cea de-a treia decadă a lunii august este dominată de un acord, de o înțelegere, poate chiar 

una ce ține de o competiție pe care vărsătorii vor să o facă pentru a controla anumite evenimente. 

Conjuncția lui Marte cu Saturn este și pentru vărsător semn de austeritate însă îi afectează doar în 

ceea ce privesc relațiile sau ajutorul promis din partea unei persoane importante. Pentru că lucrurile 

acestea nu sunt noi pentru ei, unii dintre vărsătorii chiar spun că se așteptau la această formă de 

trădare, sunt pregătiți să treacă acum într-o nouă etapă a relațiilor sociale. Recunosc însă că sunt 

într-o perioadă destul de încărcată a vieților, că sunt constrânși de anumite evenimente pe care nu 

le-au evaluat corect să judece totul după asociere, după oamenii pe care-i au acum în preajmă, după 

nevoi sau după dezamăgire. Niciodată nu le-a plăcut să privească viața prin aceste elemente, 

niciodată nu au luat ca reper dificultățile vieții, ci doar ceea ce au obținut depășindu-le. Acum sunt 

într-o etapă în care lucrurile se desfășoară mai lent, mai greu sau cu o anumită întârziere și trebuie 

să aștepte. Unii dintre vărsători au impresia că sunt obligați să stea prea mult în gară, să aștepte prea 

mult autobuzul, un răspuns, un mesaj sau un obiect. Sigura problemă este că ritmul de soluționare 

este puțin mai lent, însă lucrurile nu s-au schimbat din punctul de vedere al eficienței sau al puterii 

lor. 

Desigur, vărsătorii nu sunt îndemnați să-și schimbe reperele doar pentru că lucrurile acestea 

pe care le traversează în momentul acesta sunt destul de apăsătoare. Au ocazia să treacă dincolo de 

ele, să-și umple timpul cu altceva așteptând un răspuns sau ceea ce ar trebui să primească. Dacă nu 

fac lucrul acesta relația negativă dintre Marte și Neptun îi transformă în ființe vulnerabile, mult prea 

sensibile la criticile din jur adică îi expune acelui proces interesant care spune că ultima picătură, 

cea care umple paharul, este cea mai vinovat. În această perioadă de final al lunii august Neptun se 

află în relație pozitivă cu Luna neagră. Nu am mai auzit de mult timp de Luna neagră în cazul 

vărsătorilor, ca și cum nu au mai avut timp de tentații sau de greșeli. Acum li se ridică un voal de pe 

ochi, își dau seama că multe din libertățile pe care și le-au permis în ultima perioadă nu sunt tocmai 

pozitive și ar trebui să renunțe la ele. Vărsătorii inferiori se bucură de privilegii obținute prin 

dependență de o substanță care stimulează, de un viciu sau chiar de minciună. Pentru că știm, 

vărsătorii inferiori abuzează de neadevăr, au o încredere obositoare în sine și își folosesc în mod 

egoist siguranța în sine, forma aceasta de compromis va fi văzută de ei ca o promovare. 

În această perioadă însă vărsătorii superiori vor domina latura inferioara, vor găsi soluții 

ingenioase la probleme complicate și se vor preocupa de ceea ce înseamnă progres, cunoaștere sau, 

în cazul celor care sunt implicați pe o cale spirituală, preocupări față de iluminare, purificare 

sufletească sau o vindecare a destinului. Fac lucrul acesta cu o mare implicare și găsesc echivalențe 

spectaculoase în viața personală sau în exemplele din marile biografii. Dar lucrurile nu sunt atât de 

favorabile. Înainte ca Venus să intre în zodia Balanță, Marte se va afla într-o dispunere negativă cu 

Axa Dragonului ceea ce înseamnă agresivitate împotriva unui ideal sau tendința de a produce o 

schimbare doar de dragul schimbării. Asta se întâmplă pentru că vărsătorii vor acum să strice totul, 

ci pentru că nu mai au răbdare. Problema răbdării este una destul de delicat în cazul acestui semn 

zodiacal și rari sunt vărsătorii care nu sunt agitați, care nu vorbesc mult, care nu se laudă cu 

principiile lor. Trecerea lui Venus pe zodia Balanța este un semn de progres pentru vărsător pentru 

că de această dată se poate implica în acțiuni care să nu le încarce conștiința. Faptele pe care le vor 

face de acum încolo vor fi mai curate, mai frumoase, mai elegante sau mai profunde. Venus în 

Balanța nu aduce profunzime în acțiuni însă doar în cazul vărsătorilor se poate constata așa ceva 
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pentru că se simt mult prea bucuroși că au scăpat de constrângerea misterului, de constrângerea 

secretului și au tendința de a-și folosi toată energia pentru a face toate lucrurile perfecte. În 30 

august Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni și chiar dacă se 

eliberează de această constrângere a secretului, a misterului sau a abuzului de putere, prin trecerea 

lui Venus pe casa drumurilor lungi a gândirii superioare, inițierea mersului retrograd a lui Mercur 

înseamnă probleme de comunicare sau de înțelegere a nevoilor. Cu alte cuvinte, timp de trei 

săptămâni vărsătorul va avea de toate, dar nu va fi conștient de lucrul acesta. 

 

SEPTEMBRIE 
Primesc recompense. Se trezesc dintr-o dată într-o conspirație. Am nevoie să refuze o 

răzbunare. Relația proastă este și critică. Lucrează frumos cu informațiile. Descoperă o motivație 

nouă. Au nevoie de pericol pentru a câștiga timp împotriva unui adversar. Lucrează pe mai multe 

fronturi. Descoperă că au în jur mulți oameni care îi trădează. Se simt atrași de mister. Constată că 

lucruri lipsite de valoare le-au consumat prea mult energia. Vorbesc prea mult. Se preocupă de 

drumuri lungi. Trebuie să iau o decizie, dar nu se pot hotărî. 

   

Luna septembrie este și pentru vărsător o lună de mișcare, de mobilitate, de acces la 

informații importante ca și cum s-au pregătit tot anul pentru a primi aceste recompense. Nu se știe 

din această prezentare cu caracter general dacă vărsătorul va fi în stare să facă ceva bun cu ceea ce 

primește. Se știe însă că această mobilitate va fi de bun augur, îl va ajuta să-și iasă puțin din tipicul 

lui, din rigiditatea unei vieți trăită doar prin elemente cunoscute. 

Chiar de la începutul lunii, când se va împlini Luna nouă, convingerile lor vor trece printr-o 

transformare. Prin această Lună nouă ce se produce pe casa ocultismului iau din nou contact cu 

lucruri pe care nu le agreează, care sunt prea concentrate sau care pot oricând să devină periculoase. 

S-ar putea ca în momentul acesta vărsătorul să se trezească într-o conspirație, fără să fi anticipat 

acest lucru. Este atras în această zonă pentru că are calitățile necesare și, în plus, mai are și resursele 

necesare pentru a face posibilă împlinirea unor deziderate importante pentru această structură. Poate 

acesta ar trebui să fie unul dintre cele mai importante momente ale anului când vărsătorul trebuie să 

dezerteze. Nu le este recomandat să facă lucrul acesta împotriva celor dragi, să trădeze oameni față 

de care au investit sentimente, față de care nutresc emoții pozitive, ci să-i trădeze pe cei care au 

trădat. De asemenea, nu le este recomandat nici principiul "ochi pentru ochi, dinte pentru dinte" 

pentru că transformă această opinie personală într-o problemă socială și se va trezi cu probleme și 

mai mari. Își pot permite însă să facă un slalom printre aceste probleme însă doar dacă dispun de o 

cultură puternică. Opoziția dintre Soare și Saturn retrograd este semn că incultura compromite un 

vărsător care are încredere în sine fără argument. Acesta nu este însă singurul aspect pe care 

vărsătorii îl vor parcurge cu implicare la începutul lunii septembrie, ci și relația proastă dintre Soare 

și Saturn, semn că aceste secrete pe care le deține în momentul de față nu sunt altceva decât 

expresia unei violențe care seamănă cu ceva din trecut, pe care trebuie să o rezolve pentru el și de 

beneficiul căruia se va bucura grupul de 

apartenență.  

Începutul lunii septembrie este 

însă încărcat de compromisuri. Din 

fericire, aceste compromisuri sunt 

favorabile pentru că opoziția soarelui pe 

casa ocultismului este pe placul Lunii 

negre de pe casa imaginii publice. Dacă 

sunt misterioși și ascunși vărsătorii atrag 

atenția, sunt plăcuți și ușor de remarcat. 

Trebuie să vorbească mult pentru a 

deveni fermecători, pentru a lăsa o 

impresie bună. Acum va fi invers. Cu 

cât vor evita să explice, să justifice sau să demonstreze cu atât mai ușor vor impresiona pe cei din 
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jur. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în 4 noiembrie se va împlini și relația bună dintre Neptun și 

Junon, dar și trecerea Soarelui prin Capul Dragonului. Tăcerea este un semn de progres, dar tocmai 

din această cauză se poate stabili în cazul vărsătorilor că aceasta pare să fie una dintre cele mai mari 

probleme ale anului. Ei nu pot face decât cu un impuls foarte mare și cu o motivație la fel de mare. 

Dacă acestea nu există, nu au motive să tacă pentru că nu se gândesc la consecințe sau li se pare 

lipsit de pericol să procedeze așa. Vărsătorii superiori vor fi însă dispuși să-și folosească norocul 

pentru a depăși acest impas însă se vor trezi dintr-odată cu visteria goală, va trebui să consume de la 

ei, să facă apel la substanțe suplimentare, la substanțe ajutătoare pentru că nici lor nu le va veni 

ușor.  

De altfel, prima decadă a lunii septembrie înseamnă pentru vărsători și traversarea acestui 

traseu îngust în care să-și dea seama care sunt riscurile la care s-au expus tot anul și pe care nu le-au 

văzut atât de clar. Relația bună dintre Soarele care se află acum pe casa ocultismului și Pluton care 

trece din 2008 încoace pe casa lucrurilor ascunse arată că pentru evoluția pe care și-o doresc trebuie 

să plătească un preț. Este adevărat, momentul acesta le aduce o maturizare, însă s-ar putea ca 

această maturizare să fie puțin cam dură. Nu-i acuză nimeni de lucruri greșite și nici de faptul că 

sunt inițiatorii unor conspirații ciudate, ci pentru că au refuzat de-a lungul acestui an să învețe 

lucruri importante. A învăța lucruri importante înseamnă, în momentul acesta, a relua anumite 

calcule. Până acum și le-au făcut doar pentru a câștiga, iar acum văd că acolo unde lucrurile au fost 

abuzive, unde au făcut în așa fel încât să câștige alții, mai slabi, neatenți, nu au câștigat prin bucuria 

lor, ci au pierdut. Acum se întoarce roata și nu-și mai pot ajusta calculele, nu le mai pot modifica 

pentru ca acestea să se construiască în avantajul lor. În 8 septembrie Capul Dragonului se va afla 

într-o relație bună cu Luna neagră însă cel mai important episod al acestei luni va fi dat de trecerea 

lui Jupiter pe zodia Balanța, adică pe casa drumurilor lungi. Prin această nouă poziție, vărsătorii se 

simt încurajați să spună un mare adevăr. În momentul acesta, pentru că au aproape un an de zile de 

când Jupiter le-a tor stat pe o casă care inhibă, contractă și ascunde, nu vor știi cum anume să se 
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exprime, cum să medieze un conflict, cum să se facă înțeleși de ceilalți. Cu timpul însă vor reveni la 

ușurința cu care în mod nativ pot să facă lucruri de genul acesta. Trecerea lui Jupiter pe casa 

gândirii profunde are asupra vărsătorul un impact interesant. Acum își dă seama că dorind să 

muncească foarte mult, dorind să impresioneze sau să facă față cu succes unor provocări care sunt 

legate de profesie, de sarcini suplimentare sau de creativitate, au eliberat din forul interior gânduri 

care nu le fac cinste. Aceste gânduri se pot transforma în boală, dar deocamdată sunt simple 

simptome. Pe casa drumurilor lungi Jupiter îi îndeamnă pe vărsători să evadeze din cotidian, să 

spere că dacă se vor deplasa la mare distanță față de locul în care se află acum, atât fizic dar și 

mental, au găsit panaceul, au găsit soluția la toate problemele momentului. Jupiter pe casa gândirii 

profunde are și conotații filozofice și fiind în Balanță acestea se vor transpune în cazul vărsătorilor 

în implementarea în sistemul social a unor reguli de factură filozofică, spirituală sau chiar inițiatică. 

Vor fi inițiator de drumuri, vor deschide cursul de pregătire suplimentară, vor crește puterea 

interioară a celorlalți și vor fi dintr-odată ghizi sau protectori. 

La acest capitol al încercărilor spirituale 10 septembrie poate fi reprezentativ pentru că îi 

aduce pe vărsători în postura în care să se comporte ciudat, fără maniere, se consideră că tot ce-au 

făcut până acum a fost greșit, să șteargă cu buretele și să o ia de la capăt. Acesta este vârful unei 

frustrări pe care au experimentat-o în crescendo. Nu degeaba Saturn și Neptun se vor afla acum într-

o dispunere negativă și nu degeaba în 11 septembrie Venus se va afla într-o dispunere negativă cu 

Pluton. Au senzația că oameni importanți îi trădează, îi abandonează și ei trebuie să suporte din nou 

durerea singurătății. Nu se întâmpla lucrul acesta, deci ar trebui să fie puțin mai atenți pentru că 

Junon de pe casa imaginii publice supervizează tot acest proces și le atrage atenția că pot să-și 

însușească nivelul pe care îl invocă prin gândul concentrat. Dacă se gândesc la rău, răul se întâmplă, 

dacă se gândesc la bine, binele se întâmplă. 

Pentru că judecata vărsătorilor este una neobișnuită, ceea ce se consumă în preajma zilei de 

12 septembrie face trimitere la anul anterior, la anul secretelor dezvăluite, cu care li se va părea că 

va semăna foarte mult vibrația lunii septembrie. Nu se știe dacă sunt departe de adevăr pentru că 

momentul acesta, în special a doua decada lunii septembrie, arată participarea activă la un proces de 

reconstrucție, deci și contactul cu ceea ce au stricat și trebuie acum să fie reconstruit. Dar înainte de 

a reconstrui ceva vărsătorii își dă seama că devin subiecte pentru cei din jur. Nu le va face plăcere 

să fie subiecte de bârfă, însă le va face plăcere să fie subiect de laudă. Dacă procedează în felul 

acesta pierd din vedere faptul că lauda și acuzațiile sunt situate acum pe același nivel. Fie că trec 

prin conjuncția lui Junon cu Luna neagră pe casă imagini publice sau prin careul dintre Mercur și 

Marte legând casele ocultismului și a prietenilor, impactul este același. De asemenea, mijlocul lunii 

septembrie este încărcat și de un compromis care pare inițiat de un simplu refuz. Nu este un lucru 

obișnuit ca un compromis să vină printr-un refuz, dar refuzând un traseu obișnuit ajung la moment 

dat să în situația în care să se mulțumească cu ceea ce-a mai rămas. A accepta cu mulțumire ceea ce 

a mai rămas înseamnă pentru vărsători un compromis. La acest compromis face trimitere și relația 

negativă dintre Soare și Marte, cea care îi va duce pe vărsători într-o zonă necunoscută care le va 

permite să vadă chipurile ascunse ale colaboratorilor, protectorilor sau prietenilor. 

În 16 septembrie, când Marte se va afla într-un careu cu Chiron, vărsătorii au nevoie de 

ajutor. Acesta este momentul în care își dau seama că au risipit o mare parte din energie sau din 

putere pe lucruri lipsite de valoare. Aceste lucruri lipsite de valoare le-au epuizat energia ce ar fi 

trebuit să fie acum folosită pentru sănătate, pentru a le susține pe mai departe valorile estetice ale 

unui demers sau pentru a ajuta o persană dragă. Luna plină care se împlinește pe 16 septembrie are 

această componentă a durerilor care sunt alimentate de regret. Compromisurile de acum par și mai 

dure, și mai intense și mai enervante pentru că sunt susținute de unghiuri pozitive. Trigonului dintre 

Marte și Uranus, cel care le spune oamenilor că au libertatea de alegere, sunt în afara oricăror 

constrângeri dacă sunt ordonați și nu se pierd în detalii lipsite de valoare. Acum vărsătorii se află 

într-un moment în care chiar regretă implicarea în evenimente lipsită de valoare. 

Persoanelor care lucrează cu energia sau care sunt implicate într-un proces de cercetare 

spirituală le va fi suficient să își îndrepte atenția către ceea ce a fost important pe finalul lunii iunie 

și care nu a fost predat într-un viitor foarte îndepărtat. Ceea ce la momentul acela a rezistat tentației 

de a fi proiectată în viitor se transformă acum într-o mare eficiență sau într-o înțelepciune de viață. 
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Vărsătorii pot să fie acum atât de inspirați și de atenți la lucrurile esențial încât pot să-și descopere 

darul previziuni, poate chiar cel al profeției. Totuși, aceasta nu este o perioadă foarte ușoară pentru 

un vărsător pentru că planurile de viitor au făcut dintotdeauna parte din preocupările sale. Deci este 

puțin probabil ca anumite persoane născute în această zodie să fi rezistat tentației de a se desprinde 

de cotidian și a evada într-un viitor posibil. Situațiile acestea nu sunt banale, ele fac parte dintr-un 

demers amplu deci ceea ce generează, creează legături frumoase, pozitive și de durată. Dar pentru 

că niciodată vărsătorii nu-și ies din fire ca niște oameni nebuni, ci ca niște oameni extravaganți, ar 

putea acum să creeze opinie separată cu cei din jur și forma aceasta de a transfera o informație, 

maniera aceasta de a vorbi altfel să se transforme într-un mesaj răstălmăcit, să nu fie, de fapt 

blândețe și indiferență, să nu fie căldură sufletească sau duritate, ci o atitudine de superioritate. Sunt 

însă avantajați de o atmosferă de familie care le este pe plac, chiar dacă nu reprezintă cea mai bună 

poziție a anului, chiar dacă acolo nu se poate vorbi de liniște. 

Ultima decadă a lunii septembrie aduce prin retrospectiva orientată către prima decadă a 

lunii februarie un arc peste timp care creează griji inutile. Ceea ce în decada anterioară era element 

pozitiv acum se transformă în element negativ și elementul pozitiv să pară complet inutil pentru că 

el vine printr-o încercare și îi oferă siguranță individului doar prin modul cum gestionează această 

încercare. Se poate vorbi acum pe finalul lunii septembrie de depășirea unor limite, de lupta 

împotriva timpului, de desconsiderare a unei recomandări sau poate chiar dorința de despărțire pe 

care însă nu și-o mai poată stăpâni. În 22 septembrie Mercur își va reveni la mersul direct și atunci 

secretele acestea pe care le dețin, care fac referire la propria persoana sau poate chiar la ceilalți, nu 

mai sunt atât de apăsătoare. Se întâmplă ca revenirea lui Mercur la mersul direct să se consume în 

aceeași zi în care Soarele va trece pe casa drumurilor lungi, ceea ce înseamnă că se degajă puternic 

această casă a ocultismului care le-a creat vărsătorilor atât de multe probleme. 

Așadar, momentul acesta de trecere a Soarelui pe casa drumurilor lungi este pentru vărsători 

o schimbare substanțială, una pozitivă care aduce un plus sentimentului de eliberare pe care l-au 

resimțit încă de la începutul acestei luni. Acum lucrurile devin mai clare și în privința energiei de 

bază, și în privința intențiilor pe care le au față de un colaborator care la începutul lunii februarie i-a 

propus unui vărsător un anumit tip de colaborare și acesta a refuzat. Întoarcerea la discuțiile de 

atunci, la proiectele de atunci le conferă acestora o mare mulțumire. Desigur, nu putem stabili din 

această prezentare cu caracter general dacă asta implică și romantism, pentru că la începutul lunii 

februarie ar fi putut să fie atrași către această zonă. În mod sigur, se poate vorbi în ultima decada 

lunii septembrie de un spirit critic puțin mai vizibil decât în lunile anterioare. Din nou, reușita 

socială depinde foarte mult de suportul pe care-l primesc din partea celor dragi. Saturn se află în 

continuare pe casa protectorii lor și a prietenilor și în continuare există această componentă de a 

selecta grupul de prieteni, de a-i ține aproape doar pe cei serioși atenți doar pe cei care au trecut deja 

testul timpului. 

Lucrurile bune încep să-și facă simțită prezența și pentru vărsători. În 26 septembrie Pluton 

își revine la mersul direct și le dispare teama de zone întunecate, de compromisuri neobișnuite, 

unele dintre ele atât de agresive și de întunecate încât dacă s-ar fi menținut mai mult timp le-ar fi 

putut crea acestor nativi adevărate fobii. Acum își modifică vizibil comportamentul, își doresc mai 

multă dreptate și se tem mai puțin, ceea ce este de bun augur pentru acești nativi. În 27 septembrie 

și Marte va intra pe casa lucrurilor ascunse și devin puternici prin ceea ce au protejat, prin ceea ce 

nu au spus cu scopul de a nu compromite evenimentele programate, pentru cineva drag pentru a nu 

distruge un destin al unei persoane față de care vărsătorul are sentimente alese. Această poziție este 

pentru vărsător una foarte bună. În primul rând, pot să transforme o situație conflictuală într-un 

avantaj propriu, pot să gestioneze situații conflictuale arătându-le celorlalți că este factorul de 

echilibru, el este pacifistul dintr-un grup sau cel care ține legătura cu toți și îi împacă pe toți. 

Este avertizat însă vărsătorul că dacă își atribuie această imagine, dacă dorește să își atribuie 

puterea aceasta de influență asupra grupului atunci trebuie să dispună de mari puteri, trebuie să fie 

dispus să muncească pentru alții, să sufere pentru alții sau chiar să împartă celorlalți din achizițiile 

sale. Multe din lucrurile acestea au putut fi realizate de vărsători de-a lungul acestui an și unii dintre 

ei vor fi destul de surprinși că destinul le cere din nou să facă lucrul acesta. Aceștia se vor arăta 
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obosiți, plictisiți să reia aceleași tipuri de activități, nemulțumiți de faptul că trebuie să facă lucrul 

acesta cu oameni pe care nu-i cunosc sau în care nu au încredere. 

În mod cu totul surprinzător există și vărsători care se vor preocupa în această perioadă 

adică pe finalul lunii septembrie la moștenitori. Unii sunt atât de dezamăgiți de ceea ce se întâmplă 

încât își pregătesc pe cineva pe care să-l lase în locul lor, cărora să le transfere din bunurile pe care 

le au. Această poziție este susținută de conjunctura astrală a momentului ca fiind una de 

normalitate, ca fiind un proces absolut firesc de succesiune. 

 

OCTOMBRIE 
Transformare. Inversiune. Se tem de sancțiuni. Păcatul îi curtează. Le este afectată 

imaginea publică. Se cred superiori, dar nu pot demonstra lucrul acesta. Probleme de înțelegere. 

Se consultă cu alții, dar fără rost. Își rezolvă o problemă de înțelegere dar pe o perioadă scurtă. 

Administrează bunul celuilalt. Probleme de nutriție. Ingeniozitate. Tranziție către ceva important. 

Fac o descoperire. Au rămas fără cuvinte. Nu se tem de o sancțiune. Gândesc puternic. Ceilalți 

discută prea ușor despre soluțiile lor. Au ocazia să obțină un succes fulminant. 

 

O parte din elementele care au venit spre vărsători la începutul anului se vor transforma de-a 

lungul lunii octombrie în motiv pentru distanțare de păcat, adică în avertizări referitoare la anumite 

pericole de care acești nativi trebuie să se țină departe. Desigur, vor exista și vărsători care nu vor 

ține cont de lucrul acesta, pentru că nu se tem de trecut, nu se tem de tensiunile pe care ar putea să 

le aibă cu ceilalți sau cu ei înșiși. Deși se cred curajoși și deschizători de drumuri, acești vărsători nu 

sunt altceva decât factori de destabilizare, oameni care încurcă treburile celorlalți sau care îi 

enervează . 

Încă de la începutul acestei luni, când se va împlini Luna nouă, pe casa drumurilor lungi, 

vărsătorii se expun la combinații ciudate. Deocamdată simt bine, sunt încurajați de contextul social, 

de aspirațiile pe care le au, de proiectele care acum li se par realizabile pentru a merge mai departe 

și a se implica în procese de redresare. Distanțarea de păcat pentru vărsător înseamnă reparare sau 

limitarea tensiunilor psihice. Există însă anumite condiționări pe care va trebui să le rezolve cu titlu 

urgent pentru că altfel pierd la capitolul ingeniozitate și creativitate, sunt marginalizați în această 

zonă sau nu mai reușesc să-și facă cunoscute operele. Nu ne referim aici doar la artiștii, la cei care 

sunt creator de valori, ci și la vărsătorii comuni care au nevoie să fie ascultați, să fie crezut, vor să 

realizeze un schimb complex cu cei din preajma lor pentru a se simți împliniți. Asta înseamnă că 

dacă nu primesc un feedback pozitiv, dacă nu simt prin semnalele acestea că au noroc și că sunt 

tolerați atunci dezvoltă o anume nervozitate și pierderile materiale sunt încărcate de o tensiune de 

care nu vor mai scăpa până la finalul acestui an. De aici înțelegem că în prima decadă a lunii 

octombrie vine spre vărsător cu semnale de tristețe, cu o percepție aparte aplicată vieții cu motive 

de progres dar fără să ofere acestora toate instrumentele necesare pentru a împlini aceste aspirații. 

Vărsătorii vor conștientiza în momentul acesta că se află în fața unui episod foarte 

interesant. Au ocazia să vadă că finalul lunii mai atunci când Luna neagră a trecut pe casa imaginii 

publice a însemnat un moment important al anului. Acum când Venus de pe casa imagini publice 

trimite un unghi foarte frumos către Axa Dragonului și când ar trebui să conștientizeze că 

exagerările l-au fost periculoase, mintea se îndreaptă către ceea ce a pornit de pe finalul lunii mai, 

către acțiunile care au rădăcina la acel moment. În felul acesta, pot să observe care sunt demersurile 

care sunt stabile, în ce relații trebuie să se implice cu toată determinarea și care sunt elementele de 

care trebuie să renunțe fără mustrări de conștiință. Ceea ce stabilesc acum devine de durată, pas 

important în demersurile care se vor întinde până la anul următor. Vărsătorii inferiori vor 

transforma toată această oportunitate într-un interes față de valori materiale sau față de ceea ce ar 

putea să îi situeze pe ei pe o treaptă superioară în comparație cu cei dragi pe care-i au în preajmă, 

doar față de aceștia trebuie să pară superiori. Această ciudățenie va aduce acestei categorii de 

vărsători dificultăți ce sunt localizate mai mult la nivel mental, la nivel de înțelegere sau de 

cunoaștere poate din această cauză acești vărsători nu simt că pierd nimic pentru că acțiunile acestea 

le fac oamenii care nu apreciază discernământul, judecata sau bunul simț. 
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Momentul acesta dominant al primei decade al lunii octombrie ar trebui să fie de referință 

pentru vărsători atât în ceea ce privește analiza anului 2016 de la început și până acum, dar și un 

element de bază în stabilirea proiectelor pe termen lung. Abia acum au ocazia să se gândească 

foarte departe în timp, abia acum pot să-și pună în aplicare ceea ce ar fi vrut să își creeze sau să își 

împlinească în mijlocul lunii iulie. Desigur, sunt mulți vărsători echilibrați, cu mintea limpede, care 

vor percepe intuitiv sau vor înțelege consultând aceste previziuni că prioritățile lor acestea sunt. 

Aceasta este starea de normalitate, acesta este coeficientul de succes cu care trebuie să lucreze de-

acum încolo. Planurile de viitor nu sunt creații fanteziste, nu sunt speranțe care vin pentru că își pot 

controla un impuls, nu sunt nici măcar ambiții care să le aducă împlinirea unor aventuri ciudate. 

Planurile de viitor trebuie să confere hrana necesară pentru ca realizările de până acum să nu se 

piardă. Există însă o mare presiune pe care vărsătorii trebuie să o aprecieze în momentul acesta. 

Trecerea lui Mercur pe casa drumurilor lungi le aduce o anume stabilitate, le oferă explicații greșite 

sau tentația de a crede că nu pot rezolva problemele cele mai importante care te chinuie decât 

fugind de răspundere, plecând de la locul care a produs suferința sau angoasa, întorcând spatele 

tristeții. Asta se întâmplă pentru că presiunea interioară este cu mult superioară presiunii interioare, 

greutatea a ceea ce cred că trebuie să cheltuiască ori să consume este mult mai mare decât ce se 

poate vedea din exterior. Din această cauză, persoanele care au vărsătorii în preajmă nu trebuie să se 

grăbească să pună etichete, nu trebuie să-i acuze pe aceștia că nu se pot controla doar pentru că la 

exterior reacțiile lor par exagerate pe situații banale. Au această capacitate vărsătorii de a se implica 

în ceea ce ar putea să-i depășească, de a crede că pot rezolva orice și cu puțin timp înainte de a 

ajunge la final își dau seama că nu mai au ce le trebuie, că nu mai au putere, nu mai au bani, că nu 

mai au nimic din cele necesare pentru a soluționa și atunci, pe cât le-a mai rămas din drum, se 

isterizează. Cei din jur nu trebuie să fie atât de superficiali și să creadă că doar acestea sunt 

problemele vărsătorului. Nu trebuie să considere că vârful de gheață care iese din apă este tot 

aisbergului, ci să ia în calcul și faptul că partea cea mai mare a problemelor este nevăzută factorului 

exterior. 

În a doua decadă a lunii octombrie îndemnul ce vine spre ei este să se relaxeze. Ar trebui să 

țină cont de acest avertisment astral chiar dacă realizările primei decade îi încântă și să le lase 

impresia că pot să meargă mai departe fără probleme. Problemele pe care ar putea să le aibă în 

această a doua decadă a lunii octombrie sunt cele legate de percepție. Nu se știe dacă pot să-și 

administreze corect bunurile pe care le au în momentul acesta dacă pot să treacă dincolo de 

nervozitate sau dacă reușesc să administreze atât de bine valorile pe care le au cu toate că anturajul 

îi acuză când nu sunt organizați, că nu au metodă sau că sunt prea împrăștiați. Relația bună dintre 

Marte și Neptun arată totuși că atenția vărsătorilor este orientată pe nutriție. Cu toate că partea 

aceasta spirituală, din cauza lui Chiron retrograd este puțin cam șubrezite, se exprima la nivelul cel 

mai înalt sau îl învinge pe vărsător să creeze un contrast la lucrurile care chiar nu au importanță, 

deci nici contrastul nu mai are importanță, îl împinge pe acesta să trăiască o tensiune afectivă pentru 

care nu are soluții. Soluția la toate problemele pe care le traversează acum este odihnă. Dacă 

respectă această recomandare pe relația bună dintre Chiron și Junon ar putea să-și amintească de 

idei năstrușnice, de puteri speciale pe care le-au cunoscut în tinerețe sau cu an în urmă, de ambițiile 

pe care le-au avut atunci și despre ușurința cu care le-au înțeles și l-au pus în practică. Acum a sosit 

momentul să le ducă pe acestea pe nivelul următor, să facă un salt evolutiv. Vărsătorii se vor gândi 

că acum trebuie să împlinească un deziderat care a venit spre ei în urmă cu doi ani, dar vor vedea că 

momentul acesta are o componentă nouă care face întregul cadru complet diferit față de ceea ce-a 

fost acum doi ani. Ceea ce este important din această călătorie în trecut pe care vărsătorul trebuie să 

o facă în primele trei luni ale anului reprezintă de fapt deschidere către un plan al cunoașterii. 

Pentru vărsătorii inferiori planul cunoașterii înseamnă acum să câștige mai mulți bani, cum să se 

lipească de un om care are un nivel de trai ridicat pentru a nu avea nici grija banilor și nici grija 

propriilor nevoi. Cel superior va dori să creeze, să inventeze ceva, să aducă în viața sa și în viețile 

celorlalți elemente noi unele pe care omenirea nu le-a cunoscut încă.  



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 11 55 22   

Ingeniozitate sa ar putea să fie proverbiala în mijlocul lunii octombrie când are puterea prin 

ceea ce descoperă, inventează sau pune la dispoziția celuilalt să devină un personaj de legendă. 

Viața intimă trece însă prin 

mari transformări. Pentru că 

îl au din 2011 pe Uranus pe 

casa comunicării vor ca 

periodic să aibă momente 

ale lor, să învețe lucruri 

simple, să facă operații 

foarte simple care să nu-i 

solicite, unele dintre ele 

care țin de un alt tronson de 

vârstă, să coloreze, să 

deseneze, să picteze, să 

învețe să cânte sau, de ce 

nu, să studieze caligrafia. 

Situațiile acestea ar putea să 

echilibreze atât de mult 

încât să anuleze într-un 

timp record o tensiune 

interioară foarte puternică 

legată de o criză a valorilor, 

o criză a cunoașterii sau a relațiilor cu ceilalți care îi împinge adesea pe vărsători la aspirații 

fanteziste. 

Există un element mai eficient decât aceste lucruri copilărești pe care vor să le facă și care 

trebuie respectate. Luna plină care se împlinește în 16 octombrie și care îi afectează pe toți 

impunând un anume dezinteres față de sentimentele celorlalți ca o formă de revoltă împotriva a ceea 

ce poate fi înțeles sau acceptat se transformă în cazul vărsătorilor într-o perioadă de tranziție. Ei nu 

au dezinteres față de sentimentele celorlalți pentru a-i pedepsi, ci pentru a descoperi cum este să se 

descurce singuri sau cum este să renunțe la un domeniu pentru a-l înlocui cu altul. Problema 

dorințelor este una destul de complicată în acest moment pentru cel care vrea mai mult. Poate 

manifesta acum un interes suficient de mare pentru valorile celorlalți, pentru ezoterism, pentru 

ocultism, pentru științe de granițe sau pentru acele direcții noi ale medicinei care sunt încă în 

perioada de testare. Toate aceste lucruri neobișnuite îi atrag atenția vărsătorului și îl îndeamnă să 

spere că prin interesul pe care îl acordă acestora viața sa se poate schimba în mod considerabil. 

În 18 octombrie când Venus le intră pe casa prietenilor lucrurile se pot schimba în mod 

substanțial. Acesta este elementul care îi va face fermecători și le va aduce din nou succes la 

oameni, situații favorabile la protectori. Ei vor crede că deciziile pe care le-au luat, frământările pe 

care l-au parcurs în prima jumătate a lunii octombrie au fost de bază în ceea ce reprezintă evoluția 

sa. În realitate, trecerea lui Venus pe zodia Săgetător le aduce acestora capacitatea de a se deschide 

deci prin această deschidere se împlinesc elementele pe care le-au trăit în prima jumătate a lunii 

octombrie și care nu s-au finalizat încă. Fără această trecere a lui Venus pe o zodia care o ajută să se 

exprime foarte ușor elementele pe care le trăiau acesta ar fi rămas o umbră. Apoi se va împlini și 

conjuncția lui Marte cu Pluton ceea ce va însemna pentru vărsător o deschidere către un nou plan, 

un interes foarte mare pentru lucruri ascunse, profunde, inteligente, interesante. S-ar putea ca 

anumite elemente cu care au lucrat până acum să treacă prin întârzieri, planul valorilor să se 

oprească în mod suspect pentru că vărsătorii vor să miroase o floare, vor să admire forma norilor 

sau să se odihnească pe marginea drumului amintindu-și că, acum un deceniu, au trecut pe acolo cu 

prieteni dragi care nu-i mai au alături. Toate aceste trăiri ce li se par celorlalți stranii sunt pentru 

vărsători elemente de echilibru și trebuie respectate. 

Opoziția lui Mercur cu Uranus îi îndeamnă să creadă că divergentele de opinie sunt mult 

mai importante decât soluția, că tot acest consum care se realizează în timpul conversații este mult 

mai importantă decât concluzia la care se ajunge. Este adevărat, aceste divergențe de opinie pe care 
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le practică foarte ușor în această perioadă, sunt foarte importante pentru vărsător pentru că îi ajută 

să își consume o energie care nu este folositoare, o energie care este chiar dăunătoare dacă este 

menținută în zona aceea mai mult timp. Totuși, nu trebuie să ajungă să creadă că acesta este scopul 

pe care trebuie să îl urmărească. 

Relația bună dintre Marte și Luna neagră, cea prin care se realizează o legătură interesantă 

între scopul declarat și scopul ascuns, între ceea ce este vizibil pentru toată lumea și ceea ce nu va fi 

vizibil niciodată celorlalți, arată, în cazul lor, că se lucrează cu energia misterului. Vărsătorii se 

gândesc acum la noroc, la ce ar putea să facă cu el dacă l-ar avea sau dacă ar fi mai norocoși, la 

viața de familie care trece acum printr-o transformare interesantă din cauza Lunii negre care ocupă 

casa complementară, domeniul imaginii publice. De asemenea, tot în momentele de genul acesta 

vărsătorul se gândește că dacă s-ar deschide mai mult, dacă ar împărtăși celorlalți secrete despre 

sine, dacă i-ar face părtași la ceea ce simte sau face atunci ar înțelege mai bine și nu i-ar mai judeca 

atât de ușor. Este o greșeală să gândească în felul acesta pentru că anturajul trece la rândul său prin 

probleme similare, însă localizate pe alte domenii. Același impuls îl are și cel de lângă vărsător care 

nu este născut în această zodie, iar problema sa este vizibilă într-un alt domeniu de viață. Dacă se 

abțin atunci vor depăși acest impas și imediat ce Soarele și Mercur vor trece pe zodia Scorpion, pe 

casa gândirii profunde, nu vor mai avea gânduri de evadare din felul lor de a fi, din locul în care au 

activat în ultimele luni și vor avea suficient de multă încredere în sine și în ceea ce fac încât să nu se 

mai bazeze atât de mult pe susținerea celorlalți. 

Desigur problematica pe care o parcurg momentul acesta vizează și atingerea unor atitudini 

dogmatice, cele care fac referire la putere, la înțelegere, la cunoaștere sau la transformare. Au 

impresia că așa cum știu ei nu știe nimeni, așa cum gândesc ei nu gândește nimeni și trebuie ca toată 

lumea să se conformeze. Tocmai lucrul acesta nu trebuie să-l facă vărsătorul pentru ca momentul de 

echilibru al finalului de luna octombrie înseamnă și pentru acești nativi trimiterea către experiențele 

parcurse pe finalul lunii ianuarie, atunci când s-a împlinit opoziția dintre Uranus și Luna neagră. 

Aceste atitudini dogmatice sunt, de fapt, elementele care le dezechilibrează raționamentele. Mai 

avantajați de această poziție dificilă sunt vărsătorii inferiori, însă aceștia abia la sfârșitul anului își 

vor da seama ce pierd, ce vând pentru confortul iluzoriu. 

De fapt, judecata vărsătorilor se bazează foarte mult pe o necesitate care nu a fost definită în 

mod clar până acum pentru că sunt tot timpul plasați în contrast cu zodia Leu, iar necesitatea lor 

vine din acest semn. Au nevoie de idei, de soluții, de sugestii, dar și doar de o prezență caldă. 

Prezența caldă poate să nu vorbească, să nu se miște, ci doar să fii acolo pentru ei. În momentele 

acestea de final al lunii octombrie, vărsătorului îi este suficient să găsească o sursă de căldură. Ne 

nu referim aici la căldura fizică, ci la cea sufletească pentru că în 26 octombrie, chiar dacă au venit 

spre casa prietenilor, trec printr-o relație proastă a lui Venus cu Neptun și a lui Venus cu Axa 

Dragonului. Nu se știe prin ce mister, dar vărsătorii fac o selecție negativă. Își aduc aminte numai 

de lucrurile complicate sau pe care nu au reușit să le realizeze și pentru toate aceste probleme 

găsește o soluție. Se gândesc la faptul că dacă ar fi avut în preajma lor o prezență caldă toate aceste 

lucruri ar fi fost împlinite, ar fi găsit puterea necesară să le rezolve imediat. Poate sunt prea duri 

acum cu ei înșiși, poate se gândesc prea departe sau sunt ambițioși și cer de la viață lucruri pe care 

în general oamenii nu-l pot obține aici în această lume. Totuși, pentru că vărsătorii au o latură a 

vieții pe care și-o idealizează în permanență, care este atât de volatilă și de plăcută lor încât nu au 

nicio motivație să renunțe la ea, vor visa în continuare că se pot împlini doar dacă au în preajma lor 

o prezență caldă. 

Acest lucru îl transmite vărsătorului și relația proastă dintre Marte și Uranus și dacă o 

cumulam cu relația proastă dintre Venus și Neptun înțelegem acum că impulsurile pe care le simte 

un vărsător sunt puțin cam dure, agresive sau chiar periculoase, în cazul celor inferiori. Cei 

materialiști pierd acum informații care ar fi putut, până la finalul acestui an, să fie transformate în 

bani, în avere, într-un succes social fulminant. De asemenea, acești vărsători superficiali își dau 

seama că pierderea acestui avantaj ar putea să-i ducă într-un con de umbră, într-o zonă în care să 

guste puțin și din boli, din privațiuni sau poate chiar, dacă au fost cam lacomi în prima jumătate a 

anului sau în anul anterior, să treacă prin procese, acuzații sau chiar să ajungă la privare de libertate.  
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Luna nouă care se împlinește în 30 octombrie și care se consumă pe casa imagini sociale 

este un avertisment pentru vărsătorul ambițios care își ține activă ambiția fără să știe dacă aceasta 

nu consumă prea mult, dacă nu cumva această îl depărtează de rezolvare, dacă nu cumva îl 

deconectează de la un noroc. Trebuie să se gândească că valorile profunde, ceea ce îi este util nu 

poate fi cumpărată cu nimic, nici cu bani, nici cu atenție și informații. 

 

NOIEMBRIE 
Ating un moment de concluzie. Comunicare transfrontalieră. Îndrăzneală. Pierd din vedere 

un detaliu important. Sunt îndrăzneți. Sunt curajoși. Descoperă o nouă direcție pe care trebuie să 

meargă în anul următor. Se termină combustibilul. Pot să îi echilibreze și pe ceilalți, doar pe sine. 

Lansează solicitări la care nu primesc răspuns. Aspectul volatil al vieții îi enervează. Fac o 

greșeală și își dau seama că au repetat-o tot anul. Visează la un progres spectaculos. Acceptă unele 

compromisuri însă doar pentru o scurtă perioadă de timp. Respingă abuzurile de orice fel. Vor să 

trăiască într-un ținut imaginar. Sunt lucizi. 

 

Evenimente care sunt programate a se întâmpla pentru vărsător de-a lungul lunii noiembrie 

sunt foarte importante pentru el, atât de important încât ar putea să se transforme în adevărate 

concluzii care să fie active pe o perioadă mare de timp. Au acum puterea să treacă dincolo de 

aparență, să vadă cum sunt așezate lucrurile, până unde pot merge cu concluziile și cât de atenți 

trebuie să fie cu oamenii din jur. De altfel, de fiecare dată când încep un interval nou se uită în jur 

să vadă cât de fragili sunt oamenii, care este calitatea lor și dacă să se ambiționează mai mult pentru 

a depăși limite ale lor sau ale celorlalți. 

Încă de la începutul lunii noiembrie, când soarele se va afla într-o dispunere bună față de 

Axa Dragonului și Neptun, se gândesc la loialitate. Soarele le trece acum pe casa imaginii publice și 

își dau seama că succesul lor social depinde doar de relațiile pe care le alimentează cu oamenii care 

sunt loial. Nu au nevoie de ființe care să-i trateze, care să le mențină viu sentimentul de nesiguranța 

care să îi deposedeze de bunuri. Cu aceste persoane doresc să comunice pe mai departe, să treacă în 

etapa următoare, să fie toleranți, să spere că până la urmă golul acesta de căldură pe care-l caută 

toată viața se va umple. Nu există o fascinație mai mare pentru un vărsător decât față de căldură, 

față de generozitate sau față de ceea ce trăiește doar pentru a ține viu un ideal. Lucrul acesta pot fi 

găsite de un vărsător doar în zodia complementară și pentru că în momentul acesta pentru vărsători 

zodia complementară este complet goală există senzația aceasta că trăiesc un mare gol. 

Prima decadă a lunii noiembrie este, de altfel, destul de dificilă pentru toate semnele 

zodiacale, nu doar pentru vărsător. Trecerea lui Neptun prin Coada Dragonului activează tuturor 

senzația că trecutul se repeta și nu orice fel de trecut, ci doar acela care a amplificat și mai mult 

tristețea, durerea sufletească sau deziluzia. Dacă Neptun nu ar fi fost retrograd în această perioadă, 

am fi putut extrage din trecut lucruri bune. Deocamdată, toate celelalte semne zodiacale, alături de 

vărsător, trăiesc senzația că sunt deviați de la cale, opriți sau întârziați în mod intenționat. Este 

adevărat, fiecare va gestiona acest conflict după cum va putea mai bine și îl va ascunde după cât de 

intensă le va fi dorința. În mod absolut spectaculos, vărsătorii, pe careul dintre Venus și Chiron, 

renunță la durerile proprii pentru a se preocupa de durerile celorlalți. Nu înseamnă că dacă fac 

lucrul acesta se vindecă, ci este o formă de depersonalizare, și se poate pune aceasta atitudine pe 

vechile obiceiuri care sunt amestecate cele bune cu cele rele și care sunt activate acum de trecerea 

lui Neptun prin Coada Dragonului. Vărsătorul devine foarte important prin aceste gesturi 

remarcabile ale sale pentru toată comunitatea. 

Toate aceste dispuneri astrale care vin și își fac simțită prezența în prima decadă a lunii 

noiembrie reprezintă pentru vărsător o invitație la furtună. S-ar putea acum să fie motivați de 

anumite extravagante, de implicare în complicațiile celorlalți, este adevărat, cu dorința de a aduce 

pace sau de a liniști. Există însă și vărsători inferiori care le va plăcea foarte mult să greșească, să 

facă în mod intenționat o faptă rea, să aducă în mod intenționat confuzie celorlalți și să creadă că 

acesta este un semn de putere. Pe acest vărsător inferior conjuncția lui Mercur cu Luna neagră îl va 

transforma într-o statuie pe care omenirea o va folosi pentru a da exemple rele. Acei vărsători care 
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pot lucra acum foarte ușor cu mintea vor găsi soluții ciudate din aplicarea cărora foarte mulți 

oameni vor suferi, iar atitudinea lor se bazează pe aversiune, pe frustrarea că nu au reușit să se 

ridice la nivelul propriilor așteptări pentru a face o impresie bună prin frumos, rafinament și adevăr. 

Trecea lui Junon în casa prietenilor este însă un eveniment important pentru cei născuți în 

zodia Vărsător. Există o voce a conștiinței care se ridică dintr-odată din întuneric și care le spune 

unde greșesc. De altfel, acesta nu este un moment în care să-și repare greșeala, ci doar să o 

conștientizeze pentru că după ce Chiron de pe casa hrănirii își va reveni la mersul direct să știe 

exact unde au greșit pentru a se întoarce precis, pentru a nu mai pierde vremea căutând. Deci 

trecerea lui Junon pe casa prietenilor și a protectorilor le aduce vărsătorilor repere noi. 

Există un întreg cadru social care favorizează aceste ambiții ale sale și relația bună dintre 

Soare și Pluton arată că există și un cadru astral care susține aceste direcții. Vărsătorii simt că dacă 

se întorc la claritate mentală, toate lucrurile se așază de la sine și puterea lor crește. Este adevărat, 

puterea lor va crește însă, la modul concret, vor constata lucrul acesta începând cu 9 noiembrie când 

Marte va intra pe semnul lor. Vor fi puternici, optimiști, îndrăzneți, vor avea multă energie și vor 

dori să o împartă cu ceilalți. Vărsătorii inferiori se vor folosi de această explozie de energie pentru a 

le arăta celorlalți că ei de fapt sunt personaje pozitive și că, dacă au putere, inițiativă și nu au fost 

pedepsiți pentru ceea ce au făcut până acum înseamnă că s-au ocupat numai de lucruri bune. În mod 

sigur aceasta face parte din gama trăsăturilor pe care poziția lui Marte pe Vărsător o patronează. Și 

vărsătorii superiori își vor acorda circumstanțe atenuante, și aceștia vor arăta că puterea nu este 

accesibilă oricui, ci dacă o dețin înseamnă că sunt ființe alese. 

Constatând toate aceste lucruri vărsătorii vor urmării să fie puțin mai atenți la ce se întâmplă 

în jurul lor. Conjuncția Soarelui cu Luna neagră din 11 noiembrie ar putea să fie reprezentativă la 

acest capitol însă le aduce și o picătură de orgoliu mai mult decât au, o picătură de invidie în cazul 

în care până acum au văzut cum este să îi privești pe ceilalți prin acest sentiment. Nu înseamnă că 

au un caracter imaculat. Ei pot să facă excese și în această latură, pot să fie aroganți și mândri însă 

acestea sunt atitudini de împrumut și se folosesc de ele ca de oricare alt instrument de lucru, la fel 

de pătimaș și la fel de eficient. 

În 12 noiembrie, când Venus va intra pe casa lucrurilor ascunse primesc un impuls de 

interiorizare. Își îndreaptă atenția către interior și fac o retrospectivă a ultimelor luni, în special cât 

timp Marte le-a trecut pe casa lucrurilor ascunse. Ceea ce le aduce Venus de pe Capricorn este mai 

curând o administrare a unor avantaje pe care nu au apucat să le savureze, nu au apucat să le 

analizeze suficient de bine încât să vadă dacă le sunt utile sau dacă sunt de perspectivă. Ceea ce 

gândesc acum și fac este însă de bun augur pentru că Mercur va intra pe casa prietenilor și nu vor 

mai fi agasați, vor mai fi constrânși să dea rapid răspunsuri, să fie foarte corecți, iar ceea ce spun să 

fie foarte documentat sau, de ce nu, impecabil. Au un univers al lor, unul de vindecare, de 

transcendere, de eliberare de o presiune mai mult mentală decât fizică. Relaxarea este din nou o 

preocupare care îi va ajuta pe vărsători să se echilibreze. Au ocazia acum ca prin muncă, prin 

activități făcute într-un alt ritm, departe de privirile celorlalți, la serviciu, de acasă într-un alt cadru, 

nu atât de colegii, cu alți oameni din jur să se echilibreze sau poate chiar să se vindece. În 14 

noiembrie se împlinește și Luna plină care activează această latura afectivă care le aduce 

vărsătorilor o nevoie de intimitate. Oricât de mult și-ar dori lucrul acesta acum este puțin probabil 

să obțină așa cum îl cer, așa cum îl solicită. Sunt elemente dominante care atrag atenția opiniei 

publice către un vărsător și, ca o consecință a acestui fapt, este extras din intimitate și așezat în 

centrul atenției. În mod cu totul surprinzător, acest lucru nu le place, cel puțin nu în această 

perioadă. Asta înseamnă că mijlocul lui noiembrie va fi marcat de această luptă între nevoia de 

intimitate și necesitatea de a răspunde unor solicitări venite din exterior care consumă sau 

enervează. 

Totuși, vărsătorii găsesc de fiecare dată puterea necesară pentru a depăși aceste obstacole 

pentru care nu există o regulă. Nu se poate stabili de pe acum cam cum anume vor proceda pentru 

că sunt, în general, persoane imprevizibile care răspund foarte ușor unui stimul care poate fi folosit 

în avantajul lor. Deși este o zodie de aer, modul de acțiune al vărsătorului, atât de volatil, de flexibil 

și de frumos, este cu mult superior celorlalte două semne zodiacale care folosesc, în general, toată 

volatilitatea pentru a se prezenta pe sine, pentru a obține un avantaj personal. În cazul vărsătorilor 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 11 55 66   

acest avantaj nu este doar pentru sine. El se așază pe sine în centrul acestor avantaje pentru că 

trebuie cineva să le coordoneze, dar oricine are acces la ele, nu trebuie să-i spună lucruri plăcute, nu 

trebuie să-i plătească tribut, totul este pus la dispoziția celorlalți gratuit și legal. Sextilul lui Mercur 

cu Marte ce zâmbește în 15 noiembrie va face trimitere la această atitudine frumoasă pe care 

vărsătorul o are față de cei care au nevoie de ceea ce deține el. Desigur, dacă urmărim efemeridele 

zilei de 18 noiembrie înțelegem că nu le este ușor să facă lucrul acesta. Mercur se află într-o 

dispunere negativa atât cu Axa Dragonului, cât și cu Neptun și au senzația că repetă o greșeală, că 

au mai făcut așa în trecut. Le place însă să facă lucrul acesta pentru că Venus este acum prietenă cu 

Axa Dragonului și chiar mediază tendința Nodurilor, deci vărsătorul trebuie să aibă încredere în 

impulsurile sale, în intuițiile sale pentru că satisfacția pe care o are, maturitatea afectivă pe care o 

obține procedând în felul acesta constituie un avantaj mult mai mare decât acceptul celorlalți sau 

decât o altă formă de recompensă.  

Ceea ce se consumă imediat după ce aceste unghiuri amintite mai sus s-au împlinit,  adică 

relația bună a lui Venus cu Neptun și revenirea lui Neptun la mersul direct este un semn că 

impulsurile vărsătorului nu pot fi încadrate în regulile cunoscute, în ceea ce a fost activ și util până 

acum, dar sunt foarte valoroase. Este absolut minunat acest impuls care nu poate fi anticipat și nici 

încadrat în vreo regulă pentru că soluția pe care o oferă este un panaceu universal, adică așa ar 

trebui să procedeze toți, indiferent de zodie, să aplice procedee într-o generozitate absolută, gratuită, 

pentru a hrăni sufletul și a-l prezenta pe acesta ca o forță care este mai puternică decât celelalte și 

mai durabilă. Aceasta este modalitatea prin care vărsătorul își rezolvă problemele, făcând un pas 

într-o lume ideală, într-o lume imaterială, într-un plan al ideilor acolo unde totul este perfect. De 

această dată există o sincronizare între impulsul de mai bine care vine din partea vărsătorului și care 

nu poate fi încadrat în regulile celorlalți, și revenirea lui Neptun la mersul direct, ca semn de 

redresare într-o lume materială. 

Ultima decadă a lunii noiembrie face trimitere către începutul lunii octombrie ca spre un 

element pozitiv și ne atrage atenția că o parte din evenimentele care s-au consumat pe finalul lunii 

august, cele care au fost dominate de Marte, Neptun, de Luna neagră și de impactul acestora asupra 

Axei Dragonului sunt un reper de care vărsătorii trebuie să țină cont în momentul acesta. Trecerea 

Soarelui pe casa prietenilor este pentru vărsător un semn de apreciere. Se simt îndemnați să își 

spună opiniile, simt că dacă fac lucrul acesta sunt acceptați, tolerați sau își văd valorile lor apreciate 

la scena deschisă. Desigur lucrurile acestea nu sunt de perspectivă, aprecierile acestea nu durează 

prea mult, ci ar putea să dureze atât timp cât Soarele se va afla în tranzit pe casa prietenilor adică 

patru săptămâni. După aceea, lucrurile ar putea să revină la o stare de tensiune care a fost 

omniprezentă de-a lungul acestui an pentru vărsător. Totuși, acesta este un moment care ne aduce 

multă bucurie, încântare și sunt încurajați să trăiască toate aceste momente cu implicare ca și cum 

sunt niște cadouri pe care le primesc cu brațele deschise. Dacă în aceste momente renunță la 

disciplină, pierd din vedere că au de îndeplinit niște sarcini, au de dus mai departe demersuri sociale 

sau trebuie să respecte disciplina, programul de lucru, angajamentele pe care și le-au luat, totul se 

risipește, fără a le lua dreptul de a se bucura de ceea ce au în momentul acesta. Cu alte cuvinte după 

ce aburii victoriei se vor risipi nu le mai rămâne nimic. Deci au nevoie în acest moment să facă o 

combinație între profunzime și distracție, între disciplină de lucru, programul care trebuie respectat 

strict și petrecerile de după. 

Așa după cum se poate constata prin faptul că emisfera estică este accentuată acum de 

corpuri cerești, totul îi susține, adică este de bun augur pentru un vărsător căruia i-a plăcut toată 

viața să aibă inițiativă și să fie apreciați pentru lucrul acesta. Au ocazia acum atât prin calități cât și 

prin defecte, atât prin aprecieri cât și prin respingere, să pună în pământ semințe puternice, să pună 

bazele unor demersuri foarte importante de care se vor bucura nu anul acesta sau în anul următor, ci 

mult mai târziu. 

Relația proastă care se stabilește între Jupiter și Pluton, cea care face în cazul vărsătorilor o 

legătură între profunzimi argumentate și profunzimile simțite, între casele a IX-a și a XII-a, ar putea 

să-i aducă pe vărsătorii inferiori într-un moment de mare confuzie. În sfârșit, se întâlnesc cu o formă 

de cunoaștere, dar nu știu ce să facă cu ea, ei vor să facă altceva, vor să se bucure la nesfârșit de 

privilegii, dar nu fac nimic pentru a le menține. Implicarea lui Uranus în relațiile negative cu Pluton 
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și Jupiter arată că orice derapaj este sancționat, orice opinie greșită nu mai este acceptată acum de 

mulți care se uită gură cască la un vărsător inspirat. Confuziile acestea vor fi văzute exact așa cum 

sunt, ca momente dure de îndoială, ca un resort pentru un mare eșec, pentru un mare ghinion. 

Preocuparea principală pe care ar putea să o aibă un vărsător acum care dorește să-și salveze 

achizițiile de la pierzanie este aceea de a progresa cu pași mici, fără a se baza pe opiniile celorlalți, 

de a nu refuza un schimb din experiență. Dacă pentru partenerul de dialog ideile sunt foarte 

importante, pentru vărsător este important că vorbește, că discută, că nu stagnează în aceste repere 

greoaie și prin această mobilitate crede că își ține firea, inspirația sau se deschide către o inspirație 

superioară. 

Luna nouă care se împlinește pe 29 noiembrie este un semn că această descurajare, această 

risipă este diminuată. Faptele pe care le-a produs rămân, rămân efectele acestora și vărsătorul va 

trebui mult timp de acum încolo să se mulțumească cu acestea, va trebui să conviețuiască cu 

efectele propriilor greșeli în ideea că nu le va mai repeta. 

Pentru că finalul lunii noiembrie înseamnă întâlnirea cu o formă de păcăleală pe care 

vărsătorul o iubește foarte mult, de care crede că se poate proteja în permanență, dar, în mod 

paradoxal, pe aceasta o preferă, arată că problemele majore nu vor fi rezolvate în timp util. Se va 

menține pe mai departe nesiguranța și incertitudinea, agresiunea împotriva unui personaj care i-a 

dezamăgit pe vărsători sau care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, la fel cum vor rămâne active 

preocupările față de acel mister care nu poate fi dezlegat decât în grup, nu de unul singur. Acestea 

rămân active, însă preocupările vărsătorului se orientează acum către o formă de destindere care 

este foarte periculoasă. Vărsătorii cred despre sine că sunt în permanență lucizi, că ei nu pot fi 

înșelați, păcăliți sau că sunt prea vigilenți ca atunci când se întâmplă lucrul acesta să vadă ori, 

imediat după, să înțeleagă. Pe asta se bazează atunci când acceptă să se destindă în mod periculos. 

Sunt avertizați că dacă multe dintre direcțiile pe care le preferă sunt chiar atât de periculoase, 

pericolul cel mai mare le vine vărsătorilor pe finalul lunii noiembrie de la apa. 

 

DECEMBRIE 
Primesc semne despre o nouă relansare. Se întorc spre muncă. Au idei fixe. Îi ajută ușor pe 

ceilalți și provoacă invidie. Ambiții prea mari. Vor să recupereze timpul pierdut. Trec prin 

sentimente zdruncinate. Transcendență. Se preocupă de lucruri ascunse, misterioase. Lucrurile 

profunde mi se par foarte interesante. Se tem de accidente. Sunt mai ușor tolerați de ceilalți. Se tem 

în continuare de abuzuri. Au mare nevoie de libertate. Beneficiază de un drept și se folosesc la 

maximum de el. Vor să fie recompensați pentru tot efortul anului, dar visează. 

 

Și pentru vărsător, așa cum se întâmplă și în cazul celorlalte semne zodiacale, luna 

decembrie este un fel de rampă de lansare pentru caracteristicile anului următor. Au ocazia acum să 

facă o retrospectivă interesantă asupra a ceea ce au avut de traversat, asupra unor încercări pe care 

poate nu le-au depășit așa cum trebuie sau pe care nici 

nu le-au înțeles așa cum se cuvine. Luna decembrie 

vine spre vărsător cu invitația la negație, însă aceasta 

are ca efect o revigorare a ființei, o întoarcere la 

valorile în care au crezut dintotdeauna, care nu sunt 

părtinitoare și care se exprima la scena deschisă, nu 

sunt demonstrative, ci hrănesc realizările lor și ale 

celorlalți într-un mod cât se poate de realist. 

De la începutul lunii decembrie se întâmplă un 

fapt foarte interesant și foarte util pentru vărsători. 

Chiron își revine la mersul direct după o lungă perioadă 

de retrogradare și vărsătorii simt că se întorc acasă, simt 

că le revin suflul și putere. Din nefericire, se întâmplă 

locul acesta când Soarele și Neptun își definitivează un 

unghi destul de prost, când trec printr-un moment de 



PP RR EE VV II ZZ II UU NN II   AA SS TT RR OO LL OO GG II CC EE   PP EE NN TT RR UU   AA NN UU LL   22 00 11 66   

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 11 55 88   

rătăcire, când au mari semne de întrebare față de puterile lor sau față de fluxul ideilor. Desigur, 

ideile acestea nu țin mult pentru că ele se pare că sunt alimentate de persoane care se uită urât la 

realizările sociale ale vărsătorilor. Chiar dacă acestea nu sunt prea mari, chiar dacă nu sunt prea 

ambițioase sau chiar dacă nu sunt așa încât să atragă atenția celorlalți, faptul că ei sunt de neclintit 

în aceste direcții, faptul că există în orice moment posibilitatea ca această ambiție să-i ducă la 

realizări importante, înseamnă pentru vărsătorii a se expune față de aceste persoane care lasă 

impresia că scopul lor în viață este să își găsească pe cineva pe care să îl invidieze. În 2 decembrie 

când Mercur va intra pe casa lucrurilor ascunse vărsătorii își rezolvă brusc o criză a ideilor, nu se 

mai îndoiesc de ceea ce este evident și ceea ce nu este evident este amânat pentru o altă perioadă. 

Este, de altfel, un lucru destul de bun pe care reușesc să-l facă acum din proprie inițiativă, pentru că 

Marte de pe semnul lor are acum de împlinit unul pozitiv și cu Jupiter și cu Saturn, și prin această 

inițiativă, prin ceea ce vor să facă reușesc să treacă în planul secund probleme de caracter, probleme 

de relaționare sau de destin pe care nu au reușit să le administreze așa cum se cuvine. 

Ziua de 7 decembrie ar putea să fie reprezentativă la acest capitol pentru că Marte de pe 

semnul lor trimite un unghi pozitiv și către Uranus și se pare că în toată această furtună vărsătorii 

reușesc să fie într-adevăr cu mintea limpede, cu judecata intactă, iar dacă mai iau în calcul și faptul 

că tot în 7 decembrie Venus va intra pe semnul lor înțelegem de ce pe finalul anului, când alții se 

pregătesc pentru anul următor vărsătorii savurează la maximum prezentului. Este adevărat, trăiesc 

în prezent, o fac foarte bine și ar trebui ca această atitudine sau faptele pe care le fac ei în momentul 

acesta să fie reprezentative pentru toată lumea. Totuși, nu ambițiile sunt elementele care definesc un 

vărsător, ci resursele pe care au reușit să le protejeze atât de bine, pe care le-au ascuns de mințile 

viciate sau de personajele care nu se ascund din a complica viețile celorlalți. Există un refuz care va 

fi foarte vizibil pe cerul vărsătorilor, însă reușesc să facă un balans interesant între ceea ce înseamnă 

valorile spirituale și valorile fizice, reușesc să își anuleze din acele impulsuri negative cu ajutorul 

cărora cred că se pot apăra. Trebuie să lupte împotriva celor care sunt negative pentru că cei care 

vin spre vărsători acum cu gânduri negative nu au ce pierde, în schimb vărsătorii, da. Judecățile 

acestea pripite, lupta aceasta cu morile de vânt, cu defectele celorlalți este un semn de mare 

epuizare pentru un vărsător care vrea mai mult de la viață, doar să aibă timpul plin, să aibă tot 

timpul activitate, nu doar să evite plictiseala. Relația proastă dintre Marte și Luna neagră arată că 

aceste comportamente sunt pozitive. Problemele pe care le au cu ceilalți le au pentru că reușesc să 

facă ceva bun, pentru că reușesc să atragă atenția asupra unor probleme bune. Este adevărat, s-ar 

putea ca în această perioadă să le lipsească tactul, să nu dispună de o inspirație suficient de bună 

încât să-și aleagă cel mai bun moment sau persoana cea mai potrivită pentru a o implica în genul 

acesta de transfer. Faptul că Venus se află pe Vărsător, adică pe axa Leu-Vărsător, arată că au în 

această perioadă tendința de a-i jigni pe ceilalți fără să își dorească acest lucru. Cei din jur îi vor 

acuza pe vărsător că sunt lacomi, că nu se interesează de sentimentele lor, dar refuză să vadă 

mesajul pe care vărsătorul îl transmite dintr-o altă perspectivă. Persoane care au viziune de 

ansamblu vor admira mesajul vărsătorului, îl vor elogia și îl vor așeza la loc de cinste. 

A doua decadă a lunii decembrie înseamnă întoarcerea din nou către ceea ce a însemnat 

finalul lunii mai. Au mai făcut lucrul acesta la începutul lunii octombrie însă atunci ar fi trebuit să 

țină cont de valorile negative care le-au zdruncinat conștiința pe finalul lunii iulie și prin 

intermediul acelora a trebuit să se întoarcă la începutul anului. De această dată au o mai mare 

mobilitate și singurele elemente de care se tem sunt cele pe care nu le pot anticipa, cele care 

urmează să se consume în ultima decadă a lunii decembrie, cea care este dominată de febra 

sărbătorilor. Asta înseamnă că vărsătorului îi revine în mijlocul lunii decembrie cheful de treabă și 

în plus se implică și în acțiuni care durează, care se întind pe o perioadă mare de timp și sunt 

oarecum îngrijorați ca nu cumva să se întindă cu lucrul până la finalul anului când ar fi trebuit să 

aibă alte planuri.  

Conjuncția Soarelui cu Saturn de pe 10 decembrie arată că pe baza acestor idei legate de 

muncă, efort, perspectivă, timp poate intra într-un conflict cu cei situați pe un alt tronson de vârstă. 

Se descurcă și cu această problemă însă nu mai au inspirația necesară decât să selecteze informația 

care să îi avantajeze pe ei sau să-i avantajeze pe ceilalți. Spun multe lucruri bune, utile celorlalți, dar 

le spun la întâmplare și atunci cei din preajma lor îi vor privi cu nedumerire, considerând că, prin 
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genul acesta de instabilitate, vărsătorii sunt adevărate surse de stres. Este adevărat, prin Luna plina 

care se împlinește pe 14 decembrie vărsătorii chiar sunt surse de stres și asta pentru că vor cu orice 

preț să arate că ei sunt prietenii tuturor, că au relații peste tot, că pe ei nu-i sperie nimic și atunci 

când alții sunt deja dezamăgiți în fața unor probleme de conduită, sociale, culturale, spirituale, 

educaționale sau politice, ei le ignoră pe toate și se ocupă de grădinărit, învață să cânte la un 

instrument, se apucă de pictură sau de meditație transcendentală. Poate și cei din jurul său ar trebui 

să facă lucrul acesta însă vărsătorul trebuie să țină cont că deciziile pe care le adoptă în momentul 

acesta au la bază un anumit trecut pe care cei din preajma lui s-ar putea să nu-l aibă. Deci ar trebui 

în primul rând să vadă care este minciuna activă în viețile celorlalți pentru a o combate pe aceasta. 

Dacă minciuna este neutralizată, atunci mesajul lor, chiar dacă este prezentat haotic, va putea fi 

văzut exact așa cum este și le va fi și celorlalți util. 

Desigur ar trebui să savureze la maximum această reușită și această putere de a influența 

mediul ambiant pentru că Marte se află pe final de tranzit prin zodia Vărsător și la finalul acestei 

decade va trece în zodia Pești, oferindu-le acestora alte predispoziții. Acum sunt în exercițiul 

funcțiunii, sunt deschiși, fermecători, au talent, vor să-l pună în aplicare și nu contează dacă cineva 

din jur le opune rezistență pentru că au atât de multe lucruri la dispoziție încât este puțin probabil să 

nu facă apel la câteva dintre ele pentru a se descurca în situații limită. 

Una din prioritățile majore al acestei decade ar trebui să fie reconfigurarea. Pentru că au în 

preajma lor oameni care acceptă să fie modelați, vărsătorul ar trebui să se gândească că poate exista 

o karma comună și ar trebui să țină cont că dacă aceștia se reconfigurează, ar trebui aceleași 

procedee să și aplice și lui însuși. Este de la sine înțeles, că numai vărsătorii care au lucrat cu lucruri 

de genul acesta pot să facă un salt atât de spectaculos, numai aceste persoane puternice și educate 

vor putea să folosească puterea în crescendo a energiei sau numai aceștia vor avea puterea necesară 

să facă sinteze eficiente. Ceilalți, vor considera că ei sunt profesori și nu mai trebuie să învețe și, în 

timp, se vor plafona și vor rămâne cu sala de curs goală pentru că nu vor mai avea ce să-i învețe pe 

ceilalți. 

În 19 decembrie Marte va intra pe zodia Pești și le va aduce acestora preocupări față de 

stabilitatea materială sau față de o stabilitate care vine din corp, care este legată de planul material, 

de buna funcționare a obiectelor din preajmă sau dacă acestea sunt în continuare în locul în care le-

au pus la începutul anului. Dacă luăm în calcul faptul că Mercur va intra în mers retrograd pentru 

aproximativ trei săptămâni starea aceasta și atitudinea aceasta sunt elementele cu care vor lucra 

până la finalul acestui an, pentru că Mercur își va reveni la mersul direct abia în anul următor. 

Acum vărsătorul realizează că are de gestionat o problemă de comportament, una în care vrea să 

strecoare o picătură de spirit practic, o dorință sau poate chiar o curiozitate referitoare la cum este 

să-ți trăiești viața într-un dramatism atroce, cum este să privești pe gaura cheii și să crezi că ești 

viclean atunci când, de fapt, ești doar curios, infantil de curios. Toate acestea fac parte din 

ciudățeniile pe care le trăiește un vărsător cu Marte care abia le-a ieșit de pe semnul lor. 

Ultima decada lunii decembrie înseamnă și pentru vărsător crearea unui arc peste timp, nu 

oricum, nu oriunde, ci spre mijlocul lunii ianuarie, însă de această dată printr-un reper pozitiv. Au 

făcut lucrul acesta și la începutul lui noiembrie însă acum au altă disponibilitate. Soarele le trece pe 

casa lucrurilor ascunse și vor să extragă din evenimentele consumate în mijlocul lunii ianuarie ceva 

bun, vor să se lase educați de mesajul superior al acelor episoade. Poate nu ar fi rău sa accepte în 

aceste momente un schimb de experiență, un transfer de valori din zona lor în zonele celorlalți și 

invers, doar într-un singur sens pentru ca partea aceasta întunecată pe care o vor experimenta până 

spre ultima decadă a lunii ianuarie din anul următor, să-i sperie, să nu le arate că viața este mai dură 

decât am văzut de-a lungul acestui an. Pentru vărsător este de bun augur trecerea Soarelui pe casa 

lucrurilor ascunse pentru că le diminuează din puterea de acțiune, din motivație, din suflu sau chiar 

din optimism. Îi ajută însă să fie mai toleranți, să evite excesele sau abuzurile practicate la adresa 

celorlalți ce ar putea să se întoarcă împotriva lor sub formă de sancțiune, de penitentă sau chiar de 

privare de libertate. Asta înseamnă că trecerea soarelui pe casa lucrurilor ascunse arată întâlnirea cu 

un adversar mai vechi. Vărsătorii se tem de adversarii vechi pe care nu i-au învins pentru că le place 

să privească înainte și, în primul rând, fiindcă sunt opriți dintr-o deplasare ascendentă, apoi sunt 
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puși să retrăiască lucruri care nu le sunt pe plac, pe care l-au respins din start și care le creează un 

acut sentiment de nesiguranță. 

Desigur, au în această perioadă o armă teribilă în poziția lui Venus pe zodia Vărsător, pe 

semnul lor. Dacă sunt supărați sau jigniți atunci au instrumentul necesar prin care pot să întoarcă 

spatele, să trădeze, să jignească, să acuze sau să scoată în evidență din caracterul adversarului acele 

elemente cu care acesta se rușinează. Dar soarele va sta pe casa lucrurilor ascunse mai mult timp 

decât stă Venus pe semnul lor, deci ar trebui să se mențină cumva pe linia de plutire, să evite astfel 

de confruntări pentru că nu vor putea să fie mult timp activi, nu vor putea să țină firul întins al 

acestor conflicte. 

Judecând după faptul că în 25 decembrie Venus se va afla într-o relație bună cu Jupiter și că 

aceasta este singura problema pe care vărsătorul o parcurge, întâlnirea cu adversari mai vechi, se 

pare că tot norocul de care dispune acest nativ va fi folosit împotriva acestor personaje. Poate ar 

trebui să-și pregătească momentul acesta din timp, încă din toamnă, să nu intre în această lună de 

iarnă cu atât de multă putere, cu atât de puțină susținere. Are nevoie să smulgă celor din preajmă 

promisiunea că în momente de genul acesta le vor fi alături adică vor crea un paravan în jurul său și 

dacă va fi nevoie chiar să îi susțină punctul de vedere să vorbească pentru el și să-i garanteze 

protecție. Vărsătorul nu este obișnuit să ceară ajutor, nu vrea să fie bun în felul acesta pentru că 

astfel își anulează însăși libertatea sa. De aceasta data va trebui să-și calce pe orgoliu și să accepte. 

Opoziția lui Jupiter cu Uranus care se împlinește pe 26 decembrie arată că ar putea să piardă într-o 

confruntare. Iarăși, și acest moment ar putea pregătit din timp, să nu abuzeze de libertate și să nu se 

creadă atotștiutor pentru că acesta este momentul când trece în extrema cealaltă. Beneficiază însă de 

vibrațiile specifice ce apar din relația bună a Soarelui cu Axa Dragonului. Toate aceste procese 

interne, chiar faptul că pierd într-o confruntare, toate aceste umilințe au ca scop echilibrarea 

destinului. Atât de multe învață în ultima decada lunii decembrie cât parcă nu a învățat tot anul. În 

realitate, aceste episoade îl ajută să-și sedimenteze valori importante pentru el și, ceea ce a venit 

spre el de-a lungul acestui an, pe baza acestor sedimente, să modeleze un traseu viitor care va fi de-

a dreptul minunat. Iată, din nou, observăm că traseul vărsătorului nu poate fi încadrat în regulă. 

Atunci când lumea se bucură, el este trist, când alții sunt triști, el este bucuros, și nu face lucrul 

acesta doar pentru a-i obosi pe ceilalți cu contrastul, ci vrea să trăiască tot timpul într-un echilibru. 

Are clar senzația că dacă își exprimă adeziunea față de un grup se va duce la vale împreună cu 

acesta, dacă va crea un contrast se salvează și pe el și îi salvează și pe ceilalți care greșesc pentru că 

nu se văd din exterior. Nu se știe dacă toți vărsătorii au această putere însă cu toții au această 

percepție a contrastului. Trecerea lui Marte prin Coada Dragonului în 28 decembrie le atrage atenția 

că lucrurile rele pe care nu reușesc să le combată acum, cele care enervează, îi îndeamnă să lupte să 

fie agresivi să procedeze altfel decât au învățat anul acesta că trebuie să facă. 

Un fapt de-a dreptul minunat care se va întâmpla pe finalul lunii decembrie vine din faptul 

că Uranus își revine la mersul direct. De această dată obțin, pentru o anumită perioadă de timp, încă 

o armă. Uranus pe casa comunicării le deblochează acestora cuvântul, puterea termenului, ușurința 

cu care altădată apelau la noțiuni sau la sinteze și îi ajută din nou să fie și universali prin mesajul pe 

care-l transmit, și meticuloși în a îndeplinit toate condițiile pentru ca această informație să se 

sedimenteze. Nu au însă satisfacția că sunt apreciați pe măsura efortului, dar asta va fi deja o 

problemă asupra căreia își va îndrepta atenția în anul următor. 
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PEȘTI 
 

 

 
 

 

 

„Nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită  

nu te vor face să plângi.”  

(Gabriel José García Márquez) 
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MARI ROMÂNI – REPREZENTANȚI DE SEAMĂ AI CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI 
(după Ecaterina Țarălungă, Enciclopedia identității românești, Editura Litera, 2011) 

TTIIMMOOTTEEII  CCIIPPAARRIIUU    

(21.02.1805, Pănade, jud. Alba – 3.09.1887, Blaj) 

Filolog iluminist 
Filolog iluminist, cleric greco-catolic. A 

studiat la Blaj Filosofi a şi 

Teologia. Acolo s-a 

hirotonisit preot şi a rămas 

până la sfârşitul vieţii 

profesor. A luat parte la 

mişcarea de revendicare 

naţională şi socială a 

românilor din Transilvania. 

Enciclopedist. Îi citise pe 

Voltaire, Jules Michelet, 

Feuerbach. A fost unul 

dintre pionierii ziaristicii 

româneşti din Transilvania 

prin periodicele înfi inţate 

şi conduse de el: Organul 

luminărei (1847, devenit, în 

1848, Organul Naţiunale), 

primul ziar românesc cu litere latine, Învăţătorul 

poporului (1848), Archivu pentru fi lologie şi 

istorie între 1867 şi 1870 şi în 1872 – prima 

revistă românească de fi lologie. A colaborat la 

Foaia pentru minte, inimă şi literatură din 

Braşov cu studii, eseuri, versuri şi traduceri. A 

fost membru fondator şi primul vicepreşedinte 

(1861–1866), apoi preşedinte (1877–1887) al 

societăţii ASTRA. A fost unul dintre 

întemeietorii fi lologiei româneşti şi alcătuitorul 

primei antologii sistematice a 

monumentelor vechi de limbă: 

Elemente de limba română după 

dialecte şi monumente vechi, 

1857; Chrestomatia sau 

Analecte literarie din cariile mai 

vechi și mai noue româneşti, 

tipărite şi manuscrise, începând 

de la secolul XVI până la XIX, 

1858. Ca opţiune fi lologică a 

aparţinut şcolii latiniste. A scris 

Gramateca limbii române, 1868, 

Premiul Societăţii Academice 

Române. Personalitate 

reprezentativă a culturii 

româneşti, cunoscător a 

numeroase limbi (greacă, latină, 

ebraică, arabă, siriacă, turcă, persană, spaniolă, 

italiană, germană, engleză, maghiară), posesor 

al celei mai bogate biblioteci particulare din 

Transilvania, preţioasă prin rarităţile ei şi care 

azi face parte din inventarul Bibliotecii Filialei 

Cluj a Academiei Române. Membru fondator al 

Societăţii Academice Române (1866). 

 

IIUUSSTTIINN  MMOOIISSEESSCCUU    

(5.03.1910, Cândeşti, Argeş – 31.06.1986, Bucureşti)) 

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române  

(1977–1986). A studiat Teologia 

romanocatolică la Strasbourg şi cea 

ortodoxă la Atena. A fost profesor la  

acultatea de Teologie a Universităţii 

din Varşovia, apoi la Cernăuţi şi 

Bucureşti. În 1956 a fost ales 

mitropolit al Ardealului, iar în 1977, 

patriarch al Bisericii Ortodoxe 

Române. A iniţiat restaurarea a 

numeroase monumente de cult din 

România, a condus delegaţii 

ortodoxe române în Anglia, Statele Unite, 

Canada, Germania, Rusia, Malabar (biserica 

siriană, de rit creştin copt), Danemarca, Suedia, 

New Delhi (India), Elveţia 

(biserica calvină), Bulgaria ş.a., 

fiind unul dintre marii militanţi 

ortodocşi ai veacului XX în 

favoarea ecumenismului. A iniţiat 

marea colecţie Părinţi şi scriitori 

bisericeşti, proiectată în 90 de 

volume, precum şi colecţia Arta 

creştină în România, în 6 volume. 

Lucrări: Ierarhia bisericească în 

epoca apostolică, 1955. A tradus 

Dogmatica lui Hristus Andrutus, 1956.
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EEUUGGEENNIIAA  MMOOLLDDOOVVEEAANNUU    

(19.03.1944, Buşteni) 

Soprană 
A studiat pianul din copilărie cu Aurel 

Bobescu. A absolvit Conservatorul din 

Bucureşti ca elevă a Artei 

Florescu şi a lui Hero 

Lupescu. Solistă a Operei 

Române. Profesoară la 

Conservator (azi 

Universitatea de Muzică) din 

Bucureşti. Laureată a 

Concursulu i Internaţional 

George Enescu,  Bucureşti, 

şi a Concursului 

Internaţional Toulouse, 

ambele 1970, Marele Premiu 

la Concursul Madama 

Butterfly, Tokyo, 1973. A 

cântat la Metropolitan Opera, La Scala, Opera 

de Stat din Viena, alături de artişti precum 

Placido Domingo, José Carreras, Carlo 

Bergonzi, Alfredo Kraus, Renato Bruson, 

Giuseppe Taddei, Ruggiero Raimondi, Katia 

Ricciarelli, Nicolai Ghiaurov, sub baghetele 

unor dirijori ca Riccardo Muti, Claudio Abbado, 

Giusepe Patane, Georges Pretre sau Wolfgang 

Savallish. Repertoriu: Don 

Giovanni, Idomeneo, Flautul 

fermecat, Nunta lui Figaro, 

Traviata, Luiza Miller, 

Simon Boccanegra, Ernani, 

Otello, Boema, Madama 

Butterfly, Turandot, Gianni 

Schicchi, Manon Lescaut, 

Freischutz, Carmen, 

Năpasta, Oedip. A fost şi 

secretar de stat la Ministerul 

Culturii (1968– 1990), 

director general al Operei 

Române (1993–1995) şi 

parlamentar din partea PDSR (1996–2001), 

respectiv PSD (2001–2004). A deţinut funcţia 

de vicepreşedinte al Delegaţiei Permanente a 

BEx. Central al PDSR. Laureată a Ordinului 

Naţional Steaua României în grad de Comandor 

(2004). 

 

VVIIRRGGIILL  NNEEMMOOIIAANNUU    

(12.03.1940, Bucureşti) 

Istoric şi teoretician literar 
A absolvit Filologia (engleză) la 

Bucureşti. A debutat cu 

Structuralismul, 1968. Doctor al 

Universităţii din California. Între 

1979 şi 1994 a fost director al 

Programului de literatură 

comparată la Catholic University 

of America, Washington DC, iar 

între 1989 şi 1991 prorector 

asociat al aceleiaşi universităţi. A 

fost preşedinte al Secţiei de 

Romanistică Comparată şi al 

Secţiei de studii europene a 

Asociaţiei de Limbi Moderne din 

SUA. A mai predat şi la 

universităţi din Londra, Cambridge, Berkeley 

(California) şi Cincinnati. Lucrări: Calmul 

valorilor, 1971; Micro-harmony: the growth and 

uses of the idyllic model in literature 

(Microarmonia: dezvoltarea şi utilizările 

modelului idilic în literatură), 

1984, Premiul Harry Levin; 

The Taming of Romanticism: 

European literature and the age 

of Biedermeyer (Îmblânzirea 

romantismului: literatura 

europeană şi epoca 

Biedermeyer); A Theory of the 

Secondary: literature, progress 

and reaction (O teorie a 

secundarului: literatură, 

progres şi reacţie), Premiul 

ARA, 1984; Arhipelag interior, 

memorialistică, Premiul 

Uniunii Scriitorilor, 1994; Tradiţie şi libertate, 

2001. Este membru al Academiei Europene de 

Arte şi Ştiinţe. 
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Caută esența. Au nevoie de aprecieri în partea celorlalți. Își fac socoteli ciudate. Caută să 

construiască un ideal îndrăzneț, dar nu sunt ajutați. Primesc rezultate spectaculoase pe baza unor 

merite. Își modifică în bine comportamentul. Totul li se pare obositor. Pot să administreze bine 

valorile celorlalți. Încearcă să schimbe ceva în viața proprie. Au nevoie de ceva proaspăt în jur. 

Caută susținere. 

 

2016 este și pentru că pești un an de cotitură. În primul rând, intră în acest interval cu Luna 

neagră pe zodia Balanță, adică pe casa ocultismului și au tot felul de impulsuri, tot felul de atitudini, 

unele mai proaste decât altele, care nu pot fi integrate corespunzător și care nu pot fi apreciate de 

ceilalți. Având în vedere că în această perioadă de început de an au și planeta Jupiter pe casa 

parteneriatelor pe care o va părăsi abia în toamnă, în septembrie, peștii vor reuși să ascundă aceste 

intenții rele pe care le au față de cei care le-au greșit comportându-se  frumos cu cei care le-au făcut 

fapte bune. Noi știm, în natură nu există medie, natura nu face un calcul matematic atunci când 

trebuie să vorbească despre calități și defecte, ci le prezintă pe acestea ca și cum trebuie analizate 

separat adică pentru o faptă bună trebuie să primim merite speciale, iar pentru o faptă rea trebuie sa 

plecăm fruntea în fața celui căruia i-am greșit. La fel se va întâmpla și cu cei născuți în zodia Pești. 

La fel cum s-a întâmplat și în cazul celorlalte zodii, și peștii au primele trei luni ale anului 

2016 încărcate de o mare răspundere. S-ar putea ca succesul să nu fie înțeles așa cum trebuie 

accidentele să nu fie văzute ca fiind elemente robuste care să le folosească pentru a spori puterea 

personală. S-ar putea să nu înțeleagă nimic din lucrul acesta, dar să se comporte ca și cum sunt 

experți. 

Pe finalul lunii mai, când Luna neagră va ieși de pe casa ocultismului și va intra pe casa 

drumurilor lungi, ideea în sine de progres este compromisă pentru cei născuți în zodia Pești. După 

ce se va consuma acest aspect, Marte va intra în Scorpion prin retrogradare, iar peștii au senzația că 

vor lucra cu elemente pe care le cunosc foarte bine, dar care le vor apăsa conștiința la fel ca în 

trecut. Este posibil ca lucrurile cu care vor lucra peștii în anul 2016 să le fie cunoscute abia în a 

doua parte a anului, însă va trebui să treacă și prin furtuna primelor șase luni, cele care le distrug 

încrederea în sine, le compromit atitudinea față de cei dragi ori față de o realizare socială. Având în 

vedere că peștii trec din 2011 încoace printr-un tranzitul lung și obositor al lui Uranus pe casa 

banilor, 2016 nu poate fi unul de succes. Există multă încrâncenare pe ideea de succes ca și cum 

cineva din anturaj nu dorește să-i permită să câștige mai mult decât a câștigat în anul anterior, iar 

2015 știm cât de complicat a fost pentru ei. De altfel, pe ei nu-l interesează câștigul material, ci mai 

curând respectul pe care ar putea să-l primească din partea celorlalți, atât pentru calitățile pe care le 

au, cât și pentru defecte și pe această bază, prin siguranța pe care o obțin în sfârșit să-și facă alte 

calcule, să spere la un succes. Dacă primesc respect doar pentru unul din cele două elemente atunci 

peștii nu sunt mulțumiți, sunt triști, abătuți și vor dori să se izoleze. Dintre toate retrogradările 

planetelor de peste an, retrogradarea lui Uranus, care începe pe finalul lunii iulie și ține până la 

finalul lunii decembrie, pare să fie una dintre cele mai dificile și mai încărcate de riscuri. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că deja nu au capacitatea de a-și spori averea nici chiar din septembrie 

încolo, când Jupiter va intra pe casa administrării banului celuilalt și ar putea să crească mai bine 

prin ajutorul celorlalți. 

După momentul acesta de trecere a lui Jupiter pe casa ocultismului se întâmplă multe lucruri 

ciudate în viața unei pești și acesta ar putea să oscileze, să pară foarte inteligent, foarte abil în 

situația în care el se simte foarte vulnerabil. Desigur, nu vorbim despre succese majore în anul 

2016, ci mai curând de un balans interesant, pentru că nu degeaba 2016 este anul dihotomiilor 

periculoase. Pentru pești, această zonă periculoasă vine din decizia proprie, din faptele pe care le 

săvârșesc cu bună știință, din cele pe care le fac din greșeală. Vor avea de multe ori de-a lungul 

acestui an ocazia să invoce acest motiv al întâmplării sau al greșelii. Ceea ce este dureros pentru el 

și pentru ceilalți rămâne și în timp cei de care se tem vor vedea că faptele lor nu poate fi rodul unor 

simple erori, ci sunt făcute în mod intenționat. Nu li se cere de-a lungul acestui an să demonstrez că 

sunt puternici, ci poate, conjunctural, în anumite situații, indicate special în această analiză, ar putea 



PPRREEVV II ZZ IIUUNN II   AASSTTRROOLLOOGGIICCEE   PPEENNTTRRUU  AANNUULL   22001166  

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

11 11 66 55   

să li se ceară să arate că au un nivel superior celor cu care colaborează sau mai multe cunoștințe. 

Abuzul de putere este un element destul de delicat al acestui an pe care peștii trebuie să îl evite. 

 

IANUARIE 
Se tem de probleme. Sunt alunecoși. Drumurile lungi îi încearcă. Rătăcesc un secret. 

Realizările sunt importante, dar regretabile. Prea mult dramatism. Nemulțumire. Nu acceptă ușor 

schimbarea. Își adaptează discursul în funcție de nevoile celorlalți. Caută lucruri frumoase doar 

pentru ei. Sunt privilegiați. Au putere de concentrare. Se ascund mult mai eficient. Au aspirații 

îndrăznețe. Descoperă un principiu care funcționează foarte bine. Lucrurile se deplasează greu 

către soluție. Oamenii se preocupă de lucruri care nu sunt importante pentru ei. 

 

Cu 2016 peștii nu scapă de probleme, ci intră într-o nouă etapă, într-o buclă, într-un traseu 

ocolitor deși vor avea clar senzația că scurtează orice traseu, că spun lucrurilor pe nume, că nu mai 

vor să se ascundă și nici să fie atât de alunecoși. În realitate, complică și mai mult lucrurile și numai 

peștii care vor vorbi sincer despre sentimentele lor, nu pentru a le critica pe ale celorlalți, ci pur și 

simplu pentru a le împărtăși, vor realiza cu adevărat o scurtare a traseului. Deși vor trăi cu senzația 

că de pe finalul lunii mai încolo, când Luna neagră le va intra pe casa drumurilor lungi, lucrurile se 

vor așeza, vor vedea că, de fapt, le vor transfera într-un alt domeniu, nu le vor rezolva. 

Luna ianuarie aduce și pentru cei născuți în zodia Pești, după cum știm că este îndemnul 

aplicat acestei luni, succes prin mijloace nefirești. Fac lucrul acesta cu un mare elan, cu o 

disponibilitate pentru a căuta să înțeleagă sentimentele celorlalți și să le încadreze corespunzător. 

Există o mare tentație pe care trebuie să o rezolve încă de la începutul lunii ianuarie și aceasta se 

referă la capacitatea de sinteză. Trecerea lui Mercur pe casa lucrurilor ascunse înseamnă, în general, 

pentru pești o amânare a problemelor. Pentru că imediat după aceea, din 3 ianuarie, Marte le intră 

pe zodia Scorpion adică pe casa drumurilor lungi, vor avea senzația că ceea ce gândesc, ceea ce 

simt și ceea ce cunosc trebuie împărtășit, trebuie transferat dintr-o zonă personală, într-o zonă 

colectivă și vor face lucrul acesta pentru scurt timp, pentru că Mercur are în această lună de parcurs 

și o perioadă de retrogradare, ceea ce înseamnă cauze pe care peștii nu le înțeleg ori realizări care 

nu-i ajută la nimic sau iluzia că își depășesc anumite probleme. 

Este adevărat la începutul lunii ianuarie au capacitatea de a spune lucrurilor pe nume, de a 

lucra cu senzații stranii, de a căuta să se exprime pe un nivel superior urmărind cam în tot ceea ce 

transferă să atingă ținta pentru că pun în acele demersuri ceea ce le face plăcere sau, în cazul 

peștilor care sunt puțin mai vicleni, ceea ce va face anturajul să vorbească despre ei, să aducă 

persoana lor în discuție, să îi amintească în succesul altora. Peștii ar trebui să-și aducă aminte încă 

de la începutul lunii ianuarie că orice lucru fac dovedește, înainte de toate, duritate în mișcare și 

trebuie să lucreze asupra acestui aspect. Dacă vor să se exprime verbal, vor vedea că duritatea se va 

localiza în sensul termenului, a intonației, a mesajului pe care-l transmit. Dacă vor să se exprime și 

în alt mod, prin fapte săvârșite la nivel social, atunci vor vedea că oamenii din jur se vor plânge că 

sunt dați la o parte, că sunt umiliți sau că au probleme din cauza lor. Adevărul este undeva la mijloc, 

adică această duritate nu se va exprima la intensitatea la care este acuzată, dar ea totuși există. 

În 5 ianuarie Mercur își va iniția mersul retrograd și peștii vor dori să câștige timp lucrând 

cu astfel de informații. Vor vedea însă că sunt destul de stângaci în a respecta noul, în a lucra cu 

lucruri pe care nu le cunosc foarte bine pentru că au un mare risc, cel al elementelor pe care nu le 

văd în mod direct, care se ascund cu scopul de a le compromite imaginea. Vom vedea la începutul 

lunii ianuarie pești vorbind cu gura fără ei, acuzându-i pe alții de lucruri pe care ei le fac, adică 

arătând că au și defecte de caracter, nu numai calități. În general, peștii au această înclinație către 

pacifism, sunt oameni care răspund foarte ușor la durerile celorlalți pentru că le înțeleg sau pentru 

că se străduiesc, încă de mici, să găsească echivalentul social la ceea ce simt ca dramatism sau ca 

nemulțumire.  

Retrogradarea lui Mercur pe casa lucrurilor ascunse arată că sunt vulnerabili la sugestii 

negative. Poate ar trebui, nu doar în 5 ianuarie, ci și în 6 ianuarie, dar și în zilele următoare acestora, 

să nu acorde atât de multă atenție aspectelor negative, să nu mai fie atât de receptivi la ceea ce este 
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rău, la ceea ce judecă derapajele celorlalți sau la ceea ce creează nemulțumire sau stres. În 7 

ianuarie, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Uranus, peștii încearcă să inverseze 

valorile. Fac apel la mare biografii, își aduc aminte de ființe remarcabile pe care l-au întâlnit și vor 

să arate că sunt înțelegători, că sunt puternici că sunt ființe capabile să depășească propriile 

obstacole așa cum au fost și exemplele pe care le admiră în momentul acesta. Despre admirație vor 

vorbi peștii în prima decadă a lunii ianuarie, dar și despre faptul că numai prin această admirație, 

numai prin mândria de a se prinde într-un cârlig valoros, de-a fi scoși din apă de o mare vedetă sau 

de un om cu o mare capacitate de cunoaștere reușesc să treacă dincolo de probleme personale, să le 

ignore, să combată puterea negativă pe care simt că anturajul o folosește împotriva lor. Dacă sunt 

mai superficiali nu simt puterea negativa anturajului, ci spun că se plictisesc, nu se mai pot integra 

în niciun mediu, nu-și mai găsesc locul nici la serviciu, nici acasă, nici între prieteni, nici în cluburi. 

Chiar dacă refuză să vadă lucrul acesta, tot asta înseamnă.  

Pe 8 ianuarie Jupiter 

intra în mers retrograd și va 

avea această deplasare până la 

primăvară, îndemnându-i pe 

pești să țină cont de părerile 

celorlalți. Dacă până acuma au 

vorbit și toată lumea a trebuit 

să-i asculte pentru că spuneau 

și lucruri interesante, în 

momentul acesta se va pune 

problema ca cel nativul pești să 

acorde credibilitate 

partenerului de dialog, chiar și 

atunci când nu are răbdare sau 

crede ca acesta își construiește 

în mod intenționat discursul 

pentru ca la final să-l acuze de 

ceva. Peștii au nevoie de 

înțelegere în momentul acesta 

pentru că trăiesc cu mare 

implicare retrogradarea lui 

Mercur pe casa lucrurilor 

ascunse. Această planetă 

retrogradă va intra în 

Capricorn, pe casa 

protectorilor, în 8 ianuarie și le va arăta celor din jur că problema credinței este de fapt o preocupare 

care trebuie să umple un gol, nu o strictă necesitate. 

Cu toate că poziția aceasta a lui Mercur pe Capricorn, pe casa prietenilor, ar trebui să le 

aducă un plus de stabilitate, prin retrogradare devine o poziție melodramatică. Înțelegem lucrul 

acesta și pentru că Venus, planeta care în semnul peștilor este în exaltare, se află în 9 ianuarie în 

conjuncție cu Saturn, guvernatorul Capricornului. Există o atitudine pe care și-au exersat-o de-a 

lungul vieții și cu care atrag atenția asupra unor lucruri frumoase din jur pentru a distrage atenția de 

la niște lucruri dure sau rele din zona personală. Cu alte cuvinte, se străduiesc să-i convingă pe 

ceilalți că admiră, că iubesc, că se sacrifică sau că trăiesc într-un plan profund și încărcat de 

semnificație. În realitate, ei sunt chinuiți de ceea ce nu au reușit să rezolve pe finalul anului anterior, 

de ceea ce nu înțeleg sau nu pot accepta. 

Luna nouă care se împlinește pe 10 ianuarie arată că au putere, au atracție către oameni 

puternici și influenți, le face plăcere să stea în prezența acestora, chiar dacă sunt ultimii din rând. 

Reperele pe care și le stabilesc acum, la finalul primei decade a lunii ianuarie, înseamnă pentru pești 

capacitatea de a privi totul prin esență. Chiar dacă lucrurile acum par dense, grele, apăsătoare, peștii 
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pot să lucreze și cu această structură, le face plăcere să fie primii care găsesc o piatră foarte 

valoroasă într-un nămol care inspiră celorlalți teama, obscuritate sau respingere. 

Totuși, nu trebuie să piardă din vedere faptul că pe 11 ianuarie Pluton se va afla într-o 

dispunere negativă cu Luna neagră și apare, și pentru ei la fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte 

zodii, un conflict între dorință și acțiune. Pentru că Luna neagră se va află acum pe casa 

ocultismului, sunt multe impresii pe care pești le-au adunat de-a lungul vieții sau le-au adunat în 

ultimii ani pe care simt nevoia acum să le elibereze. În mare parte, pentru că vorbim despre un 

unghi negativ, aceste impresii nu sunt frumoase. Unii vor dori să facă destăinuiri periculoase adică 

să arate că pot să facă și altceva cu informațiile care le-au fost oferite, cu ceea ce au aflat despre alții 

în momentele lor de slăbiciune. Pe 12 ianuarie Venus se va afla într-o dispunere pozitivă cu Luna 

neagră și se poate vorbi acum despre o libertate de exprimare însă ea trebuie să se supună unui 

interes social. Din acest unghi înțelegem că, de fapt, toate aceste elemente compromițătoare pe care 

un peștii dorește să le împărtășească celorlalți trebuie să slujească unui scop. Dacă, în general, peștii 

sunt acuzați că poate uneori sunt prea alunecoși, au ideologii mult prea greu de pătruns sau obscure, 

în momentul acesta lucrurile par foarte clare. Spun ceea ce spun pentru a fi văzuți, pentru a se 

remarca sau pentru a-și recâștiga o poziție importantă. 

Pentru că pe 13 ianuarie Mercur se va afla într-o dispunere pozitivă față de Axa Dragonului 

și se întâmplă lucrul acesta în aceeași zi în care Venus va împlini un trigon cu Uranus se poate vorbi 

în cazul peștilor, în a doua decadă, despre valori. Aceste valori nu sunt trimise în viitor foarte 

departe, ci spre mijlocul lunii februarie sector care are la fel ca și cel de acum drept reper ceea ce au 

traversat în primele 10 zile ale anului. Ceea ce și-au format ca deprindere sau ca înțelegere, ceea ce 

au luat în considerare în momentul acesta este de netăgăduit, nu poate să le schimbe nimeni și dacă 

sunt absolut convinși că, procedând în felul acesta, obțin succesul sau se reîntorc la o poziție 

privilegiată atunci nimeni nu-i poate convinge de nimic. În mare parte, pozițiile acestea pe care 

peștii le traversează în a doua decadă a lunii ianuarie îi îndeamnă către concentrare. Neglijează însă 

aspectul sănătății, pentru că par curioși de gusturi, de extreme culinare, de extreme climatice, de tot 

ceea ce ar putea să îi ajute să își însușească informații noi despre persoane, despre cultură despre 

civilizație, despre traiul celorlalți sau despre confort. Totuși, nu trebuie să neglijăm că a doua 

decadă a lunii ianuarie vorbește peștilor și despre tristețe, dar despre această tristețe vor înțelege mai 

multe pe mijlocul lunii februarie, atunci când Marte va încerca să le aline aceste neajunsuri 

trimițând unghiuri frumoase către Axa Dragonului. În momentul acesta, când Soarele se află în 

conjuncție cu Mercur, se poate vorbi despre gestionarea unei frustrări cu scopul ca, pe viitor, când 

aceasta se va întoarce să-l găsească pe cel născut în zodia Pești pregătit pentru orice. Nu se știe dacă 

alegerile pe care le fac acum îi pregătesc pentru orice, dar în mod sigur ele sunt foarte bune. 

În 15 ianuarie Mercur se va afla într-o relație bună cu Jupiter, iar cei născuți în zodia Pești 

au impresia că dacă cineva îi tolerează sau dacă nu sunt puși la punct pentru anumite greșeli pe care 

l-au făcut în mod constant, dacă nu sunt pedepsiți sau dacă li se permite să se comporte mai puțin 

corect atunci tot ceea ce fac este bun. În 15 ianuarie Soarele va reuși să medieze tendința Nodurilor, 

trimițând un sextil către Coada Dragonului arătându-le peștilor că ceea ce nu vine de la ei, adică 

ceea ce primesc prin inspirație, este mult mai valoros pentru toți cei din jur și dacă respectă lucrul 

acesta atunci toată munca pe care-o fac este foarte ușoară sau îi ajută mult mai mult decât se pot 

ajuta singuri să atingă o anume performanță. Nu se poate vorbi totuși în cazul peștilor de o 

performanță în momentul acesta pentru că Venus de pe casa imaginii publice primește o susținere 

de pe casa parteneriatelor, cea care este tranzitată de Jupiter, ceea ce arată că anumite aspirații trec 

prin perioade dificile, adică peștii ar trebui să renunțe la unele dintre ele pentru că nu mai sunt de 

actualitate sau consumă prea multă putere. 

De altfel, pe finalul celei de-a doua decade a lunii ianuarie ar trebui să țină cont de faptul că 

sănătatea nu este la cotele cele mai bune, nici vitalitatea nu este la cotele cele mai bune și nu ar 

trebui să se implice în evenimente ample, care le consumă prea multă putere, care le dă senzația că 

dacă au început un demers neapărat acesta se va finaliza de la sine. Lucrul acesta "de la sine" nu 

fuzionează foarte bine în cazul peștilor în a doua decadă a lunii ianuarie. Poate de-a lungul anului 

vor vedea că această expresie își va intra din nou în role, dar acum funcționează. 
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Pe 20 ianuarie Soarele va intra pe casa lucrurilor ascunse și le va fi mai clar care sunt 

pericolele la care se expun. Zona aceasta ascunsă, interiorizate, casa aceasta care se află în analogie 

cu semnul lor, îi îndeamnă pe pești să fie originali, nu neconvenționali, să-și tolereze mai bine 

greșelile și să se preocupe de lucruri importante pentru ei, chiar dacă pentru alții sunt lipsite de 

valoare. Întoarcerea către sine are asupra celui născut în zodia Pești un rol binefăcător. 

A treia decada lunii ianuarie înseamnă întâlnirea cu vorbe care nu au rost. Nu toată această 

decadă va fi sub semnul acestor cuvinte aruncate aiurea, însă pentru că Uranus de pe casa hrănirii va 

avea de împlinit o opoziție cu Luna neagră de pe casa ocultismului în situația în care Mercur se află 

în mers retrograd, arată că termenii îi hrănesc foarte mult, le pun în dificultate traseele evolutive, 

ceea ce cred despre viață sau ceea ce se așteaptă de la ceilalți. Multe resurse se vor consuma pentru 

această etapă, multe vorbe vor fi aruncate aiurea și multă neîncredere, însă peștii vor reuși să facă 

un slalom interesant, să depășească toate aceste situații nefericite, toate aceste lucruri urâte, rele sau 

orientate cu agresivitate împotriva lor. Se întâmpla lucrul acesta pentru că din 2008 încoace au 

planeta Pluton care trece pe casa prietenilor și au din partea acestora surprize multiple. Aproape că 

și-au format o filosofie de viață din a spune că tot ceea ce a fost bun s-a consumat în prima parte a 

vieții, cu ani în urmă, în copilărie sau în timpul primei iubiri, dacă au avut-o. Conjuncția lui Mercur 

retrograd cu Pluton de pe casa prietenilor îi transformă pe pești în victime ale propriilor păreri. Una 

se spune din jur și alta se înțelege, una se transmite în motiv direct și alta vor ei să se înțeleagă din 

toate aceste informații. 

Pe 23 ianuarie Venus va trece pe zodia Capricorn și dezvoltă față de ceilalți o atitudine 

radicală. Le cer celorlalți să muncească convingându-i că fac lucrul acesta pentru binele lor, pentru 

succesul lor sau pentru a fi mai siguri pe ei în așa fel încât să nu depindă de nimeni. În realitate, 

peștii vor acum dintr-odată să vadă cum este să nu depindă de nimeni, dar așa cum visează ei, nu 

cum ar fi posibil să se întâmple. Pe 24 ianuarie trec și prin faza de Lună plină cu Soarele pe casa 

lucrurilor ascunse și cu Luna pe casa bolilor acute ceea ce înseamnă o intensitate periculoasă a unor 

simptome. Nu le face plăcere să gândească lucrurile acestea rele despre ei, ci ar prefera să le ignore, 

să se comporte ca și cum ele nu există, dar nu se poate. Sunt oameni din jur care se preocupă de 

ceea ce face un pești, de ora la care se trezește dimineața, cu cine se întreține toată ziua și când se 

culcă. Prin interesul acesta al celorlalți peștii arată cât de vulnerabili sunt față de oamenii cu care s-

au înconjurat și pe care au crezut la un moment dat că îi pot controla. 

Pe 25 ianuarie când se împlinește celebrul aspect negativ dintre Uranus și Luna neagră, zi în 

care și Marte trece printr-o conjuncție cu Junon, iar Mercur își revine la mersul direct, se dă tonul 

unor evenimente agresive. Peștii se comportă de parcă nimic nu le mai convine și toată lumea 

trebuie să le dea socoteală. Ajung până acolo încât să-i acuze pe ceilalți de ceea ce le lipsește lor, de 

ceea ce nu au avut niciodată sau de pericolul care plutește în jurul lor. Fac lucrul acesta crezând că 

se protejează de oameni răi sau că devin mai puternici protejându-se de anumite pericole ce ar putea 

să vină din partea acestora. 

Peștii nu ar trebui să-și construiască toate aceste himere. Totul este foarte evident și nu 

trebuie să trăiască cu impresia că există ceva complicat dincolo, că există o realitate ascunsă la care 

nu au acces în momentul acesta. Cu cât își vor proiecta aceste probleme, aceste nemulțumiri sau 

aceste lucruri rele în viitor cu atât vor fi mai departe de secretul succesului. Realizările cele mai 

mari sunt în prezent și vor înțelege lucrul acesta pe 30 ianuarie când Mercur va fi din nou în 

conjuncție cu Pluton, iar Neptun, de această dată, va fi prieten cu Venus, adică observațiile 

personale, cele care nu sunt proiectate în viitor, ci doar în această perioadă, sunt tolerate de 

comunitate, acceptate de cei din jur sau apreciate. Dacă în jur oamenii se gândesc la transformări 

spectaculoase, poate chiar la revoluție, peștii vor să se integreze într-un element gata elaborat, într-o 

revoluție care a fost începută de alții și ei să se ocupe doar de instaurarea noului guvern sau de noile 

reguli după care întreaga societate trebuie să activeze de acum încolo. Dacă de-a lungul lunii 

ianuarie au fost agitați, nedumeriți față de multe complicații pe care nu au reușit să le gestioneze 

corect, acum sun liniștiți, pentru că în realitate nu le agasează nimeni spațiul intim. Se pot retrage 

acolo de fiecare dată când li se pare că în afară este prea mult zgomot. Desigur, nu este o noutate 

pentru cei născuți în această zodie, și de această dată calitatea vieții lor depinde foarte mult de 

ușurința cu care apelează la această zonă intimă, de interesul cu care și-o protejează. 
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FEBRUARIE 
Un eveniment banal se transformă în cunoaștere. Au noroc și se miră. Sunt cam agitați. 

Privilegiile nu le folosesc acum la nimic. Vor să se izoleze. Se lasă în voia unei frustrări. 

Trăsăturile negative primează. Au nevoie de ajutor să se regleze. Ambiții prea mari. Fac un balans 

între bine și rău. Bucuriile sufletești sunt ascunse. Protejează ceea ce cred că le va fi util pe viitor. 

Au poveste frumoasă de viață. Demonstrează tărie de caracter. Pot să o ia de la capăt, dar nu vor 

acum. 

 

Pentru pești luna februarie este destul de dificilă pentru că pune în centrul său, ca vedetă, 

planeta Marte care este poziționată acum pe casa drumurilor lungi și care îi expune pe acești nativi 

la accidente. Poate mai mult decât alte zodii, peștii ar trebui în această lună să înțeleagă că 

accidentele sunt forme de cunoaștere, întâi sunt avertismente apoi, prin meditația pe care individul 

dorește să o aplice acelui eveniment, se transforma în cunoaștere. Luna februarie este destul de 

generoasă pentru pești la acest capitol. 

Încă de la începutul lunii, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Uranus, peștii au 

mari semne de întrebare față de rostul pe care îl au în această lume, față de importanța pe care 

prietenii, cunoscuții sau protectorii le-o acordă. Îi încearcă un sentiment de singurătate, dar dacă au 

în jur oamenii care măcar să le vorbească frumos reușesc să se mobilizeze foarte bine și să 

depășească aceste obstacole. La debutul lunii februarie li se cere să fie lucizi. Desigur, este destul de 

greu pentru cel născut în această zodie să fie lucid într-un moment de schimbare când nu este 

pregătit nici pentru asta, dar nici pentru alte tipuri de activități care implică dinamismul. Marte pe 

casa drumurilor lungi îi expune acum la o agitație care nu le este pe plac. Dacă în 2 februarie 

Soarele se află într-o relație destul de rea cu Junon, planurile de viitor sunt cumva în dificultate. Vor 

să facă o schimbare, dar vor s-o facă ajutați de alții sau își doresc o schimbare făcută cu mâinile 

altora. Au însă șansa ca în 3 februarie, Marte să se afle într-o relație pozitivă cu Pluton și tot ceea ce 

înseamnă element negativ, tot ceea ce până acum era un element compromițător prin deplasare, prin 

gând, prin idee sau noțiune devine un atu, un element care îi avantajează pe peștii. Dacă luăm în 

calcul și faptul că Soarele aflat acum pe casa lucrurilor ascunse trimite un unghi pozitiv către Saturn 

de pe casa imagini publice, iar lucrurile acestea care se dezvăluie peștilor sunt deosebit de 

importante pentru cariera lor. Sigur, cu Saturn pe casa demnității sociale, cariera nu este un element 

câștigat foarte ușor. Există avantaje, există recompense imediate, există o formă de plată care-l 

nemulțumește pe individ, dar și rezultate care durează foarte mult. Cu toate acestea, nu înseamnă că 

o persoană cu această poziție este un privilegiat al sorții. Este pus în situația în care să facă lucrul 

care îi este cel mai greu și trebuie să-l facă repede, cu pricepere ca și cum l-au făcut dintotdeauna. 

Cei care sunt înzestrați cu o anume flexibilitate, cu mobilitate, care nu se lasă compromiși sau 

zdruncinați de criticile gratuite ale celorlalți, vor reuși să transforme această poziție dură într-un 

avantaj. 

Nu trebuie însă să trecem în planul secund puterea de exprimare a peștilor și nici nu trebuie 

să privim această forță a lor ca fiind un element reprezentativ pentru toată comunitatea. Adevărul se 

află undeva la mijloc și cel care îl urmărește cu atenție, persoana care promite și se ține de cuvânt, 

acceptă părerile greșite ale celorlalți și le poate integra într-un cadru eficient încât să le folosească și 

pe acestea, omul care nu se lasă zdruncinat de o greutate pe care o întâlnește în timpul zilei și pe 

care nu a anticipat-o, cel care nu luptă împotriva globalizării pentru că are alte preocupări, persoana 

care se lasă în voia unei inspirații speciale, dar nu uită trecutul, va putea să transforme toată această 

presiune socială într-un mare avantaj. Este adevărat, această presiune produce modificări în zona 

intimă, în sfera de gândire, în țintele pe care și le stabilește, în prioritățile pe care le alege dintr-un 

șir foarte lung de elemente importante. Vor reuși din această încercare peștii care sunt foarte 

riguroși cu programul de lucru, cei care nu se lasă în voia frustrării, dar nici nu se răzbuna pe cei 

care i-au iubit.  

Presiunea socială este una foarte mare în prima decadă a lunii februarie, iar asta și pentru că 

reperul negativ de acum face trimitere către mijlocul lunii ianuarie. Peștii vor vedea că nu este 
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prima dată când fac trimitere către acest sector. Ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie este 

un element care le apare ostentativ în multe din perioadele pe care le vom analiza de-a lungul 

acestui an. Acum este a doua oară când se întâlnesc cu acest reper, dar prima dată când văd toată 

acea perioadă prin trăsăturile negative. Din această cauză trebuie să se mobilizeze, să fie înțelepți, 

să fie puternici, să nu viseze la lucruri care nu pot fi realizate, să treacă de frustrări și să nu aplece 

urechea asupra minciunilor. Lucrurile acestea dacă sunt controlate în forma aceasta creează ținte 

foarte puternice care vor avea nevoie doar de câteva luni pentru a se împlinii. Reperul pozitiv va fi 

finalul lunii aprilie când vom vedea că peștii trec printr-o exprimare aparte pentru că se simt liberi. 

Un nativ născut în această zodie care se simte liber va deveni creator de valori. Orice condiționare îl 

face să se simtă încorsetat, încuiat într-o schemă socială care captează prea multă atenție. Dacă 

atenția sa este liberă atunci puterea sa de creație devine liberă. 

 
În 8 februarie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Luna și se vor stabili prioritățile pentru 

următoarele patru săptămâni, iar cei născuți în zodia Pești au nevoie să privească toate aceste 

evenimente ca fiind oportunități de vindecare. Când un pești se depărtează de această oportunitate, 

când dorește să vadă și altceva, din curiozitate sau poate că este luat de val, va constata că se joacă 

de-a norocul. Nu se știe dacă toți peștii au șansa să se joace de-a norocul și să nu pățească nimic. În 

general, au puterea de a atrage o privire critică, oameni care le cer foarte mult, situații care îi 

mobilizează pentru a face mai mult decât cei din jurul lor. Poate din această cauză se și simt altfel, 

adică mult mai solicitați, împovărați sau chinuiți. Ei au, de fapt, o personalitate complexă care 

generează efecte ce ar putea să le scape atenției. 

Dacă prima decadă a fost destul de încărcată prin faptul că a făcut trimitere la un episod care 

va fi deseori invocat în analiza acestui an pentru cei născuți în zodia Pești, dar a făcut trimitere și 

către un episod care le-a încălzit sufletul prin șansa de a trăi liber, decada a doua a lunii februarie 

are câteva încercări pentru cei născuți în zodia Pești care ar putea să-i zăpăcească foarte mult. Încă 

de la începutul acestei decade când Venus va împlini unghiuri pozitive cu Jupiter și cu Axa 

Dragonului puterea celui născut în zodia Pești trebuie verificată. Un peștii trebuie să arate că este 

manierat, că are cunoștințe, că are relații, că poate interveni să medieze un conflict sau că are 

resursele necesare pentru a anticipa un accident și a arăta că norocul nu înseamnă doar un beneficiu, 

ci înseamnă și un dram de inteligență în plus față de medie. De altfel, peștii beneficiază din partea 

universului nu doar de un plus de inteligență, ci și de o personalitate foarte complexă, una dintre 

cele mai complexe din tot zodiacul. În fața acestor beneficii, pot avea reacții care cu greu ar putea să 
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fie anticipate de cineva. Binele s-ar putea să-i sperie pe unii sau să îi ambiționeze pe alții, curajul s-

ar putea să le trezească repulsie sau să-i facă foarte serioși în munca lor, în dorința de a lăsa o urmă 

foarte serioasă a trecerii lor. Cu toate că pot să facă acest balans, cu toate că pot arăta că, fără a-i 

lăuda gratuit, peștii pot împrumuta trăsăturile tuturor celorlalte zodii și să le exprime pe un nivel 

superior, cu pricepere, ca și cum au experiență, ca și cum dintr-odată au fost așa. Există o latură 

întunecată a firii lor pe care peștii o vor arăta cu precădere începând cu 14 februarie când Mercur le 

va intra pe casa lucrurilor ascunse. Unii pești se vor bucura ca au o casă, că au un loc unde să se 

odihnească după o zi intensă, că pot spera la ziua de mâine, că au măcar un minimum de resurse 

pentru a se bucura de cele care nu pot fi cumpărate, de bucuriile sufletești, de cunoașterea spirituală, 

de un beneficiu primit din partea unei persoane cu titlu gratuit. Acea latură ascunsă va fi protejată 

de privirile curioase ale celorlalți în a doua decada lunii februarie pentru că numai așa simt că se pot 

proteja de un pericol. Deocamdată, la începutul celei de-a doua decade a lunii februarie nu se 

întâmplă nimic neobișnuit, ci doar anticipează. Nu degeaba Mercur trece pe casa lucrurilor ascunse, 

nu degeaba ceea ce au trăit până acum este încadrat într-un mod foarte original. 

Poate ar trebui să fie puțin mai curajoși, mai interesați de ceea ce ar putea să îi ducă spre 

dezvoltare personală, decât spre confort. Confortul este zdruncinat în cea de-a doua decadă a lunii 

februarie și numai în cazul celor care vor să-și protejeze această zonă de confort excesiv de mult se 

poate constata că agitația îi duce către compromis sau către accident. Valorile cu care lucrează peștii 

în a doua decadă a lunii februarie face trimitere către lucruri imposibile. Pentru că Marte se află 

acum într-o relație bună cu Axa Dragonului au senzația că numai ocupându-se de lucruri imposibile 

pot evolua. Numai în felul acesta pot dovedi că sunt educați și inspirați. Este posibil ca lucrul acesta 

să aibă o oarecare echivalență în realitate. Ceea ce este coroziv însă va fi vizibil începând cu 19 

februarie, când Soarele va intra pe semnul lor. Soarele pe casa personalității le readuce peștilor 

putere, expresivitate, îi îndeamnă să fie sensibili și să se apropie de ceilalți, să fie liniștiți atunci 

când toți ceilalți sunt agitați sau agitați atunci când toți ceilalți vor să savureze un moment de liniște. 

Complicațiile acestei decade se transformă astfel în elementele de destin și fiecare, după 

alegerile pe care le va face va reuși să înțeleagă dacă acestea sunt cu adevărat mari sau nu. Flexibili 

vor fi toți peștii, dar unii vor fi flexibil într-un dialog transfrontalier, alții cu o bucată de elastic. De 

asemenea, vor fi foarte sensibili la minciună, la exemplele celorlalți și pe unii chiar îi va încerca 

puțin invidia atunci când îi vor vedea pe cei optimiști și fericiți că se exprimă, că sunt fericiți cu 

ceea ce au, că sunt mulțumiți cu puținul care le-a mai rămas și debordează de optimism și 

deschidere. Dacă sunt puțini mai atenți la ceea ce se întâmplă în jur, la fenomenul social, peștii vor 

vedea că în a doua decadă a lunii februarie se vor întâlni cu un mare succes. Nu este deloc de 

neglijat acest unghi pozitiv între Marte și Capul Dragonului, adică nu este deloc de ignorat 

expresivitatea pe care ar putea să o aibă acum în momentul în care sunt invitați să împărtășesc ceva 

din experiența lor, să spună cum au ajuns unde au ajuns, adică să spună celorlalți care este povestea 

lor de viață. S-ar putea ca auditoriul să descopere o poveste de viață absolut impresionantă, una 

motivațională pentru ceilalți aproape eliberatoare pentru alții care a trecut prin situații similare, dar 

nu știu cum să procedeze. Peștii nu numai că vor povesti frumos ceea ce s-a întâmplat, dar vor pune 

și impresii personale în toată această construcție socială. 

Ultima decada lunii februarie le aduce peștilor o mai mare perspectivă decât s-au așteptat 

până acum. În 22 februarie se va împlini Luna plină, cea care are Soarele pe semnul lor și le oferă 

acestora o viziune de ansamblu de zile mari. Pot să pună la dispoziția celorlalți atât informații cu 

caracter personal menite să le crească acestora încrederea în sine, să le ofere posibilitatea de a se 

descrie pe sine prin experiențele pe care le-au avut și să demonstreze un caracter psihologic 

pronunțat chiar dacă evenimentele pe care le-au parcurs sunt de neînțeles. Momentul acesta le aduce 

peștilor cea mai mare independență din toate evenimentele pe care le-au parcurs de-a lungul acestei 

luni și, în egală măsură, le oferă și momente în care să se dezlănțuie, să creadă că părerile personale 

sunt cele mai importante valori și nu trebuie contrazise pentru că ele sunt niște repere. Ar trebui să-

și cam tempereze aceste porniri deoarece nu devin foarte importanți sau vedete pentru că fac 

mofturi, că lansează pretenții gratuite în jur sau că-i critică pe toți. Dacă sunt suficient de atenți 

atunci vor evita să trăiască o viață implicată, frenetică, prea dinamică adică nu vor evita să le ofere 

celorlalți modele de control. Aceste modele de control nu se referă la cum anume trebuie 
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coordonate anumite evenimente personale, ci cum ar trebui să îi contureze pe ei, care le sunt 

defectele. Din punct de vedere social defectul peștilor acum este cel legat de dezvăluiri, iar din 

punct de vedere personal este cel legat de încrederea pe care o au într-o menire, într-un rost al lor. 

Peștii care sunt acum implicați într-un proces de cercetare spirituală sau care sunt în căutarea 

adevărului simt că în viața lor se destramă ceva. Se întâmpla lucrul acesta pentru că nu au mai avut 

ocazia, cel puțin nu am mai avut în ultima perioadă, ca aceste două elemente vulnerabile, unul care 

ține de viața socială și celălalt care ține de viața personală, să activeze atât de intens într-un interval 

atât de restrâns. Și pentru că știm, de fiecare dată când dau de o problemă se tem și cu greu se pot 

mobiliza, au nevoie de un factor exterior sau au nevoie de cineva care să le trezească interesul. 

Primul lucru pe care vor considera că trebuie să-l facă este să fugă de la locul faptei. 

În 25 februarie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Saturn, se va pune problema ca 

atașamentele peștilor să fie date ca exemple pozitive. Cine face această greșeală își va merita soarta. 

Peștii vor avea tendința acum să renunțe, să lase în urmă imaginea pe care le-a lăudat-o altcineva 

împreună cu problemele pe care această imagine le-a generat. Relația bună dintre Mercur și Saturn 

îi îndeamnă acum pe pești, tocmai pentru că Mercur se află pe casa lucrurilor ascunse, să caute 

răspunsuri în interior, iar dacă le găsesc să le scrie, să le consemneze într-o agendă, să scriu o carte, 

articole, să creeze ceva pe baza acestora. Apelul la simplitate este și el foarte important în momentul 

acesta, ca și cum nu au mai avut ocazia până acum să arate că sunt oameni simpli. 

În 28 februarie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Neptun pe casa personalității 

pești vor dori să aibă control asupra unui mesaj pe care să-l transmită. Deocamdată au în continuare 

pe Marte pe casa gândirii superioare și drumurilor lungi, și dacă fac lucrul acesta urmăresc o 

recompensă. Nu sunt idealiști, de altfel nici nu-i interesează acest aspect în momentul acesta, de 

altfel, nu-i interesează din 2011 încoace, de când Uranus le tot trece casa banilor. Dacă ar fi mai 

calculați și ar înțelege că, de fapt, această încercare care vine din partea lui Uranus are anul acesta 

capătă o notă aparte, atunci ar aprecia puterile pe care le au ceilalți asupra lor, autoritatea pe care o 

au asupra celorlalți doar pentru că sunt în contact cu ei și din această interacțiune neobișnuită să 

apară ceva aparte, să descopere că sunt posesorii unui mesaj cu totul neobișnuit, acela care îi va 

ajuta pe oameni să se vad altfel. 

Relație negativă care se va împlini între Venus și Junon pe ultima sută de metri, în ultima zi 

a acestei luni arată că dacă își cântăresc prea mult puterea pe care o au, dacă ajung să creadă că pot 

să-o vândă pe arginti tot ceea ce dețin atunci decade brusc, intră într-o criză personală și ajung să 

colaboreze cu oamenii inferiori, cu ființe stranii, cu persoane mici care se cred foarte mari și din 

această colaborare să nu se aleagă cu nimic. 

 

MARTIE 
Au nevoie de vindecare. O problemă revine. Se vindecă dăruind. Victoria le vorbește despre 

viață. Folosesc resurse noi. Nu se mai tem de constrângere. Li se opune gratuit rezistență. Fac 

multe lucruri după bunul plac. Nu țin cont de ceilalți. Regretă prea ușor și acuză simplu. Mesajul 

individual este preluat de ceilalți. Calitatea este dată de exemplu. Se preocupă de studiu. 

Descoperă ceva important pentru sine. Schemele de lucru sunt importante. Declanșează un 

eveniment de care se vor ocupa tot anul. Curajul îi incită. 

 

Luna martie le va fi foarte mult pe plac celor născuți in zodia Pești pentru că le aduce o 

formă de revigorare despre care au crezut că nu prea le este accesibilă și pe care au căutat-o tot anul 

anterior. Puterile sunt accesibile oricui, deci și celor născuți în zodia Pești. Pentru că de multe ori 

peștii acționează cu întârziere, luna martie ar putea să aducă o parte din reacțiile pe care ar fi trebuit 

să le aibă în luna anterioară. Prin aceasta le lasă celorlalți impresia că sunt nemulțumiți de tot ceea 

ce au în jur, poate chiar retrograzi din anumite puncte de vedere. Nu este așa, doar raționează diferit 

față de ceilalți. Presiunea pe care o resimt și care reprezintă o remanență a problemelor pe care le-au 

parcurs în primele două luni ale anului pare să fie cauza acestei probleme. 

Chiar de la începutul acestei luni când Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn, peștii 

vor dori să împartă secrete pentru că au ceva de construit, au ceva de dăruit, vor să pună bazele unor 
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colaborări foarte frumoase de care să se bucure toată lumea. În primul rând, vor dovedi seriozitate, 

apoi vor dovedi disciplină, în cele din urmă vor putea să le insufle celorlalți încredere și curaj în 

planurile de viitor. Partea emoțională va fi cumva vitregită de faptul că pe 2 martie Junon va intra în 

mers retrograd și vor fi tentați să confunde supărarea și melancolia cu profunzimea în gândire. Peștii 

nu au nicio problemă dacă fac lucrul acesta și în 3 martie când Venus se va afla într-o relație bună 

cu Uranus vor reușit să construiască o imagine aparte, una ciudată pe care cei din jur să nu o poată 

folosi după bunul plac, ci doar după cum li se spune din jur, adică după cum le spune creatorul, cel 

născut în zodia Pești. Semnul acesta este pentru ei unul de victorie pentru că în momentul acesta 

conștientizează că puterea le vine din vitalitatea, din disponibilitatea pe care o arată celorlalți, din 

timpul pe care sunt dispuși să-l vândă la tarabă ca pe un bun de preț. Nu ar trebui să se întristeze 

dacă oamenii profunzi ar putea să nu vadă cu ochi buni orientarea aceasta, nu ar trebui să se supere 

dacă prietenii nu se vor bucura așa cum se așteaptă ei, ci îi vor privi cu un ochi critic, vor fi 

neliniștiți și se vor gândi că în perspectivă s-ar putea ca lucrul acesta să însemne de fapt un derapaj 

pe care peștii pot să-l ascundă cu mare dibăcie. Ceea ce se consumă la început de lună martie 

înseamnă pentru pești o problemă de atitudine, de putere sau de folosire a resurselor pe care le au în 

acest moment. 

În 5 martie, când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Mercur, emoțiile lor se vor 

exprima aiurea. Mercur va intra pe semnul lor, pe zodia Pești, adică pe casa personalității și îi 

îndeamnă pe aceștia să nu mai țină cont de reguli. Dacă până acum misterul peștilor părea frumos și 

îi incita pe cei din jur la explorare, acum el pare dezordine mentală sau lasă impresia celorlalți că 

acest nativ este o persoană capabilă să facă doar surprize neplăcute. Ceea ce declanșează această 

suită de evenimente ține mai curând de o decizie proastă pe care peștii pot acum să o ia fără să aibă 

mustrări de conștiință. În general, peștii suferă pentru drama umană, pentru limitările la care sunt 

supuse popoarele, marile grupuri de oameni, dar ar putea să treacă pe lângă ei o problemă personală 

a unui individ dacă aceasta nu este tradusă, dacă el nu reușește să o încadreze. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că în general peștii, beneficiază de faptul că au personalități complexe, dar, în cazul de 

față, acestea nun prea îi ajută. Pot să vadă pădurea, dar nu sunt în stare să vadă ce fel de pădure este, 

care este suferința fiecărui copac și câte viețuitoare sunt acolo.  

În 6 martie când Marte va trece pe zodia Săgetător, adică pe casa imagini publice aceștia vor 

reuși să ascundă derapajele pe care le fac cu atât de multă determinare. Dezordinea mentală pe care 

au arătat anterior ar putea să fie, raportat la o perioadă scurtă de timp, la ultimele luni sau cel mult la 

anul anterior, la expresia ambițiilor, la expresia dorinței de putere pe care nu au reușit să o 

coordoneze corect. Vor să facă bine însă acest bine trebuie să vină printr-un program gata elaborat, 

dintr-o schema care este acceptată de ceilalți, și în consecință trebuie să fie prezentă celorlalți într-

un limbaj pe care aceștia să-l înțeleagă. Peștii vor ca toate lucrurile de pe începutul lunii martie să 

fie așezate în albia lor , iar ei doar să înoate printre ele și prin această mișcare să arate că se bucură 

de viață și că au o mare putere de determinare pe care nimeni nu le-o poate lua. Opoziția Soarelui cu 

Jupiter poate arăta că peștii au asupra celorlalți o mare putere de influență și dacă vor, pot să fie și 

răi, dacă vor pot să fie buni, adică se pot folosi de acest spirit justițiar fără măsură, după bunul plac, 

după cum le dictează o voce interioară. Pentru că, în general, fiind semn dual, au și o latură 

profundă, dar și o latură superficială, și una bună, dar și una rea, care activează în același timp, 

puțini vor fi aceea care vor face clar distincția între intenția bună și intenție rea. Luna nouă care se 

împlinește pe 9 martie îi îndeamnă pe pești să renunțe la această formă de răzbunare, să se 

concentreze pe calitățile personale, pe ceea ce au de oferit, pe curajul lor, pe ambiția de a face o 

impresie buna, nu pe ambiția de a strica binele cuiva. 

Conjuncția lui Mercur cu Neptun care se va împlini pe 11 martie îi îndeamnă pe aceștia să se 

gândească că dacă se exprima la scena deschisă, dacă sunt puternici și nu țin cont de slăbiciunile 

celorlalți atunci forma aceasta de putere nu va putea fi combătută de nici un element exterior, adică 

nu va putea să-i învingă nimeni. Nu trebuie să uite că pe 12 martie Soarele trece prin Coada 

Dragonului și această formă de putere reprezintă o formă de abuz pentru care li se întâmpla toate 

aceste lucruri rele. Dacă ar avea măsură, dacă nu ar fi atât de lacomi și dacă relațiile cu ceilalți nu s-

ar construi pe baze ciudate pentru ei și foarte sigure pentru cei născuți în Pești, atunci raporturile 

sociale nu ar cere în această perioadă legămintele, peștii nu ar fi invitați să facă promisiuni, să se 
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jure, să își ia angajamente și să declare cu mâna pe inimă sau cu mâna pe biblie că renunță complet 

la intrigi, că se mobilizează și vor recupera într-un timp foarte scurt tot ceea ce au pierdut în ultima 

perioadă. Forma aceasta de dezordine nu le este pe plac peștilor pentru că îi vizează pe ei, nu pe cei 

din jur. Asta înseamnă că în 14 martie când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Saturn își 

vor face un plan de atac, vor dori să se răzbune și vor face lucrul acesta acuzându-l pe cel slab. Dacă 

sunt întrebați, peștii spun că ei nu sunt capabil de răzbunare, nu au acest sentiment, pe ei nu-i 

deranjează nimic, ei sunt sociabili, se preocupă de binele tuturor și se bucură de fiecare dată când o 

persoană din jur reușește. Faptele lor însă demonstrează altceva. Careul acesta dintre Mercur și 

Saturn va fi secondat de careul dintre Venus și Marte, adică o frustrare socială poate deveni foarte 

ușor o frustrare personală. Nu se știe dacă nu cumva momentul acesta al zilei de 14 martie pentru 

pești nu înseamnă teama de singurătate, adică să-i ducă pe aceștia în bârlogul lor, în zona care până 

acum a fost intimitatea confortabilă și să le arate că aceasta nu mai este atât de confortabila precum 

s-au așteptat. Le vin în cap tot felul de idei, unele dintre ele chiar păcătoase, iar această revoltă ar 

putea să le fie și lor neclar conturată pentru că vor prefera de fiecare dată să se situeze într-o zonă a 

minorităților. Peștii nu se dau cu oamenii puternici, nu consideră niciodată că fac parte din rândul 

celor mulți, ci, dimpotrivă, consideră că fac parte dintr-o minoritate. Asta reprezintă pentru ei putere 

și numai prin această provocare cred că-și pot demonstra puterea personală, un talent sau o abilitate. 

Numai dintr-o zonă minoritară poate striga atât de tare încât valorile personale să fie puse în 

valoare. Ei nu pot striga din mulțime pentru că știu că mulțimea sugruma vocea individuală și-l 

obligă pe aceasta să se supună majorității. Un terapeut care are ca pacient un pești are nevoie să-i 

descopere acestuia care este zona minoritară pe care o preferă acum. Altfel, nu-l va putea ajuta, 

oricât de priceput este.  

 
În 15 martie când Mercur va trece prin opoziția cu Jupiter, peștii vor experimenta o formă de 

revoltă pe care nu au reușit niciodată să estimeze corect. Pentru că Mercur trece prin opoziția cu 

Jupiter în fiecare an, în fiecare an peștii au probleme ca acum. Pentru că Jupiter are nevoie de 

aproximativ un an pentru a trece de la o zodie la alta, de fiecare dată tipul de întâmplare care s-a 
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consumat într-o lună, în anul următor se va consuma la un pas distanță, decalat puțin, în luna 

următoare, adică la o distanță de un an și o lună. Pentru a înțelege că de fapt este aceeași problemă, 

peștii trec acum printr-o formă de disimulare, printr-o rătăcire personală pe care doar ei și o pot 

înțelege. Primul imbold este apelul la dreptate. Vor dori să făurească dreptatea împotriva celorlalți 

și nu vor avea nicio problemă în a se folosi și de forță pentru lucrul acesta. Consideră că sunt 

anumite provocări pe care trebuie să le ducă la îndeplinire, pe care trebuie să le realizeze așa cum 

trebuie și nu sunt nici triști, nici îmbufnați, nici aroganți și nici speriați. Sunt doar motivați să facă o 

impresie foarte bună. Nu știe de ce dintr-odată peștii vor să facă o impresie foarte buna, dar noi, 

pentru că studiem astrologia, știm că sunt invitați de acest context astral să arate că sunt altfel. Cu 

cât se preocupă de acest lucru, cu cât vor mai mult să arate că sunt altfel, cu atât demonstrează că 

drumul lor este nesigur. Cel mai sincer lucru pe care ar putea să-l facă momentul acesta este să 

vorbească despre problemele personale. Dar peștii, deși sunt un semn emoțional prin excelență, nu 

fac nimic fără să existe o formă de recompensă, fără să aibă un rost, fără să aibă o justificare. 

Această obsesie a elementelor încadrate perfect este un fel de schemă generală în care fiecare 

trebuie să-și găsească rostul, să nu se vadă niciodată făcând ceva fără o explicație, fără rost.  

Acum ar trebui să facă lucrul acesta dacă vor să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, dacă vor să 

nu repete la nesfârșit aceeași bandă. Dacă nu fac lucrul acesta în mijlocul lunii martie atunci vor fi 

constrânși să îl facă, la o intensitate mult mai mică, pe 17 martie când Mercur va trece prin Coada 

Dragonului și va fi și în conjuncție cu Chiron. Calitatea de persoană conflictuală îi va face o mare 

plăcere celui născut în zodia Pești și gândul că dacă nu i se opune cuiva, dacă nu se arată 

nemulțumit de ceva sau dacă nu transformă un element mic într-un element universal, devine banal, 

îl sperie atât de mult încât trebuie să facă ceva. În 18 martie când Chiron va trece prin Coada 

Dragonului vor face astfel de acțiuni, vor face ceva neobișnuit. Peștii care sunt evoluați, care sunt 

implicați într-un proces de cercetare spirituală sau care au preocupări de această natură, vor face 

lucruri bune. Ceilalți pești vor dori să-i pună pe cei din jur la punct, să-i critice, pentru că au 

impresia că, procedând în felul acesta, adică acuzându-i pe ceilalți că greșesc, ei sunt foarte corecți. 

Trecerea Soarelui pe zodia berbec, adică pe casa banilor, înseamnă pentru pești o formă de 

încurajare. Sunt îndemnați să se ocupe de lucruri concrete, să presteze în folosul celorlalți, să 

muncească, să facă ceva pentru binele personal și pe care apoi să își dorească să-l împartă cu 

ceilalți. Au acum dintr-odată parte de un ajutor venit din partea celorlalți, iar acest ajutor îl traduc 

sub forma unei invitații. Sunt invitați la idealizare și asta le place foarte mult. Nu doar momentul 

zilei de 20 martie reprezintă o încurajare pentru pești în direcția aceasta, ci și cel din ziua de 22 

martie, când Mercur va intra în zodia Berbec. Uită de patimile mai vechi, își dau seama că pot să-i 

iubească pe ceilalți foarte ușor, apoi nu-și permit să devina oameni răi, nici chiar atunci când critică. 

Înclinațiile primelor două decade ale lunii martie sunt lăsate în urmă și se dezbracă de toate 

cojoacele Babei Dochia pentru a deveni alți oameni. Desigur, peștii nu pot să-i păcălească pe toți, 

nu pot să devină persoane iubitoare, persoane pozitive dintr-odată. Cei din jurul lor, prietenii care i-

au văzut trecând prin mai multe stări de la începutul lunii martie până acum, vor considera că și 

momentul acesta de generozitate sau de expansiune este tot o fază. Din această cauză relația proastă 

care se va împlini între Jupiter și Saturn, reprezintă o etapă pe care peștii vor dori să o exteriorizeze 

în segmentul diplomatic. Dacă luăm în calcul și faptul că pe 23 martie Soarele și Luna vor fi în 

opoziție, deci se va împlini faza de Lună plină, schema pe care o vor folosi peștii reprezintă de fapt 

o rampă de lansare. Fac lucrul acesta pentru că vor să obțină un avantaj, nu-i interesează dacă sunt 

acuzați, dacă sunt etichetați ca fiind persoane ciudate, dacă fac impresii proaste, nu-i interesează 

nimic din toate lucrurile acestea, ci vor să arate că ei pot oricând să facă impresie, pot să atragă 

atenția asupra lor, indiferent prin ce mijloc. Desigur, având o personalitate complexă, nu se pot opri 

asupra unui singur element. Aceasta este o ipostază pe care o exprimă foarte bine, la un nivel foarte 

înalt, cu o mare eficiență, dar nu-i va ține mult. Deci de data aceasta prietenii care sunt rezervați la 

adresa peștilor au dreptate. 

În 25 martie Saturn care le trece peștilor pe casa imaginii publice va intra în mers retrograd 

și asta înseamnă că până la vară peștii vor fi speriați de faptul că oamenii care le-au descoperit 

defectele ar putea să se folosească de ele pentru a-i compromite. Nu se știe dacă lucrul acesta se va 

întâmpla pentru că direcția aceasta negativă depinde foarte mult de intențiile agresive pe care un 
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pești le-a arătat celorlalți până acum. Dacă au fost triști și prin această tristețe au lovit în ceilalți 

atunci lucrul acesta li se întoarce până la vară, deci trebuie să fie pregătiți. Dacă reacțiile lor au fost 

pur și simplu bazate pe instinct, nu au dorit să facă rău nimănui, ci pur și simplu s-au exprimat, iar 

anturajul a arătat că este mult prea fragil în comparație cu capacitatea de expresie a celui născut în 

zodia Pești, atunci nu trebuie să se aștepte la nimic rău pentru că nimic rău nu li se poate întâmpla. 

Momentul acesta al zilei de 25 martie le atrage atenția asupra unor coincidente stranii, unele care 

ține mai curând de firea lor, de ceea ce au declanșat, de partitura în care trebuie să cânte pentru ca să 

aibă impresia că toată lumea joacă după ceea ce aude, deci după ceea ce un pești cântă. Situația 

aceasta are însă și o buclă pozitivă, cel născut în zodia Pești poate să fie puternic și curajos, poate fi 

sensibil la durerile celorlalți doar dacă le încadrează pe acestea într-o devenire socială, într-o 

mișcare comună de evoluție. Nu se poate apleca asupra nevoilor individuale pentru că i se pare că se 

risipește. 

Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului arată că vor să extragă din trecut doar lucruri 

pozitive, doar ceea ce le face plăcere, doar ceea ce li se pare că este foarte util pentru ei și din 

această cauză arată că vor să se folosească această perioadă pentru bunul plac, iar ceilalți din jur 

trebui să se supună ori trebuie să facă parte din acest bine pe care peștii îl experimentează. Dacă nu 

acceptă să fie jucării, obiecte de preț sau utile, atunci multe din hotărârile care se iau în această 

perioadă sunt împotriva lor. Procedând în felul acesta peștii greșesc și în cel mai fericit caz reușesc 

să obțină o evoluție însă doar pe termen scurt, ceea ce nu le va fi pe plac. Chiar dacă pe 30 martie 

Venus se va afla într-o conjuncție cu Chiron, pentru că Mercur trece prin careul cu Pluton baza 

acestor experiențe este o frustrare. Apoi, conjuncția lui Mercur cu Uranus care se va consuma pe 

casa banilor arată că există și de această dată un motiv personal pentru acțiunile de această factură 

sunt atât de ciudate. Am putea să vedem situații în care peștii să accepte să participe la o mobilizare 

generală, una foarte puternică, dar să nu accepte să le schimbe cineva programul TV, să nu accepte 

să le modifice cineva locul obiectelor în casă. 

 

APRILIE 
Simplitate. Ar trebui să fie mai atenți la vorbe. Analizele nu mai sunt de actualitate. 

Probleme sentimentale. Greutățile materiale trebuie gestionate mai ușor. Refuză o disciplină pentru 

că vor să fie liberi. Stările conflictuale le dau bătăi de cap. Se întorc la o patima mai veche. 

Optimism. Dispreț față de minciună. Se pun de-a curmezișul într-o problemă socială. Valorile 

personale le arate celorlalți pe unde trece drumul. Lucrează bine cu durerea. Discută ușor despre 

tine celorlalți. Nu se pierd cu firea. Au nevoie de rafinament. Pot să facă sinteze. 

 

Pentru că luna aprilie din punct de vedere astral este puțin mai simplă, cel puțin așa ar trebui 

să fie și pentru cei născuți în zodia Pești, balanța valorilor dă semne că înclina către ceea ce este 

foarte important pentru acest nativ, adică pe ceea ce a cultivat cu precădere în anul anterior. Din 

această cauză nu se poate stabili din start că această lună este foarte liniștită și foarte bună pentru cel 

născut în zodia Pești decât dacă reperele de anul trecut nu au impus o prea mare agitație. S-ar putea 

să fie, dacă așa și-a dorit în anul anterior, în anul secretelor dezvăluite, adică dacă au dorit să aducă 

din interior mai multă liniște, mai mult echilibru sau mai multă atenție. În caz contrar, luna aprilie 

va deveni reprezentativă la capitolul minciună, ca și cum doar cu aceste neadevăruri se hrănesc, 

doar cu aceste neadevăruri se înconjoară. Peștii la începutul lunii aprilie au o problemă cu timpul, 

cu mesajele clare, cu revoltele celorlalți. Pentru că Mercur se află acum în zodia Berbec, pe casa 

hrănirii, au o atitudine nepotrivită față de munca pe care o prestează celălalt, considerând că doar 

munca sa este mult mai importantă, doar efortul său trebuie apreciat. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că în 3 aprilie Mercur se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră și forma aceasta de 

revoltă, regretele pe care trebuie să le parcurgă cu precădere în momentul acesta arată că au de fapt 

o mare problemă cu discernământul. Binele lor este și binele universal, răul celorlalți este ceea ce ar 

trebui să stea departe de toată lumea. Din această cauză, analizele și paralelele pe care un pești le va 

face în momentul acesta arată că faptele lor sunt accentuate de nemulțumire. S-ar putea ca în 

momentul acesta din cauza unor calcule matematice, din cauza balanței veniturilor personale să nu 
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poată dormi, să fie bolnav de inimă, să aibă tot felul de reacții pe care cei din jur să nu le poată 

înțelege. Asta arată că multe lucruri se complică și, de fapt, toate aceste încercări care vin spre ei în 

prima decadă a lunii aprilie ar trebui să-i ajute să le fie mult mai clar drumul pe care merg, mult mai 

limpede reacțiile celorlalți, să lucreze fără a fi obligați să țină secret efortul sau sârguința. Dacă nu 

uităm că oricât de dificil ar fi, încercările care vin spre ei la început lunii aprilie ar trebui să facă un 

pas înainte, să fie curajoși și să nu acorde mai multă importanță greutăților materiale în detrimentul 

adevăratelor greutăți sufletești care trebuie rezolvate în această perioadă, atunci pot evolua, se pot 

transforma în oameni foarte buni și prin această bunătate viață să le fie mai ușoară. 

 
În 5 aprilie Venus va intra pe zodia Berbec, adică pe casa banilor și peștii vor avea 

confirmări din această zonă adică vor citi din comportamentul celorlalți că este bine să se preocupe 

de lucrul acesta, că orice formă de simplitate trece printr-un confort. De altfel, am văzut că și de-a 

lungul anului anterior starea aceasta de confort obținută din materie, din bani, din bunuri materiale, 

din achiziții, din ceea ce vedeau că au în jur, chiar dacă nu foloseau, a constituit un element 

important. Ceea ce înseamnă patrimoniu pentru pești în momentul acesta devine un element de 

putere, o dovadă de succes și se poate transforma, în cazul ființelor inferioare născute în zodia Pești, 

într-o pedeapsă aplicată celorlalți cu prea mare ușurință. Ar fi indicat ca în momentul acesta să fie 

puțin mai atenți, mai disciplinați sau mai detașați de ceea ce înseamnă complexele de inferioritate 

sau greșeli pe care și le impută. A face apel la un patrimoniu înseamnă a vedea că acest patrimoniu 

conține în momentul acesta și elemente utile, dar și elemente inutile, și trăsături pozitive, dar și 

trăsături negative. Venus în Berbec îi face pe cei născuți în zodia Pești aprigi, prea duri și instabil, 

incapabil să-și controleze emoțiile pe baza a ceea ce au descoperit în ultima perioadă. 
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În 6 aprilie Mercur va trece pe casa comunicării și este pentru pești un moment de cotitură. 

Emoțiile sale sunt atașate de valorile materiale însă ideile sale spun altceva despre sine, despre 

valorile cu care lucrează, despre planurile de viitor compromise de griji pe care nu știe să și le 

formuleze corect. Vor un imperiu însă nu să-l coordoneze, deși toată lumea trebuie să știe că este al 

lui. Iată un paradox care exprimă clar stările conflictuale pe care le parcurg peștii în această 

perioadă. 

Această relație negativă dintre Soare și Pluton pare să fie cauza multor lucruri rele pe care 

sunt înclinați să le facă pentru că nu se integrează corect sau nu înțeleg corect contextul în care 

trăiesc. Luna nouă care se împlinește pe 7 aprilie ar putea să le creeze peștilor deprinderi proaste. 

Faptul că au curaj nu înseamnă că trebui să-l folosească împotriva celorlalți, ci ar trebui să stea un 

pic strâmb și să judece drept, să cântărească foarte bine acest impuls, să nu mai devin adversare 

pentru cei din jur, ci să devină oameni echilibrați, puternici care ridică privirea spre cer din dorința 

de a înțelege sensul profund al vieții. Nemulțumirea față de ceilalți se poate transpune în 

evenimente foarte complicate pe care cel născut în zodia Pești s-ar putea să nu le poată coordona în 

următoarele patru săptămâni, începând cu această Lună nouă. 

Conjuncția Soarelui cu Uranus înseamnă pentru pești acceptarea unor condiții impuse de 

alții. Acesta este modul lor particular prin care încearcă să arate că acceptă condițiile celorlalți, că 

își doresc un viitor luminos, că vor ce-i mai frumos sau că pot privi pe mai departe cu optimism. 

Există o formă de expansiune pe care o vor experimenta în această perioadă considerând că din 

experiențele nefericite pe care le-am parcurs pe mijlocul lunii aprilie trebuie să învețe mai mult 

decât alții, mai mult decât au arătat până acum, mai mult decât trebuie. Cu alte cuvinte, conjuncția 

Soarelui cu Uranus poate să le aduc acestor nativi o formă de lăcomie care se poate traduce sub 

forma unei risipe, ca și cum această risipă trebuie să fie în mod obligatoriu o formă de pedeapsă. 

Doar peștii au acest talent de a transforma o situație pozitivă într-o formă de pedeapsă ca și 

cum aceasta numai așa trebuie privită. Dacă luăm în calcul faptul că în 12 aprilie Mercur va trece 

printr-o opoziție cu Junon, deși în ultima zi a decade anterioare Junon s-a aflat într-o relație pozitivă 

cu Neptun, înțelegem de ce peștii sunt atât de ușor de influențat de un factor exterior. Acest factor 

exterior ne vorbește despre probleme de comunicare, despre tulburări de înțelegere sau despre faptul 

că nu mai vor să acționeze în direcția în care li se sugerează din partea comunității. Consideră că au 

și ei plăceri personale și trebuie să le fie respectate, să fie lăsați să meargă mai departe cu modul lor 

de-a gândi și de a se comporta. Aceasta arată că se așază de-a curmezișul, sunt împotriva tuturor, 

caută iubiri inversate, caută suferințe pe care să le transforme în iubiri sau în sentimente frumoase 

considerând că aceasta este veritabila putere pe care o dețin și numai așa pot să meargă mai departe. 

De altfel, toată această perioadă dată de a doua decada lunii aprilie este una destul de confuză 

pentru că le aduce manifestări complexe față de o situație foarte simplu, cea dată de singurătate. 

Durerea pe care le-o poate provoca singurătatea este atât de mare și atât de complexă încât nici 

chiar ei, care sunt obișnuiți cu lucrul de genul acesta, nu mai pot suporta. Din această cauză apar 

aceste manifestări complexe, complicate sau ciudate pe care anturajul trebuie să le tolereze așa cum 

sunt ele dacă dorește să nu le transforme într-o bombă cu ceas. 

Dar problemele nu s-au terminat pentru acești nativi. In 15 aprilie când Soarele se va afla 

într-o opoziție cu Luna neagră apare o formă de revoltă împotriva avuției celuilalt. Peștii îi caută pe 

cei care au mai mulți bani, care au mai multe venituri, despre care cred că se poate vorbi la nesfârșit 

sau pe care îi văd muncit foarte puțin și câștigând foarte mult. Procedând în felul acesta distrug un 

plan, își construiesc un viitor nesigur și valorile cu care lucrează în momentul acesta par atât de 

stinghere, de complicate și atât de incerte încât să fie tentați să apeleze la o structură psiho-

emoțională pe care nu au preferat-o anul acesta, de la început și până acum, dar pe care au abordat-o 

în anul anterior, cea care vizează duplicitatea.  

17 aprilie este o zi decisivă pentru cei născuți în zodia Pești pentru că le aduce o atitudine 

complexă față de un lucru foarte simplu, situație care se va menține în formă aceasta până la finalul 

lunii iunie. S-ar putea ca problemele mici să devină dintr-o dată niște balauri. Retrogradarea lui 

Marte pe casa imaginii publice nu este deloc un element ușor de dus pentru că deconspiră vicii, le 

aduce acestora o șubrezire a imaginii în momentul în care lansează față de cei din jur revendicări 

absurde. Am văzut că și în anul anterior, anul secretelor dezvăluite, valorile peștilor au fost marcate 
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de un consum teribil. Deși ei au făcut același lucru, adică au lucrat cam în același ritm, mai mult au 

consumat decât au acumulat. Momentul acesta, dată de a doua decadă a lunii aprilie, arată că peștii 

trebuie să facă un sacrificiu, trebuie să-și folosească timpul pentru ceilalți, trebuie să fie simpli și la 

port, și la gând, și la vorbă, nu doar la una dintre ele. Dacă nu îndeplinesc toate cele trei condiții 

într-una singură atunci complicațiile date de inițierea mersului retrograd al lui Marte, dar și de 

inițierea mersului retrograd al lui Pluton ar putea să-i ducă într-un mare impas. Au nevoie să își 

amintească momentul acesta de jumătate a drumului, de calea de mijloc, de ceea ce este armonios, 

echilibrat sau de ceea ce înseamnă acceptarea condiției de a trai împreună cu oameni care au 

dezamăgit sau care nu le pot îndeplini toate dorințele, indiferent, cât de neobișnuite sunt acestea. 

În 19 aprilie Soarele va intra în zodia Taur și peștii vor dori să lucreze mai mult cu cuvintele 

pentru că li se pare mai ușor. Faptul că vorbesc despre bine nu înseamnă că-l și dețin, faptul că 

vorbesc despre principii nu înseamnă că le și respectă, faptul că acceptă condițiile impuse de ceilalți 

nu înseamnă că le vor și aprecia. Există o formă de nonviolență pe care peștii o cunosc foarte bine și 

pe care o au integrată în structura lor. Acesta vine din a nu opune rezistență, ceea ce nu înseamnă că 

sunt de acord. Trecerea Soarelui pe zodia Taur le vorbește celorlalți aceste calități ciudate ale 

peștilor pe care le vor arăta acum într-un mod dureros pentru anturaj. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că Venus de pe casa banilor se află într-o relație negativă cu Pluton de pe casa prietenilor. 

Prima dată cei care au încredere în pești vor simți lucrul acesta și dacă peștii sunt persoane publice, 

dacă deciziile lor se răsfrângă asupra celorlalți atunci se poate vorbi despre valori răstălmăcite sau 

despre decizii proaste adoptate cu bună știință împotriva celorlalți doar pentru a le arăta că trebuie 

să facă mai mult pentru a da votul unui pești. 

Ultima decadă a lunii aprilie înseamnă pentru cei născuți în zodia Pești o încurajare în a face 

ceea ce le place cel mai mult. Nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter general, nici în 

alte cazuri, dar nici în cazul celor născuți in zodia Pești, care sunt aceste elemente. Luna plină care 

se împlinește pe 22 aprilie arată în primul rând un conflict de interese și pentru a compensa acest 

deficit lucrurile vor fi orientate de o manieră impulsivă, rapid, brusc, ca și cum reperele cu care 

lucrează acum sunt altele. Provocările sociale primesc însă un răspuns interesant din partea sa și 

pentru că Soarele se află în opoziție cu Luna, adică Luna plină, dar și pentru că Venus trece prin 

conjuncția cu Uranus. Există un spirit critic pe care peștii îl vor folosi cu precădere în această 

perioadă pentru că în multe dintre cazuri aceasta este expresia cea mai fericită prin care un nativ 

născut în această zodie se poate exprima. Prin ironie, prin sarcasmul, prin ceea ce nu prea este 

corect în comportamentul unui om el dovedește că este superior și că își poate permite să îi 

privească pe ceilalți de sus. 

Lună plină care se împlinește cu soare pe casa comunicării nu ar trebui să le aducă probleme 

celor născuți in zodia Pești, însă de această dată problemele și le fac singuri. Există mai multe 

minciuni pe care le-au spus în anul anterior și care acum îi invadează, deși suntem la mare distanță 

de acest an. Disconfortul creat de adevărurile pe care în anul anterior nu au putut să le ascundă îi 

invadează, le creează o senzație puternică de disconfort. Pentru a arăta că nu au nimic de ascuns și 

ceea ce se vede în exterior este o mare eroare se comportă ciudat, neobișnuite sau încearcă să îi 

umilească pe ceilalți ca și cum sunt vinovați că au observat, sunt vinovați că s-au uitat în direcția 

aceea sau că au tras astfel de concluzii. Au puterea să facă lucrul acesta doar în ultima decadă a 

lunii aprilie când pentru toată lumea vibrația astrală intră în concediu. Planul pe care îl urmărește 

născut în zodia Pești este cel legat de ascunderea unor defecte personale în spatele unor minciuni 

foarte bine elaborate. Nu ar trebui să facă lucrul acesta, iar dacă nu țin cont de acest avertisment 

astral atunci în mod sigur ajung într-un conflict de interese. Provocările sociale sunt destul de mari, 

unele dintre ele îi îndeamnă să cerceteze comportamentul celorlalți adică să vadă ce anume au văzut 

la ei, cât de multe au constatat, care sunt observațiile de care ar trebui să se teamă. De altfel, își 

consumă energia de pomană, dar așa se relaxează ei. 

Poate nu ar trebui să abuzeze prea mult de lucruri acestea, poate ar trebui să fie mai 

echilibrat și mai atent la statutul pe care-l au cei din jur pentru ca nu cumva prin intermediul acestui 

statut peștii să devină vulnerabili în fața acestora prin condiția pe care o îndeplinesc. Acest element 

este pierdută din vedere în ultima decadă a lunii aprilie pentru că nu există unghiuri sociale, aspecte 

mari între planete lente menite să susțină lucrul acesta. Pentru a ieși din impas se vor justifica în 
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momentul în care vor fi descoperiți, se vor arăta foarte superiori în fața celor care vor cu orice preț 

să le arate peștilor că sunt indiferenți. 

Există o mare presiune pe această formă de relaționare și pentru toată lumea perioada 

aceasta este destul de neobișnuită, pentru că aduce relaxare când ar fi trebuit să ne ocupăm de 

lucruri personale, să cizeleze elementele intime. Opoziția lui Venus cu Luna neagră arată că peștii 

se ocupă acum de intimitățile celorlalți pentru că vor să facă o mare figură, vor să vândă secretele 

celorlalți ori să le transforme pe acestea în avantaj personal. Este, din nou, o altă greșeală pentru că 

Mercur își începe mersul retrograd care va ține din 28 aprilie timp de trei săptămâni și îi îndeamnă 

pe cei născuți în Pești să fie ascunși, fățarnici, mincinoși sau să se prezinte față de comunitate prin 

idei răvășite, printr-un comportament oscilant sau antisocial. Retrogradarea lui Mercur pe casa 

comunicării arată pentru peștii că sunt într-o perioadă de confuzie. Li se pare că cea mai bună 

soluție este revolta, desconsiderarea, sfidarea sau refuzul a ceea ce vine din exterior. Refuză orice 

formă de educație, iar copiii pești în această perioadă obțin cele mai slabe rezultate la școală, sunt 

duși de părinți la medic, li se pune un diagnostic greșit, devin foarte ușor victime ale criticilor 

celorlalți, dar pe ei nu îi interesează pentru că urmăresc să-i pedepsească pe ceilalți cu problemele 

lor. În ultima zi a lunii aprilie Venus va intra în zodia Taur, adică pe casa comunicării și se produce 

un fapt minunat pentru pești. În toată această construcție socială complicată și ciudată peștii găsesc 

o persoană vulnerabilă, sensibilă cu care interacționezi foarte frumos și pe care și-o pot transforma 

într-un prieten de nădejde. 

Elementul neobișnuit care poate veni din această poziție a lui Venus pe casa comunicării 

arată că persoana care va dori să-l învețe pe pești ceva, va descoperi că acesta știe suficient de multe 

că până la urmă roata se schimbă, el învață de la cel născut în zodia Pești mult mai multe lucruri 

decât crede că ar fi putut vreodată să-i transfere. Iată din nou cât de ușor pot peștii să facă o 

impresie bună, cât de ușor reușesc să îi surprinde pe cei din jur cu firea lor complexă. 

 

MAI 
Repartizare. Se resimt după o perioadă de efort. Discută ușor despre frustrare. Se 

protejează refuzând să vorbească despre sine. Au nevoie de profunzime. Drumul către interior îi 

protejează de problemele celorlalți. Viața personală complicată. Dezvoltare personală. Anturajul 

depinde mult de părerea sa. Înfruntă o minciună. Inventează alta. Ceea ce este trist primește din 

partea sa două aripi. Pot transforma orice într-un element bun. Redescoperă puteri magice. Au o 

bogăție pe care nu vor să o folosească pe scară largă. Lasă impresia că au totul la dispoziție. 

 

Multe dintre predispozițiile repartizate lunii mai se vor împotrivi celor născuți în zodia Pești 

ca o mănușă. Lupta cu inamici invizibili, adică expansiunea într-o zonă dificil de observat, de 

înțeles sau de folosit la scena deschisă reprezintă o preocupare pe care peștii o abordează. 

Încă de la începutul acestei luni când Soarele se va afla într-o relație foarte bună cu Neptun 

îi încearcă gândul de a se întoarce la preocupări frumoase pe care le-am avut la începutul anului. De 

această dată mijlocul lunii ianuarie, că la acest interval ne referim, devine un reper pozitiv. În 

momentul acesta de intimitate, de liniște sau de toleranță față de propria ființă, peștii realizează că 

acest interval spre care se întorc acum, în a doua decadă a lunii ianuarie, le-a oferit și evenimente 

pozitive și întâmplări frumoase de care își pot aminti în momentul acesta. Desigur, nu pot lăsa în 

urmă spiritul justițiar, gândul că au fost nedreptățiți și acum trebuie să își recâștige poziția pierdută. 

Asta înseamnă că revolta disimulată pe care o vor resimți la începutul lunii mai îi transformă pe 

acești nativi în ființe care fug de realitate, dar pe care ceilalți le văd ca fiind foarte flexibile, dispuse 

să se adapteze în orice condiții, să râdă când alții sunt topiți de ridicol sau de rușine, să fie triști 

atunci când alții sunt bucuroși și entuziasmați. Vor prin această atitudine de contrast să arate că sunt 

înțelepți. Jupiter, prin relația bună cu Soarele, ar putea să-i facă să fii înțelepți, dar această 

înțelepciune nu ține mult pentru că spiritul lor justițiar este acum marcat de frustrare. Înțeleg lucrul 

acesta în preajma zilei de 4 mai, când Venus se va afla într-o relație negativă cu Junon  și trec prin 

momente dificile când sunt îndemnați de evenimentele pe care le parcurg să se exprime dur. Nu se 

poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă frustrarea se va accentua prin refuzul 
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lor de a se exprima dur sau va fi transferat în domeniul celuilalt prin acuzații nefondate, prin emoții 

nefirești pe care încearcă acum să le explice de o manieră personală, ca și cum nu-i acuză și nu 

transfera nimic, ci vor să protejeze. Această manieră disimulată de a-și prezenta problemele este de 

altfel în mare parte specifică lor.  

Pe 6 mai se va împlini 

Luna nouă pe casa comunicării și 

acestea vor fi reperele cu care vor 

lucra mult timp. S-ar putea să nu 

le placă celor din jur, s-ar putea să 

își construiască imaginea unor 

oameni care se exprimă greu, care 

țin cont de prea multe lucruri 

lipsite de importanță în ideea că 

acestea vor avea vreodată, pe 

viitor, o importanță. Conjuncția 

aceasta a luminariilor inspiră 

comunității frică, teama, o 

sensibilitate stranie care ridică 

mari semne de întrebare față de sinceritatea unui pești în raport cu cei cu care lucrează cel mai mult. 

Deși lasă impresia că pot împrumuta din comportamentul celorlalți sau pot vibra la unison cu 

multiple tipuri de personalitate, element care, de asemenea, este specific acestor nativi, în momentul 

acesta ceilalți vor vedea la el un comportament de tip gemeni, versatil, mult prea volubil și 

ascunzând de fiecare dată adevărul propriu pentru a-l preamări pe al celorlalți, adică spunând lucruri 

care să le facă pe plac celorlalți, care să producă emoții, care să-i impresioneze sau să capteze 

atenția. Desigur, foarte curând vor renunța la genul acesta de comportament pentru că nu este util. 

Vor vedea începând cu 7 mai când Soarele se va afla într-o dispunere pozitivă cu Pluton că 

descoperă frumuseți la care nu pot ajunge dezvoltând acest comportament. Trebuie să fie profunzi, 

liniștiți, să fie interiorizați și să arate că pot fi selectivi cu valorile, cu oamenii, cu achizițiile. Pot 

țopăi într-un picior, jucându-se chiar dacă nu au vârsta necesară, nu pot să fie superficiali și să se 

bucure și de lucrurile acestea profunde. Renunță la caracterul superficial atât cât să se poată bucura 

și de latura cealaltă a vieții. Desigur, sunt multe persoane care pot face lucrul acesta, dar peștii au 

prin naștere această capacitate de a se modula. Pe 9 mai, când Jupiter își va reveni la mersul direct 

vor descoperi în jur că problemele comportamentale pe care le tot traversează de la începutul anului 

până acum și care sunt date de tranzitul lui Jupiter prin casa parteneriatelor, le aduce acum o formă 

de dreptate concentrată ca timp, ca energie, pe care o pot folosi pentru binele personal. Pentru că 

numai ce se va împlini și conjuncția Soarelui cu Mercur, aflat acum în mers retrograd, dreptatea este 

clar pentru pești, dar ei nu o vor vedea deocamdată. Au propuneri, multe dintre ele sunt foarte bune, 

unele înseamnă chiar sarcini suplimentare pe care le pot face fără să pară suplimentare, ci doar 

preocupări cu care să-și umple un timp. Asta înseamnă că și pentru cei născuți în zodia Pești se 

deschid noi orizonturi și acestea pot deveni, prin medierea pe care Mercur retrograd o face în 

preajma zilei de 10 mai față de Axa Dragonului, un mare noroc. Norocul acesta este interesant, vine 

prin complicații, prin tristețe, prin folosirea firească a timpului sau prin nostalgii. De această dată 

nostalgiile nu sunt rele, sunt chiar elemente prin care unii pești își reglează multe din neajunsurile 

vieții personale și vindecându-se în această zonă poate relaționa altfel cu cei din jur. Astfel, printr-

un deficit de atenție, prin neputința de a se desprinde întru totul de ceea ce făcea până acum, prin 

această formă neobișnuită de zăpăceală, ei repară. 

Desigur, lucrurile nu sunt atât de simple și nici atât de volubile nici măcar pentru cei născuți 

în zodia Pești, pentru că mijlocul lunii mai seamănă cumva cu ceea ce s-a consumat pe finalul lunii 

aprilie. De altfel, pentru această decadă finalul lunii aprilie reprezintă un element de echilibru. Peștii 

înțeleg în momentul acesta că libertatea pe care și-au permis-o pe finalul lunii anterioare s-ar putea 

să le fie folositoare acum, să-i ajute să înțeleagă cum anume trebuie făcut un compromis, cum 

trebuie evitate extremele și care sunt pericolele reale. Vindecarea acum are un preț puțin cam mare 

și peștilor li se va părea că nu o mai pot plăti și atunci trebuie să accepte o afecțiune, un 
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dezechilibru, o boală sau o tristețe explicată din punct de vedere existențial, ca o melancolie de viață 

adâncă și care îl duce spre creație. Nu se știe dacă pentru toți peștii această melancolie ar putea să-i 

ducă la rezultate atât de frumoase, însă cei care lucrează cu energia sau care au un simț cultural 

aparte vor putea să se apropie de perfecțiune. Dacă mai au și preocupări vechi în sensul acesta, dacă 

mai există un istoric legată de genul acesta de activitate, atunci sculptorul care este ar putea să ofere 

lumii o creație perfectă. Știm, nu doar din analizele astrologice pe care le facem aici, ci, în general, 

din înțelegerea fenomenelor culturale, creația este inseparabilă de durere. Nu există ființă care să 

creeze și care să nu treacă prin această poartă îngustă a durerii. Pe mulți durerea îi modelează, le 

arată că sunt nepotriviți cu ceea ce vor să creeze. Peștilor durerea le arată acum un accident care 

trebuie să se protejeze, dar mai ales îi învață că renunțarea nu înseamnă înțelepciune. De altfel, cei 

născuți in zodia Pești au o mare problemă cu voința. Dacă reușesc să-și mobilizeze voința atât de 

bine, dacă nu se opresc admirând creșterea și dezvoltarea celorlalți, ci se ocupă și de cizelarea 

caracterului personal, de valorificarea unei direcții din multele cele pozitive pe care ar putea să 

meargă prin calitățile multiple pe care le au, atunci ar putea să evite tot ceea ce înseamnă eșec și să 

transforme dispunerea pozitivă a perioadei într-o mare cucerire, frica să devină o dovadă de curaj și 

îndrăzneală și de putere, iar inamicii invizibil să fie de fapt factorii care îi determină să progreseze. 

Cercetarea destinului sau meditațiile asupra vieții ar putea să fie una din preocupările foarte 

importante pe care un pești o va aborda în a doua decadă a lunii mai. Ceea ce este pozitiv pentru ei 

se orientează către mijlocul lunii septembrie, perioadă care este marcată de o conjuncție a lui Junon 

cu Luna neagră pe casa drumurilor lungi, de corelație pozitivă a lui Marte cu Uranus ceea ce le 

conferă o mare mobilitate. Cu alte cuvinte, ideea de succes care îi animă în momentul acesta este 

strâns legată de mobilitate, de transcendere, de depășire a tot ceea ce este învechit, prea agresiv sau 

periculos. Pentru că au o personalitate foarte complexă ar putea să facă lucrul acesta arătându-se așa 

cum nu trebuie să fie. Ar putea să fie revoltați pe agresivitatea lumii și să pornească o luptă 

instituționalizată cu defectele societății. Vor vedea că în timp trebuie să renunțe la revoltă. Ar putea 

să fie implicați în activități cu caracter materialist pentru a descoperi cât de periculoasă este această 

preocupare pentru spirit și, de asemenea, în timp vor vedea că este mult mai util să renunțe la toată 

această preocupare pentru a se liniști. Maniera aceasta neobișnuită prin care încearcă să rezolve o 

problemă implicându-se și îngropând securea războiului, le conferă un loc privilegiat în comunitate. 

Peștii fac acum ceea ce le este frică să facă și de aceea vor să schimbe ceva. Ceea ce vor să schimbe 

le tot inspiră frică de la începutul anului până acum și au acum curajul să o înfrunte, de a se deplasa 

către ea sau chiar de a trece prin ea cu maximă îndrăzneală pentru a nu se mai întâlni cu atitudinea 

aceasta niciodată. Nu se știe dacă toți peștii vor reuși să treacă dincolo de frică, în mod sigur cei mai 

mulți dintre ei vor avea o mare precizie în soluționarea acestei probleme și prin reușita lor vor reuși 

să scrie un capitol important în viața personală. Desigur, vor trece și prin confuzie, vor avea și 

experiențe dificile, li se va părea că popularitatea este ceva la care nu trebuie să aspire niciodată, că 

energia le scade în momentul în care sunt în centrul atenției și trebuie să-i mulțumească pe toți. Se 

constată astfel că au renunțat deja la energia de tip gemeni, cea care urmărește să-l plaseze pe 

individ tot timpul în centrul atenției pentru o satisfacție personală sau pentru alte tipuri de avantaje. 

Pe 20 mai Venus se va afla într-o relație bună cu Chiron, iar Soarele le va intra pe casa 

familiei. Cu toate că de această dată Soarele se va afla în zodia Gemeni care a fost exprimată 

artificial în ultima perioadă, peștii acum sunt interiorizați, atașați de valorile unei vieți frumoase, 

mult mai atenți cu ei și cu cei din jur, deci pregătiți să înfrunte o importantă schimbare de vibrație a 

acestei luni, trecerea Lunii negre pe casa drumurilor lungi. 

Luna neagră pe casa drumurilor lungi le complică în primul rând ideea de progres. Casa a 

IX-a este și casa proiectelor și timp de nouă luni peștii au nevoie să se gândească de mai multe ori 

înainte să pornească pe un drum, înainte să se decidă să pornească un tip de colaborare ori să se 

implice într-o activitate cu caracter public. Elementele personale își au rădăcinile în ceea ce s-a 

întâmplat până acum. Tot ceea ce este nou este în raport cu societatea și cere celui născut în zodia 

Pești mai multă atenție poate chiar o rezervă în plus față de cât a dovedit până acum. Este adevărat, 

relațiile sunt în continuare bune pentru cei născuți în zodia Pești și colaboratorii, asociații sau cei cu 

care au lucrat până acum au tendința de a-i proteja pentru că îi văd puțin cam dezorientați, pierduți 

în spațiu, visând la lucruri pe care nu le pot obține și arătându-se nemulțumiți de lucrurile frumoase 
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pe care le au în jur. Trecerea Lunii negre pe zodia Scorpion arată și un interes față de lucruri 

indecente. Aproape că peștii vor dori începând cu 21 mai să renunțe la toate punctele sociale pe 

motiv că ele sunt de fapt o dovadă de insultă, infidelitate sau părăsire. Este de la sine înțeles că 

percepția aceasta este neclară, că ea susține, de fapt, un program de autodistrugere pe care peștii îl 

au înscris prin naștere, că nu degeaba s-au născut în acest semn, însă acum le va fi mai clar acest 

program, îl vor vedea cât de amplu este și care sunt persoanele din jur de care sunt legați prin acest 

program. Orice formă de luptă devine astfel un element care activează această schemă și duce la 

slăbirea puterii personale. După 22 mai, când Mercur își va reveni la mersul direct, calitatea vieții 

lor se poate îmbunătăți prin liniște, prin judecată, prin discernământ, prin reținere. Acum Mercur pe 

casa comunicării creează un contrast teribil cu toate lucrurile confuze care le vin din planul social 

sau care sunt transformate în confuzii pentru că nu văd foarte departe. Din nou peștii se lovesc de 

amintirea unor evenimente nefericite care s-au consumat în mijlocul lunii ianuarie. Pentru a scăpa 

de lucruri acestea își imaginează că finalul lunii februarie, cel care a fost marcată de opoziția lui 

Jupiter, cu Chiron i-a învățat lucruri suficient de durabile încât, din folosirea lor acum, să se salveze. 

Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că visează prea departe, la începutul lunii octombrie, atunci 

când Pluton, care le trece pe casa protectorilor, va împlini un sextil cu Luna neagră. Nu au de ce să 

viseze la folosirea corectă a tot ceea ce înseamnă provocare venită de pe zona socială când 

deocamdată nici nu știu clar care sunt aceste provocări. Din cauza aceasta se risipesc visând la 

lucruri care nu pot fi atinse în modul acesta, cu gândurile de acum sau cu mobilizarea de acum. Le 

va plăcea să se retragă în bârlog, în locul preferat din casă, din societate, să se întâlnească cu 

prietenii pentru că știu că au un loc foarte clar precizat în direcția aceasta și să se arate pasional într-

un mod rațional. Este greu de înțeles pentru un alt semn zodiacal cum poți să fii pasional și să-ți ții 

mintea limpede, se poți înțelege, judeca și încadra corespunzător tot ceea ce îți vine din zona 

emoțiilor. Trecerea lui Venus pe zodia Gemeni în 24 mai îi ajută pe pești să se comporte în felul 

acesta, să fie puternici, atenți, să fie lucizi și ambițioși, dar suficient de flexibil încât să participe la 

un schimb afectiv foarte divers. Desigur, dacă fac lucrul acesta nu înseamnă că sunt pregătiți pentru 

a atinge obiectivul pe care și-l stabilesc acum. Binele de-acum se referă doar la momentul prezent, 

pentru că el nu va putea fi reprodus în viitor. Viitorul cere o alta abordare, alte experiențe care nu s-

au consumat încă. 

Este însă foarte greu să-i spui unui nativ născut în zodia Pești cum anume să se comporte, la 

ce să renunțe și cum să facă. El crede că știe cel mai bine pentru el cum anume trebuie folosite 

direcțiile acestea. Desigur, în momentul acesta are dreptate, el știe cel mai bine cum ar trebui 

procedat însă nu o face. Opoziția lui Venus cu Marte arată un conflict interior și cu cât vor fi mai 

agitați în exterior cu cât își vor căuta în exterior mai multe bucurii, dovezi de iubire, să râdă, să se 

distreze, dovezi de apreciere sau de respect, cu atât nu le vor găsi. Ar trebui să se gândească mai 

bine la acest aspect al vieții lor pentru că nesiguranța aceasta ar putea să le creeze comportamente 

excentrice care să le complice etapele pregătitoare ce urmează să se consume în traseul lor spre 

îndeplinirea obiectivelor stabilite în această decadă. Pentru a ajunge să se bucure de ceea ce 

urmează a se consuma la începutul lunii octombrie, pe obiectivul pe care și-l stabilesc acum este 

nevoie să treacă prin niște etape intermediare destul de delicate care nu rezonează bine cu această 

zăpăceală, cu acest conflict intern. Drept dovadă astrală stă relație negativă dintre Jupiter și Saturn 

care arată o nesiguranța data de lupta interioară între parteneriate și imagine publică, între ceea ce 

dețin în momentul acesta ca bogăție de relații și posibilitățile sociale pe care și le pot permite. 

Pe 27 mai Marte va intra în zodia Scorpion prin retrogradare și se întorc la judecăți pripite, 

la idei greșite care le-au sugerat celor născuți în peștii că pot atinge o performanță doar prin luptă, 

doar prin confruntare doar prin competiție. Li se recomandă acestora să lase deoparte competiția, 

lupta sau orice formă de revoltă, să se implice într-o altă formă de mișcare pentru a obține un 

avantaj, pentru a se trezi sau pentru a se transforma pentru că forma aceasta de revoltă folosește 

spontaneitatea într-un mod negativ, greșit și le oferă o percepție eronată asupra transformării. 

Desigur, nu toți peștii vor să se transforme, însă cu toții au acum clar senzația că trebuie să facă o 

schimbare, trebuie să modifice ceva, trebuie să schimbe locul unor obiecte sau să aibă față de cei 

din jurul o alta atitudine pentru a obține ceea ce-și doresc sau pentru a obține ceva în plus pe lângă 

ceea ce au obținut până acum pe același traseu. Pentru că în ultima zi acestei luni Mercur se va afla 
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într-un unghi pozitiv cu Pluton care le trece pe casa protectorilor, peștii au acum totul la dispoziție, 

nu trebuie decât să se hotărască și să aibă suficient de mult tact, suficient de multă diplomație și de 

atenție încât să nu transforme contextul de acum într-o dovadă a dezamăgirii. Dezamăgirea de acum 

dacă este scăpată de sub control pot duce către vicii neobișnuite, cele care să devină argumente în 

favoarea depresiei, iar depresia să fie întreținută de viciul în sine, deci un fel de perpetuum mobile 

folosit împotriva lor. 

 

IUNIE 
Sunt capabili să facă o impresie bună. Sentimentele sunt alese. Se ridică deasupra celorlalți. 

Nu își pot controla mândria. Se laudă prea mult. Au prejudecăți își amintesc de trădări mai vechi. 

Este greu să o ia de la capăt. Se interesează de succesul social obținut ușor. Se consumă prea mult 

pentru lucruri lipsite de importanță. Atenție pe detalii. Depășesc bariere personale. Rezolvă 

nemulțumirile. Muncesc mult, dar nimeni nu știe. Au o altă atitudine față de comunitate. Le insuflă 

celorlalți din percepția sa. Obiectivele sunt reformulate. Mare capacitate de adaptare. Trăiesc 

situații contradictorii. 

 

Luna iunie va însemna pentru peștii un fel de sfârșit de an, sfârșit de etapă sau încheierea 

unor demersuri destul de complicate cu speranța că începând cu luna următoare lucrurile vor fi 

modificate substanțial. Au nevoie ca prin aceste realizări pe care le vor obține de-a lungul acestei 

luni să arate o construcție, o forță puternică, să demonstreze că sunt capabili să facă o impresie 

bună, să fie în continuare în centrul atenției sau într-o funcție importantă. 

Chiar de la începutul lunii mai când Mercur va avea de împlinit o relație pozitivă cu Axa 

Dragonului, de această dată din postura deplasării directe, deci nu mai putem vorbi acum despre o 

mediere a tendinței Nodurilor, schema pe care o gândesc trebuie să-i ducă spre seriozitate. Această 

seriozitate le complică însă sentimentele sau modul cum se raportează la un prieten, la un cunoscut 

ori la o persoană față de care nutresc sentimente alese. Începutul lunii iunie este încărcat de 

frustrare, de resentiment, de o grijă față de lucrurile care nu pot fi obținute ușor. Practic, acesta este 

un moment de trezire la realitate. Pe finalul lunii mai peștii credeau că lucrurile pe care și le-au 

stabilit atunci pot fi obținute foarte ușor, iar acum văd că nu este așa, văd că se înșală, că o formă de 

nemulțumire sau de mândrie le complică armonia vieții și le arată că sunt multe lucruri nerezolvate 

pe acest traseu pe care au pornit de pe finalul lunii anterioare. Mulți, dacă se vor mobiliza, vor 

îndeplini foarte repede aceste condiții preliminare ale succesului, vor dezveli imediat minciuna care 

le amplifica acest sentiment de frustrare. Unii vor atinge din nou extreme comportamentale și aceste 

extreme vor fi susținute în momentul de față de opoziția dintre Soare și Saturn retrograd de pe casa 

imaginii publice. Vor face gesturi categorice, unele vor părea chiar necugetate, care vor afecta 

imaginea și îi va îndemna către timiditate. Există această presiune atât în interior, cât și în exterior și 

care îi determină să se maturizeze brusc, strict legat de problema care este acum foarte activă, la 

modul general. Dacă vor consulta aceste previziuni peștii sunt avertizați că vor fi surprinși în 

această perioadă de opoziția pe care o vor întâmpina sau de judecățile care vor fi emise împotriva 

lor față de alegerile pe care le vor face sau față de deciziile care vor fi luate, dar vor fi și trădați de 

oameni în care au avut încredere. Chiar dacă Neptun, guvernatorul lor, le trece acum pe casa 

personalității și de câțiva ani simt că sunt ajutați în momente delicate de evenimente pe care nu le-

au anticipat, de un anturaj în care au intrat cu un alt motiv și care acum îi protejează cu un alt motiv, 

de câțiva ani constatat că sunt anumite lucruri care se întâmplă în viețile lor care nu-i mulțumesc, 

dar care până la urmă ce soldează cu un rezultat bun. Trădările pe care le parcurg la începutul lunii 

mai, dezamăgirile pe care le au față de oameni sau de lucruri sunt constructive. 

Dar nu doar prin ceea ce se consumă în prima decada lunii iunie, ci în general, se știe că 

peștii au darul de a trece de la o extremă la alta, atât din punct vedere afectiv, dar și din punct de 

vedere relațional sau social. Pot să fie persoane duplicitare adică să aibă un anumit tip de viață în 

societate și altul în familie și pot trăim liniștiți în acest balans al extremelor. Ceea ce va veni spre ei 

începând cu 5 iunie poarta această amprentă a extremelor și vor greși considerând că viitorul doar 

așa se poate construi, adică în acest balans. Este o greutate pe care cei născuți în zodia Pești trebuie 
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să o parcurgă și de această dată pentru că în 5 iunie se va împlini Luna nouă care va stabili că 

această atitudine trebuie să fie un reper pe viitor apoi în zilele următoare până când această decadă 

se va încheia va trebui să treacă și prin conjuncția Soarelui cu Venus adică să creadă că acestea sunt 

lucrurile frumoase care le sunt rezervate și să trăiască în continuare cu o presiune venite din 

exterior, din partea colaboratorilor, din partea partenerilor de viață, din partea celor care au avut 

încredere până acum, adică să treacă prin relațiile de careu pe care Venus și Soarele le vor construi 

cu Axa Dragonului. 

 
Ceea ce se prefigurează a se consuma pe finalul primei decade a lunii iunie înseamnă pentru 

pești a adopta un comportament de tip Scorpion, cel care este avid după putere și care are un ascuțit 

simț al avantajului și al succesului. De altfel, cei născuți în zodia Pești trebuie să știe că, până la 

finalul lunii iunie, se pregătesc să adopte un alt tip de comportament, cel de tip Săgetător care 

trebuie să-i ducă spre performanță. Cu alte cuvinte, ambițiile și dezamăgirile, ceea ce îi interesează 

sau îi motivează în prima decadă trebuie să devină o motivație pentru succes, pentru performanță. 

De lucru acesta vor fi conștienți cu precădere în preajma zilei de 8 iunie când Junon prin 

retrogradare va intra în zodia Balanța, adică se va întoarce la pasiunea față de lucruri ascunse, fața 

de zone întunecate, față de ceea ce este obscur clar sau misterios dintr-o relație. S-ar putea ca 

poziția aceasta să le satisfacă anumite nevoi de intimitate însă rostul lor este de a-i pregăti pentru un 

succes, pentru o performanță pentru a demonstra că sunt capabili să obțină lucruri frumoase și în 

sectorul acesta obscur. Altfel, se transformă în persoane greu de mulțumit, posace, supărate și 

nemulțumite de tot ce au ușor. Ceea ce se va consuma apoi în 9 iunie, când Mercur se va afla într-o 
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opoziție cu Marte retrograd se transformă în argument. Dacă orientarea este deja definită 

argumentul trebuie să o susțină. Acolo unde orientarea este către subminarea puterilor personale, 

către autoconsum, dispunerea aceasta negativă dintre Mercur și Marte devine un prilej de renunțare, 

de război declarat împotriva propriei persoane deci un semn de boală. În cazul celorlalte tipuri de 

orientare, aceasta devine o motivație în a demonstra un talent, o calitate, o abilitate, deci încă de pe 

acum se pregătesc pentru un alt tip de comportament, cel care îi poate duce spre performanță. 

Pentru că luna iunie nu încurajează în stabilirea proiectelor pe termen lung, ceea ce fac acum 

peștii arată că vor să doboare barierele care sunt construite de gândurile oamenilor, de intențiile lor 

sau de ambițiile care nu le-au fost clare până acum, dar care au fost menținute. Așadar, dezvoltă un 

comportament oscilant, se așază împotriva puterii celorlalți și preocupările pe care le au sunt 

oarecum confuze. Au casa familiei suficient de întărită pentru ca acțiunile pe care le fac să producă 

unde de armonie și în acest sector. Chiar dacă se bucura, chiar dacă se simt încurajați să facă lucruri 

cu totul aparte sau puternice, succesul personal depinde foarte mult de cât de mult se distanțează de 

viciu. Pentru a îndeplini încă o etapă în ceea ce și-au propus să facă, pentru a avea acces la puteri 

noi și a le demonstra prin fapte, prin rezultate concrete, au nevoie să facă asocieri interesante, să 

participe la sinergii pe care până acum le-au refuzat. Faptul că acceptă să participe la aceste 

sinergiei arată că deja s-a produs o modificare în conștiință și sunt mai permisiv, mai atenți la cei 

din jur, mai dispuși să accepte compromisul și să îl integreze într-un sector util. Pe 13 iunie Mercur 

le va intra pe casa familiei și casa comunicării rămâne complet lipsită de planete, ceea ce înseamnă 

o mare greutate pentru ceea ce se întâmplă pe casa drumurilor lungi, pentru ceea ce înseamnă 

proiecte de viitor, aspirații într-o viață mai bună, depășirea unor bariere personale. Se bucură însă că 

le vin semnale pozitive din intimitate, din familie sau din partea celor pe care-i iubesc foarte mult. 

Nu se știe dacă ceea ce primesc este ceea ce îi mulțumește sau dacă le ajunge. Există o formă de 

lăcomie pe care o vor dezvolta începând cu 13 iunie când Neptun intră în mers retrograd pe casa 

personalității. Pornesc de la o simplă nemulțumire și constată că de fapt nemulțumirea este semnul 

că le lipsește ceva important. Au o părere foarte bună despre propria percepție, nu au semne de 

întrebare față de percepția lor și există o formă de melancolie care nu va mai putea fi exprimată atât 

de frumos ca până acum, ci va deveni un fel de critică enervantă, nejustificată care îi izolează. 

Pentru că în 14 iunie, Soarele are de împlinit un unghi pozitiv cu Uranus toate aceste compromisuri 

chiar dacă îi afectează, chiar dacă le lasă un gust amar deocamdată nu le compromite statutul social. 

Ceea ce au pierdut până acum rămâne pierdut, ceea ce au câștigat acum rămâne câștigat. 

În mijlocul lunii iunie peștii arată că sunt într-o etapă foarte importantă a vieții lor, că parcă 

se aleg apele, totul devine evident, puternic prin conținut sau foarte flexibil prin etapele care se 

desfășoară, pentru că în preajma zilei de 17 iunie vor fi îndemnați să viseze foarte departe. 

Deocamdată nu este indicat să își construiască obiective pe termen lung pentru că nu s-au terminat 

etapele intermediare. Vor să le scurteze, vor să le împlinească foarte repede, dar acestea nu s-au 

încheiat, ci va fi nevoie să aștepte până la finalul acestei luni când Marte de pe casa drumurilor 

lungi și a proiectelor de viitor își va reveni la mersul direct. Până atunci gândesc răsturnat și orice 

intenție ar putea să le fie răstălmăcită într-un chip periculos pentru ei de comunitate. Relația bună 

lui Pluton cu Axa Dragonului arată că ei percep ceva rău în jur, dar acesta nu există la intensitatea 

aceea, la gravitatea declarată de ei. Nu se poate stabili în această prezentare cu caracter general dacă 

este vorba despre o exagerare intenționată sau despre pierdere a controlului. Peștii sunt persoane 

destul de liniștite care atunci când în exterior nu au preocupări intense se întorc spre o zonă intima, 

spre interior și se desfășoară acolo în așa fel încât să fie tot timpul activ, în mișcare, dinamice. În 

momentul acesta au nevoie să fie liniștiți și în interior și în exterior, să nu se mai gândească la faptul 

că viața este dură, nedreaptă și că le este răstălmăcit totul.  

Relația negativă dintre Saturn retrograd și Neptun retrograd arată un lucru care nu este real. 

Peștii ar trebui să-și stabilească acum în mod rațional că obstacolele pe care le parcurg, impresiile 

negative care par create de ei, consecințele negative care parcă le merită pentru greșeli pe care le-au 

făcut până acum nu sunt reale. Există o combinație de două elemente negative care fac aceste 

evenimente foarte credibile. În realitate, ele nu sunt așa cum par chiar dacă nu li se vede 

deocamdată adevărul. Ceea ce se consuma pe 20 iunie, în ultima zi a celei de-a doua decade arată că 

intensitatea a ceea ce este evident le poate crea celor născuți in zodia Pești deprinderi negative. Nu-i 
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afectează din punct de vedere social, acolo lucrurile cel puțin de câteva luni, de când Saturn este 

retrograd, le sunt clare, ci îi afectează din punctul de vedere al armoniei familiei, acolo lucrurile ar 

putea să fie zdruncinate. Vor avea timp să repare până la finalul acestei luni, când Marte își va 

reveni la mersul direct, dar impactul afectiv va rămâne unul puternic. Și pentru că o nenorocire nu 

vine niciodată singură, după toată această percepție foarte evidentă a unei greșeli sau a unei 

orientări eronate aplicată peștilor, în 20 iunie, Venus, de pe casa iubirii dăruite, se va afla într-o 

dispunere pozitivă cu Luna neagră abia intrată pe zodia Scorpion. Acceptă plăceri pe care nu le 

cunosc foarte bine, își îneacă amarul în preocupări care ar putea să-i ducă la dependențe 

neobișnuite. 

Ultima decadă a lunii iunie înseamnă pentru pești implicarea în activități foarte dinamice. 

Imediat ce Soarele va intra pe casa iubirii dăruite aceștia se vor simți puternici prin sentimente. Din 

nefericire, ei sunt vulnerabili prin sentimente dar răstălmăcesc sensul atât de bine încât cei din jur îi 

vor crede. Pentru că tot în această decadă, adică în 22 iunie, Junon își va reveni la mersul direct, se 

poate vorbi în cazul lor de o formă de severitate care pornește strict de la un sentiment frumos. Dacă 

iubesc, toată lumea din jur trebuie să iubească, dacă se arată ambițioși și interesați de anumite 

realizări sociale atunci trebuie să aibă în jur tot suportul social necesar pentru ca lucrurile acestea să 

poată fi realizate cu succes. Peștii au acum talentul de a transforma o frustrare într-un etalon social 

și toată lumea să se uite gură cască la cel care suferă și în focul suferinței creează ceva 

impresionant. S-ar putea în cazul celor care sunt implicați în activități artistice, care lucrează cu 

energia sau care sunt implicați în evoluția spirituală accelerată ca lucrul acesta să pornească dintr-un 

rău, dintr-o frustrare, dar imediat să o transforme pe aceasta pentru a o face utilă celorlalți, pentru a 

da evenimentelor o altă turnură. Cu toate acestea momentul acesta de final al lunii iulie este 

reprezentativ pentru pești la capitolul îndoială. Mercur se află în continuare pe casa familiei și 

trimite unghiuri negative către Axa Dragonului și către Jupiter. Peștii nu doar că sunt nemulțumiți 

într-un mod trist și greu de înțeles, dar au dovezi care să le susțină această tristețe sau această 

nemulțumire față de ei înșiși. Știm ca de fiecare dată când Mercur se află într-o asemenea dispunere 

față de Axa Dragonului apar îndoieli față de un rost, o misiune, un țel, acesta este momentul crucial 

pentru un pești când se hotărăște dacă să meargă mai departe cu obiectivele pe care și l-au stabilit în 

luna anterioară sau să se oprească. 

Ceea ce nu trebuie să facă în această perioadă este să țină cont de evenimentele care s-au 

consumat în mijlocul lunii februarie. Atunci au trecut prin întâmplări care au avut un anumit 

conținut, au fost bune pentru că s-au bazat pe alte rădăcini, acum aceste elemente nu mai sunt de 

actualitate și dacă sunt aduse cu forța în prezent atunci ele devin defecte sau obstacole. 

Dar nimic nu poate fi simplu în viața unei pești care își propune să fac o impresie bună 

comunității sau își propune să se mențină pe o linie stabilită deja pe finalul lunii mai. Conjuncția lui 

Jupiter cu Capul Dragonului arată că nu trebuie să țină cont de aceste îndoieli, că hotărârile acesta 

negative puse la baza unui comportament oscilant nu trebuie menținute prea mult timp nici chiar 

atunci când sunt bine argumentate de evenimentele sociale. Există un mare noroc ce trebuie 

valorificat acum și acest noroc cere acțiuni cu dublă semnificație. Din această cauză probabil 

destinul le-a oferit până acum și elemente pozitive și elemente negative, din această cauză le-a 

permis să lucreze în același timp cu ambele direcții. Dacă până acum am avut senzația că s-au 

pregătit pentru un eveniment important acest eveniment important care s-a exprimat până acum prin 

etapele pregătitoare în ambivalența lor, bine rău, are un vârf în ziua de 25 iunie prin conjuncția lui 

Jupiter cu Capul Dragonului. Primul indiciu că se află în fața unui eveniment important este 

respectul. Au senzația că sunt mai bine respectați de cei din jur că sunt apreciați pentru ceea ce ei au 

apreciat la alții, adică li se întoarce un bine.  

Sunt avertizați însă peștii că această relație bună a Soarelui cu Luna neagră ar putea să-i 

ducă pe un traseu greșit, adică nu tot ce este bine reprezintă un semn de apreciere. În 26 iunie când 

Jupiter împlinește un trigon cu Pluton le vin semnale din exterior, nu doar ca apreciere, ci la modul 

concret, prin evenimente sau prin privilegii pe care le primesc din partea celor pe care-i apreciază 

foarte mult. Din nefericire, scapă de o problemă, dar dau de alta. În 27 iunie Chiron va intra în mers 

retrograd și va avea această deplasare până spre finalul anului afectându-le capacitatea de a raporta 

problemele sociale la reperele spirituale. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un 
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proces de cercetare spirituală vor simți că le fuge pământul de sub picioare, că rămân fără puterile în 

care au crezut atât de mult și intră într-o perioadă de regres. Nu ar trebui să dramatizeze atât de 

mult. Rafinamentul, fie că este cel legat de această lume sau de una subtilă, trebuie să se bazeze pe 

discurs, pe emanațiile personale care înseamnă exprimarea unui individ pe mai multe nivele, adică a 

se apropia de celălalt printr-un limbaj care să fie încărcat de sentimente frumoase, intenții bune, 

liniște, toleranță, înțelegere. 

În 30 iunie, imediat după ce Mercur a intrată pe casa iubirii dăruite și a eliberat casa familiei 

de o presiune astrală, Marte de pe casa drumurilor lungi își revine la mersul direct. În sfârșit scap de 

șansa de a fi tot timpul în centrul atenției negative, de a fii tot timpul în tensiune, stresați sau 

îngrijorați că urmează să li se aplice o sancțiune. Nu poate fi vorba, deocamdată, de o sancțiune, cel 

puțin nu poate fi vorba de una pe care să și-o înlocuiască. Dar imediat ce Marte va reveni la mersul 

direct ar trebui să fie liniștit din punctul acesta de vedere că și cele declarate la vedere. Apoi, pentru 

că Venus împlinește acum o corelație pozitivă cu Axa Dragonului peștii au noroc la iubire, la 

dragoste, la acceptare și ar putea să nege o prietenie frumoasă chiar cu o persoană care până acum 

au avut un simplu rol de protectori. 

 

IULIE 
Se întâlnesc cu relaxarea. Cei din jur îi apreciază. Sunt atenți la ce dăruiesc. Apreciază 

timpul. Practica socială îi duce în domenii noi. Pot anticipa ușor. Se simt inițiați într-un domeniu 

nou. Au vocație de lideri. Se interesează de problemele celorlalți dacă aceștia nu s-au interesat să-

și rezolve în lunile anterioare. Sunt puțin cam cicălitori. Au creativitate dar sunt egoiști. Vor să li se 

aprecieze totul. Sunt cam lacomi. Își ascund o eroare de gândire. Cercetează greșit intențiile 

celorlalți. Fac proiecții. Fug de responsabilitate, dar formulează aceasta într-un mod frumos. 

 

Luna iulie aducem peștilor multe complicații sociale însă le oferă posibilitatea de a privi 

lucrurile de pe un alt nivel, cu mai multă determinare și cu rezultate mult mai bune. Vor avea clar 

senzația că există o mare diferență între ceea ce au avut de traversat în prima jumătate a anului și 

ceea ce se inițiază începând cu luna iulie. De altfel, pentru toată lumea, nu doar pentru cei născuți in 

zodia Pești, luna iulie înseamnă accesul liber la informație și putere, ceea ce ar putea să aducă 

multiple confirmări, atracție către lucruri care nu au fost clare, dar care devin dintr-odată clare, atât 

în sensul pozitiv cât și în sensul negativ, cât și o confirmare a faptului că evenimentele pe care le-au 

parcurs în prima jumătate a anului nu au fost întâmplătoare, chiar dacă unele dintre ele au fost 

încărcate de un mare factor de risc. 

Încă din prima zi a lunii iulie, când Venus se va afla într-o relație negativa cu Pluton și 

pozitivă cu Jupiter, gândul de reușită va fi pus pe picior de egalitate cu ambiția. S-ar putea ca 

această ambiție, indiferent că urmărește obținerea unei reușite personale sau nu, să ducă spre o 

confruntare care nu le place peștilor. Dacă luăm în calcul faptul că în a doua zi a lunii iulie Mercur 

se va afla într-o relație pozitivă cu Luna neagră atunci înțelegem de ce sentimentele celor născuți în 

zodia Pești ar putea să fie atât de confuze și atât de periculoase încât să aibă nevoie tot timpul de un 

feedback, să întrebe prietenii, cunoștințele, persoanele cu care interacționează, să pună mai multe 

întrebări decât de obicei la ghișeu și acest lucru să fie de fapt o confirmare a faptului că nu sunt 

foarte siguri pe ei. În realitate, peștii trec printr-o perioadă în care au nevoie de confirmare. 

Confirmarea lor trebuie să-i ducă spre o armonie însă această armonie are nevoie de oameni buni, 

de oameni echilibrați, de dovezi de practică spirituală, de practică socială, de ființe care să fie 

puternice prin ceea ce spun, prin ceea ce fac, care să nu aibă nevoie să explice fiecare gest pe care-l 

fac. Situațiile acestea speciale, cele care se adresează cu precădere primei decade a lunii iulie, fac 

trimitere către începutul lunii aprilie. Am văzut în cazul celorlalte semne zodiacale că această 

trimitere este de bun augur, este foarte utilă și îi pregătește pentru ceea ce va însemna începutul lui 

decembrie. Deocamdată Luna nouă care se împlinește pe 4 iulie nu poate să facă trimitere pe o 

perioadă atât de mare încât să le confere celor născuți in zodia Pești posibilitatea de a anticipa ceea 

ce li se va întâmpla la începutul lui decembrie. Momentul acesta face trimitere la profunzimea 

sentimentelor, la ceea ce discută alții despre calitățile individului, la capacitatea unui singur om de a 
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ține sub control un grup. Am văzut că și în anul anterior, în special pe finalul său, lucrul acesta a 

fost posibil. Un singur om a lăsat impresia că poate ține sub control întregul grup. În momentul 

acesta însă scopul pentru care se urmărește această formă de control este inițierea unui nou traseu. 

În 5 iulie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu planeta Neptun, peștii au puterea de a 

face o impresie bună. Pentru că Mercur se află acum pe casa iubirii dăruite dialogul este unul foarte 

frumos, pozitiv, optim pentru relații complicate sau foarte frumos pentru relațiile simple. Deși mulți 

cred că nu există practic o legătură între ceea ce se întâmplă acum și marile proiecte ale destinului, 

pentru că Mercur trimite acum un unghi foarte pozitiv către Neptun care are asupra Axei 

Dragonului, mesajul acesta face trimitere la destin prin calități, prin succes sau prin acea putere 

psihică pe care un individ poate să o dovedească prin curaj, conștientizare sau farmec personal. 

Acesta este momentul în care un individ crede că poate să încline balanța succesului în favoare asta, 

când civilizația întreagă se bazează pe decizia unui lider și, deloc întâmplător, acesta să fie născut în 

zodia Pești. În 7 iulie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur pe casa iubirii dăruite 

acest lider ar putea prin puterea sa să facă o mare mutare, să arate că lucrurile rele se pot dezintegra 

prin putere concentrată sau prin capacitatea de a refuza răul. Desigur, pentru că Mercur se află acum 

într-o dispunere negativă cu Pluton, lucrurile rele nu vor putea fi respinse de la sine. Există asocieri, 

există o formă de sensibilitate sau anumite idealuri care trebuie îndeplinite fără a greși, fără a căuta 

circumstanțe atenuante, fără a considera că celălalt este vinovat și pentru că se întâmplă lucrul 

acesta noi să fim complet lipsiți de vină. Există o formă de dezintegrare ce activează în momentul 

acesta pentru cel născut în zodia Pești și care ar putea să lanseze un mesaj greșit față de comunitate. 

Acest mesaj se poate clarifica începând cu 8 iulie, când Junon a intrat pe casa gândirii profunde și 

când peștii învață din greșeli, din suferință sau din duritatea cu care privesc viața. Pe 8 iulie se 

împlinește opoziția Soarelui cu Pluton și liniște individului trece prin momente de criză. Nu se poate 

vorbi în momentul acesta de un bine care să se adreseze tuturor celorlalți oameni, ci de un bine care 

să se adreseze doar celor născuți în zodia Pești. S-ar putea ca nu peste mult timp binele acesta să 

pară o mare greșeală pe care au făcut-o, dar în momentul acesta nu-și dau seama că greșesc pentru 

că anturajul în care intervine cu această soluție nu este pregătit să îi opună rezistență.  

Pe 10 iulie când Soarele se 

află într-o relație bună cu Jupiter 

peștii înțeleg că există o limitare 

care-i sperie foarte mult și care 

este legată de justiție. Dacă cineva 

încerca să facă dreptate pe seama 

lor atunci aceștia bata retragere, 

chiar dacă sunt în plină glorie, 

chiar dacă sunt în centrul atenției. 

A doua decadă a lunii iulie ar trebuie să readucă celor născuți in zodia Pești o invitație către 

reformulare, către o revoltă ce-ar putea să fie înțeleasă mult mai ușor de cei cu care colaborează, de 

cei din preajmă sau de cei pe care îi au foarte aproape de ei. În 11 iulie când Mercur se va afla într-o 

relație bună cu Marte ideea de progres se va transforma într-un ideal foarte ambițios. Există în 

continuare suficient de multe obstacole care vin dintr-un sector al banilor, adică financiar vorbind 

peștii nu sunt acum în situația cea mai bună sau consideră că nu dispun de toate resursele necesare 

pentru ca lucrurile acestea pe care le visează acum să poată fi obținute cu mare ușurință. Au însă 

acces la o formă de analiză care poate combate idei greșite ce au venit din partea celorlalți, ca 

urmare a unor neglijență pe care aceștia l-au dovedit sau ca urmare a unor răutăți pești arată acum 

că pot să fie fideli chiar dacă fidelitatea îi doare, îi face să sufere sau îi umple de nemulțumire. 

Pe 12 iulie, când Venus va trece pe casa muncii, peștii vor fi antrenați în demersuri ciudate. 

Ceea ce înseamnă pentru ei creativitate se poate transforma într-un proces de muncă intens și 

epuizant. De altfel, această poziție va fi imediat susținută de trecerea lui Mercur pe casa muncii ceea 

ce le va aduce tensiune și stres legate de neputința de a se adapta la condiții impuse, neputința de a 

accepta autoritatea cuiva sau de a permite să se transforme ca urmare a unor recomandări venite din 

exterior. În 14 iulie și Mercur se va afla într-o relație negativă cu Junon atunci multe din problemele 

pe care le traversează acum se transformă în încercări, dureri sau în plăți pe care trebuie să le facă și 
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despre existența cărora nu știu până acum. Se pare că dragostea este o mare problemă pentru ei în 

această perioadă pentru că au tendința de a răstălmăcit totul, de a se situa în poziție de conflict, tot 

cu duritate, ca și cum sentimentele lor trebuie să fie apreciate la scenă deschisă ca fiind etaloane de 

muncă pentru ceilalți, de comportare sau un etalon de normalitate. Se poate vorbi aici despre 

căsătorie deși asteroidul Junon nu face trimitere către acest sector. Se poate vorbi însă despre 

probleme de cuplu generate de sarcini profesionale, de necesitatea de a respecta anumite direcții 

care vin din zonă a muncii. Se poate pune problema unei forțe folosită în mod necuviincios sau a 

neputinței de a face față unei opoziții venite din partea unui grup. Lucrurile acestea însă pot fi 

compensate prin sentimente profunde, în cazul peștilor care de la începutul anului și până acum au 

cultivat altceva. 

A doua decada lunii iulie aduce drept reper pozitiv începutul lunii iunie când Junon a avut 

de traversat un eveniment interesant prin retrogradare, adică s-a întors din Scorpion în Balanță. 

Momentul acesta pare să fie decisiv pentru cei născuți în zodia Pești pentru că vor să transforme 

risipa într-un exemplu pozitiv de viață și toți ceilalți trebuie să accepte acest mesaj. În 16 iulie când 

Soarele se va afla într-o relație negativă cu Uranus sentimentul de apartenență este marcat de o 

inversiune stranie. Ceea ce înseamnă lipsă de bani se transformă în mintea sa în absența dorinței de 

avuție, de avere sau de bani, ceea ce reprezintă dorința de a acumula, de a trăi intens și doar prin 

plăcere să se transforme, în cazul peștilor, în ambiția de a refuza lucrurile acestea. Forma aceasta de 

inversiune nu arată altceva decât o mare frustrare pe care o parcurg în această perioadă. Dacă se va 

pune problema ca lucrul acesta să capete un sens, atunci ele au nevoie de asociere. Fuziunea cu un 

element superior care, până acum, a dovedit că poate lucra eficient cu lucrurile acestea sau poate 

activa independent de ceea ce se consuma acum, arată o putere specială pe care cel născut în zodia 

Pești o deține și de care se poate folosi acum. 17 iulie este o zi reprezentativă la acest capitol pentru 

că aduce întâlnirea cu o barieră care a fost construită cu scopul de a induce în eroare. Dacă în 17 

iulie Soarele se află într-un trigon cu Chiron înseamnă că înțelesul pe care îl lansează celorlalți este 

și elementul cel mai util. Chiron este acum retrograd și cu toate că vorbesc frumos, se exprima de o 

manieră elegantă și profundă, fac trimitere tot la subiecte banale, comune, cele care țin de societatea 

de consum sau de anumite conflicte pe care le au oamenii în mod curent. Nimic din ceea ce se 

consumă pentru pești în preajma zilei de 17 iulie nu are conotații adânci, ci doar unele conflictuale 

și ele sunt explorate doar pentru a face o impresie bună. Peștii care reușesc să facă o impresie bună, 

care reușesc să ridice standardul de colaborare sau de înțelegere vor avea parte în preajma zilei de 

19 iulie de răspunsuri pozitive, iar aceste răspunsuri să se transforme în luna următoare în rezultate 

concrete. Deocamdată doar intuiesc că elementele cu care intră în contact acum vestesc realizări 

care se vor consuma în luna următoare, după ce Saturn își va reveni la mersul direct. 

Luna plină care se împlinește pe 20 iulie la aduce celor născuți în zodia Pești o complexitate 

interesantă. Soarele se află acum pe o casă care îi ajută să se exprime, să constată acum, ca de 

fiecare dată în fiecare an, că sunt prea emoționali, că visează prea mult și că visul acesta are nevoie 

de cineva care să îl concretizeze, pentru că ei nu sunt în stare. În plus față de ceea ce au simțit și au 

trăit până acum, în 20 iulie se va împlini trigonului Venus cu Saturn semn de progres, de ambiție 

mai mare decât altădată, de identificare a mijloacelor care ar putea să le confere celor născuți în 

zodia Pești succes și depășire a propriei condiții fără furtună. În 22 iulie când Soarele va intra pe 

zodia Leu, adică pe casa muncii ambiția de a lucra cu un grup nou, cu un anturaj nou conferă celui 

născut în zodia Pești abilitatea de a se răzgândi, de a o lua pe un alt traseu, de a schimba echipa de 

lucru, de a fi purtătorul unui mesaj nou sau chiar de a avea o mare ostilitate față de muncă dacă prin 

asta reușește să pună responsabilitățile sale pe umeri.  

Soarele pe casa muncii arată că peștii ar trebui acum să își respecte atracția către muncă sau 

către seriozitate, ar trebui ca rezultatele pe care le obține procedând în felul acesta să-i facă mult 

mai atractiv sau mai interesant pentru colaboratorii sau pentru cei pe care-i au în preajmă la locul de 

muncă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în 2016 când Soarele trece prin Leu, deci pe casa 

muncii, trebuie să primească în careu din partea lui Junon de pe casa lucrurilor ascunse. Cu cât văd 

mai multe cu atât își dă seama că nu se poate ridica la nivelul pretențiilor pe care le-am avut până 

acum că nu mai pot să acceadă la funcții importante sau să nu mai fie foarte bine văzuți în 

comunitate prin ceea ce fac oricum. Au un simț al proprietății oscilant și nu-i ajută la nimic dacă 
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văd peste tot revolte conspirații, intrigi sau persoane înclinate doar spre a-și însuși meritele 

celorlalți. Ceea ce se consuma acum în a treia decadă a lunii iulie trebuie să reprezinte un element 

de referință pentru momentul de față. Ar fi indicat ca acum să constate dacă ceea ce a făcut în 

ultima perioadă a fost bine pentru el sau bine doar pentru ceilalți. Prima decadă anului în curs este 

un reper pozitiv, iar ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii mai, când au experimentat o anume 

libertate, constituie repere pozitive, elemente care îi ajută să se echilibreze și să nu se piardă cu firea 

nici în fața revoltei, deci să nu considere că izolare este cea mai bună soluție. 

Pe finalul lunii iulie peștii încearcă să simplifice lucrurile și fac asta pentru a transforma un 

element negativ într-un avantaj propriu. Din nefericire Mercur de pe Casa Muncii îi obligă pe 

aceștia să îndeplinească sarcini în locul celorlalți, să înfrunte o criză, să vadă dincolo de un 

obstacol, chiar dacă asta înseamnă să facă o gaură în gard și să tragă cu ochiul. Valorile personale 

sunt acum în criză, iar criza aceasta se accentuează cu cât văd că muncesc fără să fie plătiți, că 

depun maxim de efort și nu sunt respectați pentru acest efort sau nu sunt plătiți. 

Pe 29 iulie Mercur se va afla într-o relație negativă cu Marte de pe casa drumurilor lungi, 

ceea ce subliniază faptul că valorile cu care lucrează acum trebuie să facă trimitere la rezultatele 

muncii, la aprecieri care să fie evaluate prin efortul celorlalți, prin experiențele de viață ale 

celorlalți. Pe 30 iulie Uranus va intra în mers retrograd și va avea această deplasare spre finalul 

anului ceea ce înseamnă că peștii vor trebui să dispună de suficient de multe rezerve pentru a face 

față acestui moment delicat pentru a transforma retragerea în bârlog, interiorizarea sau refuzul 

acțiunilor concrete în elemente pozitive.  

Pe 30 iulie Mercur va trece în Fecioară. Imediat apare o tensiune legată de împărtășirea unui 

secret, de acceptarea celuilalt, de stabilirea unor noi date contractuale, de o înțelegerea abordată 

acum ca pe sensibilitate neobișnuită. Cu cât se va vorbi mai mult despre valori cu atât acestea vor 

face trimitere la elemente mai abstracte. 

 

AUGUST 
Trădare. Au o mare simpatie față de problemele celorlalți. Brusc se bucură de rezultatele 

muncii lor. Ascultă părerile celorlalți. Nu mai risipesc patrimoniul personal. Nu mai uită zile de 

naștere. Numai uite nimic. Își aduc aminte lucruri foarte vechi pe care le reînvie. Deciziile de acum 

le afectează viața profesională. Sunt hotărâți. Numai ezită. Primesc beneficii de pe un traseu 

ciudat. Vedem de singurătate. Regretă prieteniile inutile în care s-au implicat. Îi încearcă o formă 

de austeritate. Deciziile sunt complexe. 

 

Există multe necunoscute cu care peștii ar trebui să lucreze în luna august și acestea se vor 

localiza în zona în care ar trebui să dea dovadă de simpatie față de slăbiciunile și nevoile celorlalți, 

la fel cum se întâmplă și în cazul celorlalte semne zodiacale. Vor vedea că această simpatie față de 

slăbiciunile celorlalți se poate transforma foarte ușor într-o formă de empatie care îi va ajuta să 

obțină mai multe informații sau să afle mai multe lucruri despre oameni decât ar putea o altă 

persoană dintr-o altă zodie. Din acest punct de vedere sunt avantajați și vor vedea că dacă nu au 

exersat de la începutul anului și până acum autocontrolul, această empatie ar putea să devină o 

adevărată povară. 

Încă de la începutul lunii august, când Venus se va afla într-o relație bună cu Uranus, 

calculele pentru viitor vor fi altele. Trebui să fie acum reținuți, atenți la ce promit, la anturajul pe 

care vor să-l analizeze, la oamenii spre care se îndreaptă pentru că imediat ce se vor consuma 

unghiurile rezervate primei zile,  adică în 2 august, Marte va trece în zodia Săgetător, adică pe casa 

demnității sociale. Înclinația către performanță, capacitatea de a obține rezultate remarcabile într-un 

anumit domeniu vor fi vizibile cu precădere în preajma zilei de 2 august, când peștii vor face 

declarații. S-ar putea să vedem prea multă mândrie, prea multă ambiție sau să-i vedem pe aceștia 

suficient de motivați în a stabili anumite obiective care să țină cel puțin patru săptămâni. Se 

întâmplă lucrurile acestea pentru că în 2 august se va împlini Luna nouă, adică o conjuncție între 

Soare și Lună pe casa muncii. Ceea ce sunt obligați să facă se poate transforma într-o pasiune, iar 

această pasiune ar putea să-i cuprindă și pe ceilalți, indiferent că le place sau nu. 
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Pentru că vorbim de Marte pe o zodie care îi ajută să se exprime foarte ușor, care duce la 

competiție sau la accepta orice fel de provocare, se poate stabili în cazul peștilor că aceste planuri 

de viitor, aceste aspirații către performanță se vor transforma foarte ușor în dovezi de putere. Există 

o confruntare pe care peștii o vor aduce din mijlocul lunii ianuarie, acel interval care se va regăsi în 

mod ostentativ de multe ori de-a lungul acestui an. De această dată mijlocul lunii ianuarie devine un 

fel de element de echilibru care ajută persoana născută în zodia Pești să nu-și risipească patrimoniul 

în confruntări lipsite de valoare. Trecerea lui Marte pe casa demnității sociale arată că peștii în 

următoare perioadă vor dezvolta o mare ambiție și au puterea, acolo unde retrogradarea lui Saturn 

nu a stricat prea multe lucruri, să facă alegeri dificile care ar putea să-l îmbogățească patrimoniul, 

așa cum își doresc. 

  
Trecerea lui Venus în Fecioară, adică pe casa parteneriatelor îi face pe cei născuți în zodia 

Pești să fie puțin mai restrictivi, mai sensibili la suferința umană și deci să poată pune în aplicare 

mult mai frumos și mult mai util deviza generală aplicată acestei luni cea care-i îndeamnă pe cei 

născuți în zodia Pești să trăiască sentimente frumoase față de cei aflați în suferință. În aceeași zi în 

care Venus trece pe casa parteneriatelor Mercur se va afla într-o relație bună cu Luna neagră. Li se 

modifică un comportament, nu au nicio problemă dacă se întâmplă lucrul acesta și apare o separare, 

o sciziune, o despărțire între idealurile personale, pe care vor urmării în continuare să și le 

îndeplinească, idealurile de grup care intră în criză. Peștii au ocazia acum să-și modifice reperele și 
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să le facă pe acestea utile vieții sociale în așa fel încât cei din jur, comunitatea, partenerii sau 

asociații să nu le ceara acestora să facă mai multe sacrificii decât au făcut până acum. De aici 

înțelegem că prima decadă a lunii august arată că retrogradarea lui Saturn pe casa imaginii publice 

i-a obosit foarte mult pe cei născuți în zodia Pești și le-a cerut acestora un preț mult prea mare 

pentru progresul pe care l-au obținut. 

Lucrul acesta îl vor conștientiza cu precădere în preajma zilei de 6 august când Mercur se va 

afla într-o relație negativă cu Saturn și, apoi, 7 august când Venus se va afla într-o relație negativa 

cu Marte. De altfel, aceste două zile, de 6 și 7 august, sunt destul de încărcate pentru că le va aduce 

o stranie senzație de durere, ca și cum tot ceea ce se întâmplă în prezent îi ajută să anticipeze un 

eveniment trist, nefericit sau apăsător ce urmează să se consume în viitor. Există o forță teribilă de 

care peștii uzează în momentul acesta și prin această putere își vor afecta viața profesională, vor 

ceda în fața unor tentații, dar vor face lucrul acesta cu fruntea sus, cu demnitate ca și cum, indiferent 

că sunt săraci sau bogați, nu uită ce înseamnă noblețea. Nu am mai văzut de-a lungul acestui an un 

nativ născut în zodia Pești care să privească viața cu sentimentul acesta al nobleței. De altfel, trecere 

a lui Marte pe zodia Săgetător îi îndeamnă pe aceștia să se creadă valoroși, foarte pricepuți sau 

persoane peste care nu se poate trece indiferent de subiectul abordat sau de problema pusă în 

discuție. Acum răsplata lor însă va fi una foarte mare și dacă nu vor reuși să și-o controleze vor 

ajunge în competiții periculoase. Pe 9 august când Mercur se va afla în conjuncție cu Capul 

Dragonului pe casa parteneriatelor vor conștientiza că propunerile pe care le-au primit până acum 

sunt de fapt elemente de armonie care ar putea să le aducă, ca și alte conjuncturi care s-au consumat 

de-a lungul acestei decade, o modificare în bine a proiectelor personale. Succesul acesta nu-i 

mulțumește foarte tare, însă le oferă confortul de care au nevoie pentru a se echilibra. Cu alte 

cuvinte, se pare că abia acum, la finalul primei decade a lunii august, peștii conștientizează că 

acesta este obiectivul principal: consolidarea stării de confort. 

Pentru că la începutul celei de-a doua decade a lunii august, adică 12 august, când Mercur se 

va afla într-o relație pozitivă cu Pluton conștientizează că trebuie să plătească un tribut, momentul 

celei de-a doua decade al lunii august are o greutate destul de mare pentru că îi constrânge să se 

arate respectuoși cum nu au fost obișnuiți, ci după cum se cred în momentul de față. Acesta este 

momentul în care regretă că au acceptat o provocare, că au câștigat împotriva unui adversar când ar 

fi trebuit să șteargă totul cu buretele, să ignore această provocare sau să privească în altă direcție. 

Pe 13 august când Saturn își va reveni la mersul direct pe casa demnității sociale, peștii 

rezolvă o problema de prosperitate renunțând. În aceeași zi se va împlini opoziția lui Jupiter de pe 

casa parteneriatelor cu Chiron retrograd de pe casa personalității. Iese la lumină un spirit critic pe 

care l-au ascuns de pe finalul lunii martie până acum, cât timp Saturn a fost retrograd, și vor să 

meargă mai departe cu o falsă senzație de bine. Starea de confort pe care au urmărit s-o 

redobândească în prima decadă a lunii august se transformă acum în regret. Regretul acesta face 

trimitere în mod special la o faptă continuă. Nu mai vor să fie buni, atenți, bine crescuți, nu mai vor 

să facă tot ceea ce le este pe plac celorlalți pentru ca aceștia să se bazeze pe ajutorul și pe susținerea 

lor, nu mai vor ca toate evenimentele care se implică să poarte amprenta lor. Vor o stare de 

normalitate, iar această stare de normalitate este nemulțumirea. Este greu de crezut că preferă să se 

întoarcă la nemulțumire, preferă să renunțe la toate beneficiile care vin din partea comunității și 

consideră că aceasta este zona de confort. A doua decadă a lunii august pentru pești arată că aceasta 

va fi de confort. De aceea mijloacele personale sunt acum compromise și doar din această cauză 

peștii consideră că evoluția trece prin aceasta poartă îngustă. Totuși, cei din jur nu ar trebui să-i 

învinuiască atât de mult pentru că revenirea lui Saturn la mersul direct arată și întoarcerea la o 

formă de normalitate. Vor face o criză în preajma zilei de 12 august, dar nu se vor menține în ea. 

Imediat ce Saturn va deveni direct, adică își va încheia mersul retrograd, dar și poziția statică, după 

ce Venus și Neptun își vor finaliza faza maximă a opozițiilor, peștii vor să revină la un încredere pe 

care au avut-o în cei din jurul lor. Prima dată se orientează către cei care suferă, adică spre cei care 

cred că sunt asemenea lor pentru că au impresia că pe aceștia îi înțeleg cel mai bine. Apoi vor vedea 

că se întorc la o stare de normalitate care implică și bucurie, și jovialitate sau gândire pozitivă. 

Cu cât se vor întoarce la acea normalitate pozitivă mai repede cu atât mai ușoară le va fi 

viața până la finalul lunii august. Pe 16 august, când Venus se va afla într-o conjuncție cu Capul 
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Dragonului și Soarele va trimite unghiuri pozitive către Uranus, valorile personale arată că trebuie 

să iasă din criză și se întâmpla lucrul acesta numai prin schimb de experiență. Pornesc de la a 

accepta părerea celuilalt, de la a accepta diversitatea, din la a nu mai opune rezistență și, în plus, din 

a nu mai face lucrul acesta prin ciudățeniile minții sau prin trimiteri neobișnuite la întâmplări din 

viețile proprii pe care nu le înțelege nimeni. Progresul personal devine astfel un exemplu pentru 

comunitate, o dovadă clară că prin depășirea problemelor personale se ajunge la o consolidare a 

poziției sociale, adică dacă se simt bine acasă se vor simți bine și în comunitate sau la serviciu. 

Desigur, maniera aceasta prin care aleg să interacționeze îi fac să se simtă mai singuri, poate 

chiar să rupă legăturile care păreau bolnăvicioase sau care le vorbeau despre popularitate, dar 

aceasta nu putea fi concretizată prin nimic. Contextul social în care se manifestă lucrurile acestea 

este, așadar, unul marcat de tensiuni însă prin această formă de inversiune cel născut în zodia Pești 

intervine în această agitație cu liniștea pe care numai el știe să o acceseze. Luna plină care se 

împlinește pe 18 august le vorbește, așadar, despre mișcarea valorilor, despre respectarea muncii, a 

rezultatelor obținute cu mari eforturi, dar și a programului de lucru. Există o plăcere față de regulă, 

un respect față de valorile care pot fi obținute prin acceptarea unui program strict de lucru și, iată, și 

din acest punct de vedere peștii ar putea să fie un exemplu pentru ceilalți. 

Desigur, faptul că lucrurile acestea sunt apreciate de comunitate nu înseamnă că viața lor 

este corectă, liniștită sau pozitiva. În 19 august când Mercur se va afla într-o opoziție cu Chiron cei 

care sunt interesați ar putea să vadă că o tensiune, o criză, o nemulțumire sau o suspiciune pe care 

un pești a avut-o de la începutul anului până acum față de un partener constituie în continuare 

obstacolul peste care acesta nu poate trece. Dacă este ajutat, încurajat dacă este atras într-un schimb 

de experiență pozitiv și frumos atunci lucrurile sunt orientate în mod plăcut și pentru ei, iar 

retrogradarea lui Chiron de pe casa personalității, care îi îndeamnă pe aceștia să se gândească doar 

la lipsuri, la ceea ce consumă, la ceea ce nu mai au sau nu vor obține niciodată, ar putea să însemne 

vindecarea de aceste lipsuri adică să le vadă pe acestea, dar să considere, pentru o scurtă perioadă 

de timp, că, de fapt, nici nu le sunt necesare. 

Din această cauză conjuncția lui Mercur cu Jupiter de pe casa parteneriatelor le vorbește 

acestora despre propuneri. Trebui să fie atenți ce propunere acceptă pentru că această conjuncție a 

lui Mercur cu Jupiter se consumă când Soarele trece pe ultimul grad al zodiei Leu, deci pericolul ar 

putea să vină tot dintr-o zonă a muncii chiar dacă cea mai mare parte a acestei conjuncții va primi 

vibrația tranzitului soarelui prin zodia Fecioară, adică va fi susținută de metodă, de regulă, de 

precizie, de puritate. Există o mare confuzie în momentul acesta pentru cei născuți in zodia Pești de 

a accepta un lucru care, de fapt să-i dezavantajeze și în loc să se facă dreptate prin avantajarea lor, 

să se facă dreptate prin dezavantajare lor. Dacă nu sunt atenți atunci evenimente care se declanșează 

în cascadă vor ține până la finalul anului și vor deveni față de ceilalți exemplul, cel ce poate fi 

pedepsit că este ascuns, prea alunecos, mândru sau frustrat. De altfel, din acest punct de vedere, a 

treia decadă a lunii august ar putea să fie pentru cei născuți în zodia Pești un vârf negativ. În timp ce 

alții se exprimă frumos, poate simplu sau chiar simplist, dar curat și decent, el reușește să fie 

complex într-un mod cât se poate de frustrant. Forma de austeritate pune stăpânire pe gândirea celui 

din Pești și lucrurile foarte simple le exprima cu claritate, cu încrâncenare sau cu mândrie că ar fi 

trebuit să fie rezolvate de la începutul anului până acum pentru că sunt banale. Raporturile 

parteneriale sunt astfel susținute și de ambiții sociale absolut penibile. Se întâmplă lucrul acesta în 

preajma zilei de 24 august când Marte va fi în conjuncție cu Saturn. Depun un efort intens pentru a 

se menține la un anumit nivel, pentru a salva aparențele, pentru a nu părea oameni chinuiți, 

neputincioși în fața unei emoții frumoase, incapabili să simtă profund într-un mod frumos și capabil, 

să simtă profund doar într-un mod dureros. Este adevărat, dintre toate semnele zodiacale, cei născuți 

în zodia Pești au personalitatea cea mai complexa, dar nu cea mai bună. Ei aleg cum anume să-și 

cultive această fire și pentru că această societate nu-l ajută pe individ să se rafineze, să fie mai 

puternic și mai atent la educația morală, este foarte probabil ca panta descendentă să fie preferată 

față de o viață liniștită și confortabilă prin moralitate, verticalitate sau emoții pozitive. 

Finalul lunii august îl aduce pe cel născut în zodia Pești într-o postură de revoltă. Deși nu ar 

trebui, pentru că lucrurile acum sunt clare, atât în aspectul pozitiv, cât și în aspectul negativ, din 

care omul ar trebui să înțeleagă ce este important și să se pună pe treabă, peștii aleg să fie revoltați 
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împotriva tuturor, să teoretizeze atunci când lumea se ocupă de lucruri practice sau să caute 

vindecarea atunci când nimeni nu este bolnav. Se întâmplă lucrul acesta începând cu 25 august când 

Venus se va afla într-o opoziție cu Chiron și când o stare de încordare va fi mai vizibil în cazul lor 

decât în cazul altor semne zodiacale. Putem vorbi aici despre o emancipare, însă ea se face cu 

durere,, cu senzația că indiferent ce aleg sunt vulnerabili în fața celor cu care interacționează. Este 

greu de înțeles cum anume o fire atât de complexă alege să fie atât de vulnerabilă. Aceasta este firea 

peștilor. Pe 26 august, când Marte se va afla într-o dispunere negativă cu Neptun, își pierd 

încrederea în sine și cred că realizările sociale nu pot fi o sursă de bucurie, ci doar o sursă de 

consum pentru că, până la urmă, totul se risipește sau cere un preț mult prea mare pe care nu mai 

vrea să-l plătească. De aici înțelegem că, deși au multiple variante, aleg să se izoleze, să fugă de 

realitate, să fie imobili, să-și limiteze singuri libertatea de expresie pe ideea că orice acțiune socială 

până la urmă va fi sortită eșecului sau nu va avea pentru el mulțumirea pe care o caută. 

Nu ar trebui să fie atât de pesimiști sau cel puțin nu ar trebui să fie pesimiști în modul acesta 

atât de ciudat pentru că gândul acesta pesimist le fac rău doar lor înșiși. Pe 28 august când Venus se 

va afla într-o conjuncție cu Jupiter ce născuți în zodia Pești vor vedea că există în jurul lor soluții 

ingenioase, nu trebuie decât să întindă mâna și să le ia, nu trebuie decât să le accepte așa cum sunt 

ele sau pur și simplu să le integreze în activitatea pe care o prestează în această perioadă. Sunt astfel 

invitați să facă o faptă mare, să demonstreze că sunt puternici și, prin rezultatele pe care le obțin, 

prin această demonstrare realizată în urma unei provocări să își dea seama că ar putea să facă lucrul 

acesta fără provocări, fără tristețe, fără crize. 

Pe 30 august, când Marte se va afla într-o dispunere negativă cu Axa Dragonului peștii vor 

avea impresia că ceea ce-și doresc nu este firesc, iar ceea ce este firesc nu le trezește deloc interesul. 

În aceeași zi Venus va intra pe casa ocultismului și lucrurile acesta frumoase pe care le descoperă 

fără interacțiune ne vor ține pentru ei. Venus în Balanța înseamnă întotdeauna pentru cel născut în 

zodia Pești o atracție către lucruri frumoase pe care nu vor să le împărtășească celorlalți, care sunt 

profunde, perene, încărcate de un mister aparte, care sunt perfecte în sine, dar de care se bucură 

doar singuri. Faptul că în această zi Mercur va intra în mers retrograd și va avea această deplasare 

de aproximativ trei săptămâni arată că plăcerile acestea rafinate reprezintă practic un fel de oază de 

liniște pe care cel născut în zodia Pești o va aborda cu un mare interes. 

 

SEPTEMBRIE 
Duplicitate. Sunt în conflict cu comunitatea. Au prea multă voință. Nu își controlează 

critica. Demersuri personale intrate în criză. Se tem că binele nu poate fi dus mai departe. Refuză 

colaborarea pentru că se tem să nu li se invadeze intimitatea. Renunță la un proiect pentru că vor 

să-l înlocuiască cu altul. Sunt vulnerabili la a fi păcăliți. Prea multă tensiune. Energia este risipită. 

Cer o suplimentare. Ceilalți trebuie să-i tolereze dacă vor să primească ceva de la ei. Numai sunt 

generoși. Au fantezii. Se mai pot controla atât de ușor. Obsesia dreptății. Lucrează doar pentru 

binele personal. 

 

Duplicitatea va fi cuvântul de ordine care ar putea să-i caracterizeze pe pești în luna 

septembrie. Deși pentru toată lumea septembrie este o lună dedicată mișcării, elevării ori, conduitei 

acceptată de celălalt, pentru cel născut în zodia Pești ea devine o invitație la fugă de realitate. 

Încă de la început, de când se va împlini Luna nouă pe casa parteneriatelor, convingerile lor 

intră în criză. Li se cere să țină prea mult cont de părerea celuilalt și nu vor să se simtă nedreptățiți 

că trebuie să facă lucrul acesta și nu comunitatea. Nu vede de ce trebuie să facă lucrul acesta și nu 

înțelege de ce procesul se realizează invers. Acest start este însă unul destul de negativ, se poate 

spune că este chiar ciudat pentru că nu vor să-și folosească voința, curajul și determinarea pentru 

lucruri lipsite de importanță. În general, pentru celelalte zodii, este mult mai important conținutul 

informației decât cine o oferă. Pentru pești nu va fi așa. De aici înțelegem că apar o mulțime de 

întârzieri, ezitări sau amânări pe care cel născut în zodia Pești le abordează cu o fascinație teribilă. 

Este frumos ceea ce au de spus dar nu mai vrea să spună atât timp cât comunitatea nu-i încurajează, 

nu le cere lucrul acesta în mod direct sau nu-i roagă. Nu am mai văzut de-a lungul acestui an atâtea 
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pretenții, iar acestea ar putea să devină un obstacol în a duce mai departe anumite demersuri 

personale.  

Pe 2 septembrie, când Soarele se va afla într-o relație negativă cu Saturn și când pentru un 

alt nativ născut în altă zodie o situație negativă se poate transforma într-o mare realizare, pentru cel 

născut în zodia Pești transformarea înseamnă întârziere, a o lua de la capăt, a modifica poate chiar 

conținutul sau obiectivele principale ale demersului în așa fel încât să demonstreze putere, dar 

aceasta să nu fie utilă nimănui. Apare astfel o mare grijă, o implicare teribilă în acțiuni care nu au 

logică pentru ceilalți, dar pentru el sunt foarte clare. Pe 3 septembrie când Soarele se va afla într-o 

relație pozitivă cu Luna neagră peștii sunt îndemnați să-și discute propria poziție după onoare și 

bogăție, să arate că sunt încărcați de resurse, dar nu vor să le folosească decât pentru cei dragi, să fie 

constrânși să facă lucrul acesta și atunci să se năpustească asupra celorlalți cu o ambiție și o duritate 

demna de zile mari. Puțini vor fi cei din preajma peștilor care îi vor înțelege în momentul acesta. Se 

întâmplă lucrul acesta și pentru că încă de la începutul lunii, când se vor dovedi a fi un fel de Gică 

contra, se vor trezi cu puțini oameni în jur. Nu este o mare problemă pentru cel născut în Pești 

pentru că poate trăi cu un anturaj redus la minimum, mai ales acum când având planeta Venus pe 

casa ocultismului, se simte bine în intimitate, cu el însuși, cu lucrurile frumoase pe care le trăiește 

cu implicare. 

 
Dacă vor consulta din timp aceste previziuni, dacă se vor preocupa de ceea ce este rezervat 

nu neapărat prin lectura mesajelor astrale, ci poate și prin consultarea altor instrumente de 

previziune, atunci le este recomandat să privească cu maximă răspundere viața lor, viitorul, 

demersurile care sunt acum în plină desfășurare și să nu le raporteze la acestea la puterea negației, la 

mofturile pe care le au, la suferința morală din această perioadă. Acestea sunt reale dar nu ar trebui 

să devină atitudini oficiale. În 4 septembrie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Capul 

Dragonului peștii ar putea să lase impresia că nu pot să vadă departe, când ne interesează acest 

aspect și că dacă cineva le promite că dependența de ceilalți înseamnă și mai puține probleme atunci 

acceptă tot ceea ce li se propune cu o sigură condiție: să nu le invadeze intimitate. Deocamdată, atât 

timp cât se află pe zodia Balanța, pe casa ocultismului, valorile cu care lucrează sunt încărcate de o 
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mare semnificație și în egală măsură această semnificație va fi trăită doar de ei, adică nu va putea fi 

împărtășită. De altfel, peștii se pregătesc acum pentru o mare schimbare. De când Venus a intrat pe 

casa parteneriatelor și au experimentat o stare de confort, de atunci tânjesc la ideea de a-și 

transforma această stare de confort într-o stare permanentă. Nu se știe dacă vor reuși în prima 

decadă a lunii septembrie dar în mod sigur Aceasta va fi atitudinea cu care vor lucra în momentul de 

față. 

În 8 septembrie când Luna neagră se va afla într-o dispunere pozitivă cu Axa Dragonului, 

fără ca soluțiile ce vin din această dispunere să poată fi de viitor, au stări neobișnuite, gânduri 

stranii, dar și o îndrăzneală care este potrivnică proiectelor de viitor. Cei care nu se gândesc la 

evenimente de lungă durată, care nu au nici o viață spirituală foarte profundă, care nutresc realizări 

prea mari, ci vor pur și simplu să trăiască ușor și bine, vor accepta toate tentațiile care vin acum de 

pe casa străinătății, toate invitațiile de a se deplasa, de a renunța poate chiar la confortul pe care l-au 

achiziționat prin efort propriu, pentru un confort promis ce li se pare acum mai important și mai 

durabil. Este, de altfel, o mare păcăleală, dar trebuie să treacă și prin această lecție de viață. 

Trecerea lui Jupiter pe casa ocultismului înseamnă pentru pești interes pentru administrare. 

Deocamdată aceasta administrare nu se adresează valorilor pe care cineva din exterior sau poate 

grupul de apartenența ori societatea ar putea să le vândă. Prin această poziție, prin trecerea lui 

Jupiter în Balanță, peștii își pun ordine în viață, însă fac lucrul acesta fără să spună nimănui. Se 

hotărăsc dintr-odată că trebuie să respecte ceea ce până acum desconsiderau, trebuie să acorde o mai 

multă credibilitate regulilor, frumuseții, rafinamentului sau să se preocupe mai mult de ideea de 

dreptate. Acum au clar senzația că numai prin dreptate vor reușit să-și transforme această stare de 

confort de moment într-o stare de confort de durată. 

A doua decadă a lunii septembrie înseamnă pentru pești teama de lucruri ascunse. Numai ce 

Jupiter a intrat pe casă ocultismului că încep să-și pună semne de întrebare dacă ceea ce au 

acumulat până acum a fost corect dacă obsesiile pe care le-a avut le mai sunt în continuă utile, dacă 

problemele pe care le-a creat celorlalți nu cumva se întorc împotriva lor cu mai multă agresivitate. 

Au impresia că merg înapoi sau că stagnează, că le sunt puse piedici sau că trebuie să accepte o 

autoritate într-un moment neobișnuit, împotriva propriilor convingeri, împotriva propriei modalități. 

Vor descoperi astfel că marile probleme ale anului 2016 sunt dominate de mândrie, de refuzul de a 

înțelege corect o problemă deși nu ar consuma prea multă energie dacă aceasta s-ar manifesta în 

direcția cerută. Forma aceasta de restricție care vine prin relație negativă dintre Saturn și Neptun 

arată că aerul de superioritate pe care-l afișează celorlalți este unul ciudat. Ba este romantic, ba este 

restrictiv, ba este încărcat de o mare semnificație, ba este secătuit complete de resurse. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că toate aceste evenimente care le vorbesc peștilor despre restricții și care îi 

convinge aceștia că sunt reale, sunt de fapt dominate în mare parte de conjuncția lui Junon cu Luna 

neagră. Impresiile acesta pe care le au despre ceilalți sau despre părerile lor sunt false. Cu toate 

acestea, chiar dacă logica sau rațiunea le spune peștilor că acestea nu sunt reale sau nu le folosesc 

așa cum le gândesc, le vor trăi cu implicare, cu lăcomie, cu o duritate și până la urmă vor fi singurii 

care vor suferii din această cauză. Se întâmpla lucrul acesta pentru că în ziua în care Junon și Luna 

neagră sunt în conjuncție Mercur retrograd împlinește un careu cu Marte. Rezolvarea problemelor 

vine de la sine deși peștii se așteaptă ca în momentul acesta să se împlinească etapa finală a unui 

demers și această etapă să vină de la sine. Pentru că Mercur este retrograd această etapă nu vine de 

la sine și acest lucru va fi constatat și în 13 septembrie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu 

Mercur și într-un careu cu Marte. Visează prea mult și pierd din vedere că aceasta este etapa finală, 

deci nu acum trebuie să se încheie demersul cu pricina. Din această cauză au parte de surprize și 

multe dintre ele sunt neplăcute. Aceste surprize le afectează atitudinea pe care o au față de parteneri, 

responsabilitatea față de sarcinile ce le sunt repartizate acum sau atitudinea pe care o au în general 

față de oameni. 

Pentru că în 16 septembrie Marte se va afla într-o dispunere negativă cu Chiron, peștii vor fi 

acuzați de cei din jur că le fac probleme. În realitate, ei au probleme cu ei înșiși, cu gândurile și cu 

atitudinile care-i iau pe nepregătite și pentru că nu le pot înțelege și nici nu le pot coordona corect 

acestea mai ies și către ceilalți, îi mai afectează și pe cei din jur fără ca el să-și dorească lucrul 

acesta. Există o formă de nesiguranța pe care un pești o va explora pe Lună plină din 16 septembrie 
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și acestea par să fie elemente periculoase care îi duce spre o competiție în care să piardă. Pe 17 

septembrie chiar dacă Marte se află într-o dispunere pozitivă cu Uranus, retrogradarea acestei 

planete pe casa banilor arată că pierd sau oricum câștigurile pe care le obțin se duc pe cheltuiala pe 

care o fac în timpul acestei competiții. 

De altfel, valorile cu care lucrează în această perioadă pun în dificultate starea de confort pe 

care au iubit-o atât de mult la începutul acestei luni. Au senzația că totul se reconfigurează și ceea 

ce se obține nu este pe plac, transformările care apar nu mai sunt pe placul lor și nici nu înțeleg de 

ce lucrurile trebuie să se așeze în forma aceasta. În realitate, ei trăiesc cu mare implicare și într-un 

mod complex, după cum le este firea, o stare de nesiguranța ce este pusă din punct de vedere astral 

pe opoziția lui Venus cu Uranus din 18 septembrie. Dar Venus nu împlinește doar acest unghi 

negativ, ci trimite raze pozitive către Marte de pe casa imaginii publice. Își doresc o aventură, vor 

ca abilitățile pe care le au, cunoștințele pe care le dețin în momentul acesta să nu mai reprezintă 

elemente vulnerabile, să nu fie dominate doar de schimburi care să-i pună pe ei în dificultate, ci să 

fie o competiție constructivă care să ducă la progres și care să fie definită de impulsuri pozitive, nu 

de efort sau de consum. S-ar putea ca aceasta să rămână în continuare o dorință ce nu poate fi ușor 

îndeplinită în cazul lor. Relația bună dintre Pluton și Junon  care atinge momentul de maximum pe 

20 septembrie îi face pe aceștia atractivi față de oameni care ar putea să-i ajute. Nu se știe dacă se 

va putea concretiza ceva din această relație sau din aceste întâlniri pentru că acum peștii sunt 

supărați pe toată lumea, nu le convine nimic, râd ca să sfideze, se bucură ca să arate că sunt 

superior, sunt indiferenți ca să arate că n-au probleme. Aceasta arată, prin caracterul demonstrativ, 

cât de mare poate fi frustrare în momentul acesta. 

Ultima decadă a lunii septembrie face trimitere, la fel ca și decada anterioară, la evenimente 

care s-au consumat pe finalul lunii iunie. Spre deosebire de decada anterioară, în momentul acesta 

trimiterea către finalul lunii iunie se face prin repere negative. Peștii își aduc aminte acum de 

lucrurile rele, nu mai sunt atât echilibrați și nu mai pot vedea în mod lucid cum se desfășoară 

anumite evenimente. Este adevărat în decada anterioară au fost destul de nemulțumiți sau de 

nesiguri pe schimbul de experiență pe oameni sau pe demersurile lor încât nu au părut deloc 

echilibrați. În forul intim, în relația cu ei înșiși își ofereau argumente cât se poate de logice încât să 

nu se acuze. În această decadă dispare această atitudine pozitivă față de faptele proprii și se 

instalează cu adevărat o formă de nesiguranța care le va crea cele mai mari probleme din luna 

septembrie. 

Pe 21 septembrie, când Mercur retrograd se va afla într-o dispunere pozitivă cu planeta 

Pluton, își dau seama că nu au timp important că s-au întreținut cu oameni de la care au așteptat 

prea mult și ar fi cazul să iau hotărâri. Constată că această hotărâre este puțin cam tardivă sau nu o 

pot lua. Este adevărat, începând cu 22 septembrie, când Mercur își va reveni la mersul direct, multe 

din situațiile complicate care s-au consumat în timpul retrogradării acestei planete se rezolvă de la 

sine. Între timp Soarele intră pe casă ocultismului și obțin un alt motiv pentru a se liniști, pentru a 

nu mai lansa pretenții fanteziste, pentru a aprecia intimitatea pe care o au în momentul acesta. S-ar 

putea ca momentul acesta să se pună problema unor deplasări, însă acestea depind de propunerile pe 

care le primesc pentru că peștii în ultima decada lunii septembrie nu au inițiativă sau dacă au vor 

neapărat să pedepsească pe cel care i-a pedepsit pe finalul lunii iunie. Desigur, această schema se 

aplică doar câtorva dintre nativii născuți în această zodie, nu în masă. 

Pe 23 septembrie Venus își va încheia tranzitul prin zodia Balanță și va intra pe casa 

străinătății, făcându-i atractiv sau interesați de ceea ce se află pe domeniul celuilalt. S-ar putea ca 

această poziție să le aducă prea multă curiozitate un deficit de comunicare, deci probleme dominate 

de un acut simț al dreptății. Cred că își fac dreptate cu această atitudine, dar, de fapt, viața lor se 

conduce și mai mult, viitorul li se va părea și mai nesigur. Abia acum își dau seama că aprecierile 

pe care l-au făcut la începutul celei de-a treia decade, referitor la timpul pierdut în prezența unor 

oameni de la care au așteptat prea mult, a fost eronată. Abia acum își dau seama că persoane cu care 

s-au întreținut au avut ceva frumos de oferit însă ei au avut așteptări prea mari ca și cum toate 

problemele existențiale ar fi trebuit să le fie rezolvate de aceste persoane. 

Dacă sunt obiectivi atunci ar putea să observe că de fapt spre finalul lunii septembrie 

lucrurile se remediază și că de fapt reperul care trebuie să reprezinte un echilibru pentru ei, finalul 
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lunii mai, cel care a fost dominată de trecerea Lunii negre în Scorpion reprezentată de fapt o lecție 

despre seriozitate, sinceritate sau dreptate într-un mod obiectiv. Au ocazia pe finalul lunii 

septembrie să vadă că nu doar dreptatea lor este cea utilă, ci și dreptatea celorlalți și că, până la 

urmă, dreptatea cea utilă tuturor este cea care se află la mijloc. Le va veni foarte greu sa accepte 

această dreptate situată la mijloc pentru că au impresia că dacă aceasta se depărtează de ei, dacă li 

se dă credibilitate celorlalți atunci se procedează în felul acesta pentru a fi pedepsiți, pentru a li se 

lua lor din dreptatea ce li se cuvine. Revenirea lui Pluton la mersul direct pe casa protectorilor este 

semn bun pentru pești. Se pot întoarce la colaborări mai vechi, la oameni pe care i-ai apreciat foarte 

mult și începând cu 27 septembrie, când Marte va intra pe casa protectorilor, vor reuși să dezvolte 

cu aceștia prietenii frumoase, să discute în alții termeni și ar putea să spere într-un alt mod la 

rezultate frumoase. Deocamdată, finalul lunii este dominat de un contrast obositor și peștii ar putea 

să considere că doar o viață de familie echilibrată, doar evitarea greșelilor în această zonă ar putea 

să-i protejeze de-o decădere dureroasă. 

Dacă se gândesc în felul acesta înseamnă că își folosesc această energie a contrastului pentru 

a se depărta de trăsăturile negative cu care sunt tentați să lucreze și care vin de pe finalul lunii iunie. 

Evenimentele dure ale vieții vor fi astfel folosite pentru un alt scop, unul obiectiv, unul constructiv, 

și nu mai renunță la relațiile vechi, nu le vor mai arunca pe acestea și nici nu se vor întoarce la acele 

relații care i-au compromis iremediabil în primele trei luni ale anului. Vor fi înțelepți, atenți, reținuți 

și vor accepta un ajutor chiar dacă deocamdată nu prea știu ce să facă cu el. Peștii care procedează 

în felul acesta vor vedea că despre putere vor vorbi pe finalul lunii septembrie mai mult decât 

despre sentimente, despre căldură sau despre succes, așa cum se așteaptă, așa cum le-ar sugera 

demersurile în care se implică. 

 

OCTOMBRIE 
Se întâlnesc o decizie majoră. Își reevaluează poziția față de anturaj. Pot fi buni, dar nu fac 

față de toată lumea. Critică foarte ușor pe cei care greșesc. Ușoară nervozitate. Dacă se izolează 

dau în depresie. Regretă din nou anturajul pe care-l au. Caută să se transforme prin alte relații. 

Ingeniozitate. Dețin informații importante cu care nu știu ce să facă. Intențiile lor sunt obscure. Se 

tem de cei mai puternici decât ei. Se preocupă de vizite. Nu mai sunt atât de atenți. Regenerarea nu 

mai funcționează și se sperie. Explorează prea multe defecte de caracter. 

 

Pentru cei născuți în zodia Pești, la fel cum se aplică și în cazul celorlalte zodii, luna 

octombrie aduce dezvoltare progresivă și, deopotrivă, distanțare față de păcat. Sunt multe 

evenimente interesante care se aplică acestei luni și care vor în primul rând să scoată în evidență 

importanța emoțiilor pe care peștii le-au întâlnit în prima jumătate a anului. Deși unora li se pare că 

luna octombrie este puțin cam încărcată pentru a se implica în evenimentele comune, vor vedea că 

doar acordând importanță acestei perioade și nu la modul general, ci punctual, vor reuși să 

depășească cu bine această perioadă. 

Încă de la începutul lunii octombrie când se va împlini Luna nouă, iar Venus va avea de 

definitivat trigonul său cu planeta Neptun, valorile personale vin să se apropie de un factor de 

echilibru. Nu se știe dacă la începutul lunii octombrie peștii chiar găsesc acest factor de echilibru, 

dacă legăturile bizare care îi învăluie sunt forța motrice, sunt elemente care îi ajută să își deschide 

sufletul și să aibă mai multă încredere în parteneri. Se știe însă că limbajul va fi o mare problemă și 

vor primi o opoziție din partea celorlalți, însă nu la modul general, ci strict pe baza conținutului pe 

care acest limbaj îl are. Dacă luăm în calcul că prima decadă a lunii octombrie aduce finalul lunii 

mai drept reper pozitiv, încercările pe care le-au parcurs în prima jumătate a anului nu sunt deloc 

exagerate, sunt privite prin dramatismul însă cu mare luciditate și din această apropiere, din această 

retrospectivă ar putea să înțeleagă că momentul de față trebuie să fie abordat cu veselie cu încântare 

sau cu deschidere. Au nevoie să privească lucruri acestea cu maturitate pentru că în 4 octombrie 

când Soarele se va afla într-o dispunere pozitivă cu Saturn își vor însuși aceste elemente pozitive, 

aceste experiențe frumoase și vor transforma evenimentele, din instrumente folositoare oamenilor, 

în instrumente folositoare lor. Totul devine durabil amplu, foarte important și grav. Nu se știe dacă 
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nu cumva această durabilitate pe care o parcurg peștii în momentul acesta sperie. Tendința lor este 

oricum de la căutam explicații savante, de a se depărta de spiritul practic pierzând din vedere că 

tocmai atitudinea, tocmai acesta va fi elementul care va impune evenimentelor viitoare o anume 

stabilitate. Cu alte cuvinte, prin atitudinea de acum vor încerca să rezolve problemele viitorului, nu 

a viitorului îndepărtat, ci a perioadei care a mai rămas de parcurs până la finalul acestui an. Dacă își 

dau singuri în cap cu această atitudine, adică dacă vor încurca obiectivele viitoare cu satisfacțiile de 

acum, atunci își merită soarta.v 

 
În 6 octombrie când Marte se va afla într-o dispunere negativa cu Jupiter peștii vor vorbi 

despre judecății, despre acuzații, unele dintre ele nefondate, situație care ar putea să ducă la 

remediere, la clarificarea unor întâmplări ce s-au consumat în mijlocul lunii iunie. Nu se poate 

stabili dacă această călătorie în trecut vizează patrimoniul personal, ideea în sine de normalitate cu 

care lucrează cel născut în zodia Pești. Se poate însă stabili că evenimentele cu pricina fac trimitere 

la o profunzime pe care peștii o iubesc foarte mult, una complicată în care acuzațiile și iertarea sunt 

pe picior de egalitate. S-ar putea ca momentul acesta să agreseze cumva normalitatea obiectivă, cea 

pe care o folosește partenerul său de dialog. Pe el însă nu-l interesează, normalitatea celorlalți, nu 

ține de preocuparea sa în momentul acesta și în 7 octombrie, când Mercur a intra pe casa 

ocultismului, nici nu va dori să vorbească despre lucrul acesta. Pentru că în această perioadă Soarele 

este puternic lezat de vibrații negative ce vin din partea lui Pluton, de pe casa protectorilor s-ar 

putea ca această interiorizare, această formă disimulată de egoism să îi ducă la nervozitate, anxietate 

sau chiar la angoasă. 

Nu au niciun motiv să fie reținuți, să nu ofere partenerilor ceea ce gândesc sau planurile pe 

care le au dacă și aceștia sunt incluși în etapele viitoare, nu au de ce să fie discreți când nu există o 

prea mare opoziție din jur. Această opoziție este exagerată de ei pentru că vor să arate că dramele pe 

care le-au trăit până acum au o anume continuitate. Cu alte cuvinte, nestatornicia peștilor este 

practic un pericol pentru comunitate, pentru viața armonioasă, pentru ceea ce înseamnă prietenie 

sau apreciere justă. 
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Aproape că le face plăcere ca în această perioadă să îi vadă cu o detașare stranie pe ceilalți 

frământându-se pe lucruri pe care nu le știu și care sunt în posesia altora. Privesc, unii dintre ei chiar 

zâmbesc pe sub mustață și poate chiar se distrează pe seama celor care trăiesc în întuneric. Ei nu 

trăiesc în lumină, dar știu puțin mai multe decât ceilalți, iar această încredere în sine artificială ar 

putea să îi afecteze pe viitor. De altfel, contrastul pe care l-au parcurs în lunile anterioare, balansul 

interesant pe care l-au făcut de-a lungul acestui an nu arată că ar fi interesați să se distanțeze de 

păcat, ci îl îmbrățișează și mai mult ca pe un obiect de preț. 

Desigur, nu trebuie judecați peștii doar după lucrurile pe care le fac în această perioadă 

pentru că viața lor nu este coordonată de câteva unghiuri care se consumă în momentul acesta. Este 

important pentru ei să privească cu mai mare atenție și cu o mai mare responsabilitate lucrurile 

acestea pentru că ele nu sunt întâmplătoare, au o mare gravitate și valoarea lor se aplică acestei 

perioade din an. Pot trăi însă și fără aceste beneficii sau aceste lecții de viață. Gândesc în felul 

acesta pentru că a doua decada lunii octombrie face trimitere către celebrul mijloc al lunii ianuarie, 

spre care s-au întors de foarte multe ori de-a lungul acestui an. De această dată însă fac multe 

greșeli din cauza nervozității sau pentru că sunt în fața unui factor de transformare pe care nu știu 

să-l aprecieze corect. Au posibilitatea să câștige încrederea cuiva însă imediat o strică, o transformă 

într-un factor de stres pentru comunitate și, pentru că intră în această decadă cu un aer de 

superioritate, reușesc să-i supere pe protectori, pe oamenii aceștia frumoși care se apropie de ei cu 

detașare, cu dorința clară de a le oferi sprijinul într-o problemă gravă. S-ar putea ca această 

problemă gravă să fie una de sănătate sau chiar una existențială. Peștii ar trebui să viseze mai puțin 

și să privească lucrurile prin spirit practic, prin oportunitățile care le sunt lansate acum chiar dacă 

ele par banale, fie pentru că nu sunt ample, nu fac trimitere la mari perioade istorice, la mari 

perioadă de timp, ci la ceea ce urmează să se consume până la finalul anului, fie că vin prin oameni 

foarte simpli care nu au ieșit până acum în evidență cu nimic. Contează vehiculul, contează 

conținutul. 

Dacă reușesc să privească lucrurile acestea în favoarea lor, dar nu pentru a-i învinui pe 

ceilalți nici pentru a se ridica deasupra lor cu o atitudine cuviincioasă, reușesc să medieze o 

problemă de destin, să înțeleagă de ce trăiesc într-un anumit loc de ce sunt înconjurați de anumiți 

oameni, de ce anumite întâmplări au venit în viața lor în mod ciclic, de ce unele sau repetat de mai 

multe ori de-a lungul vieții. Au capacitatea aceasta de a privi acum problema și mesagerul și să vadă 

totul printr-o viziune de ansamblu încărcată de semnificație. 

Nu trebuie să facă prea multe lucruri pentru ca evenimentele să fie menținute într-o albie 

favorabilă, trebuie doar să nu se certe, să accepte iertarea celuilalt și să nu se mai simtă umilit dacă 

este certat sau dacă este mustrat pentru anumite derapaje. Transformările sociale, transformările 

personale cerute astfel de abordare și deciziile pe care un pești urmează să le ia până la finalul 

acestui an depind foarte mult de cum gestionează situația aceasta de conflict. 

Mijlocul lunii octombrie aduce un unghi foarte interesant între Soare și Uranus care 

înseamnă suprasolicitare, evenimente combinate într-un chip negativ cu scopul de a consuma prea 

multă energie fără beneficii substanțiale. Peștii trebuie să înțeleagă că momentul acesta cere cât mai 

puțin orgoliu eventual deloc, multă ingeniozitate și informații accesibile, adică să apeleze la 

memorie fără să se gândească că de-acolo s-ar putea să le vină și elementele plăcute, dureri sau 

rememorarea unor întâmplări pe care o să le uite complet. S-ar putea ca în momentul acesta să se 

considere complet depășiți de situație, respinși de un mediu sau obligați să demonstreze că dețin un 

patrimoniu, anumite cunoștințe adică să-și folosească memoria pentru alții, nu pentru sine. Se poate 

stabili că dacă peștii sunt în fața unei situații de genul acesta atunci vor pune o picătură de frustrare, 

de răutate sau poate chiar de invidie arătând că această personalitate complexă pe care o dețin 

conține și forma aceasta de ingeniozitate, aceea care le permite să-și ascundă adevăratele intenții. 

Apoi, în 18 octombrie când Venus va intra pe zodia Săgetător, pe casa imaginii publice 

peștii vor reuși sa ascundă aceste derapaje, să nu le mai vadă nimeni defecte de caracter și să poată 

merge mai departe prin relații frumoase, prin interacțiuni echilibrate și toate acestea pentru un 

rezultat frumos. Există însă o mare suspiciune cu privire la intențiile peștilor, nu general, ci, 

punctual, în această perioadă pentru că pe 19 octombrie, prin conjuncția lui Marte cu Pluton, peștii 

lasă impresia că viața lor este încărcată de risc, de nemulțumire, de o ambiție care nu este specifică 
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nici acestei perioade, nici anturajul în care și le manifestă, nici pentru resursele pe care le au în 

momentul acesta. Poate n-ar trebui să fie atât de gălăgioși, atât de pretențioși cu ceilalți și atât de 

indulgenți cu sine ca lucrurile să fie orientate într-un chip armonios. Nu se știe dacă vor reuși să 

remedieze lucrul acesta pentru că perioada este marcată de o altă opoziție către Uranus, cea cu 

Mercur, care se va împlini pe 20 octombrie. Ideea de revoltă are pentru pești un argument, iar acesta 

este spus la scenă deschisă, iar cine nu-l aude poate avea surpriza să se trezească cu el în cap. 

În a treia decadă a lunii octombrie peștii ar trebui să respire puțin mai ușor. Se vor gândi că 

poate a sosit vremea să nu mai facă excese, nici de argumente și nici de satisfacție, nici de noroc și 

nici de critici. În preajma zilei de 22 octombrie se comportă ca și cum sărbătoresc un eveniment 

important însă totul este un teatru, este o formă de a arăta că pentru ei nu există bariera timpului, 

oricând pot s-o depășească, oricând pot face trimitere la evenimente importante pentru ei deoarece 

au totul foarte accesibil în memorie. A doua decadă a lunii octombrie, care i-a încercat la acest 

capitol, le-a oferit și posibilitatea de a-și ordona informațiile în așa fel încât ele să le fie tot timpul la 

îndemână. Acum se bucura de beneficiile situației cu pricina, reușind să facă un slalom interesant 

printre problemele sociale pentru a găsi timp și pentru sine. 

Pe 22 octombrie, când Soarele va intra pe casa drumurilor lungi, peștii se eliberează de 

această presiune ce vine din nevoia de a se ascunde. Se ascund de ritmul vieții, de bucurii, de 

încântare sau de ceea ce consideră că nu au voie, nu trebuie să facă sau nu este permis în momentul 

acesta. Trecerea Soarelui pe zodia Scorpion le reînvie ambiții care nu au fost uitate, ci pur și simplu 

amânate puțin. Au însă senzația că trebuie să meargă în vârful picioarelor, trebuie să se poarte cu 

mănuși cu ceilalți, trebuie să fie atenți pentru că știu că dacă în perioada în care erau interesați au 

reușit să-i zdruncine atât de ușor pe ceilalți nu vor să-și imagineze ce s-ar întâmpla dacă s-ar 

desfășura la capacitate mai mare. Firea complexă pe care o au peștii acoperă o plajă de 

comportamente destul de mare și reținerea lor este în această perioadă justificată. 

Pe 24 octombrie și Mercur urmează Soarele, trecând pe casa drumurilor lungi și aducându-le 

acestora preocupare față de servicii, față de comerț, față de schimburi interesante sau față de 

călătorii. Că este sau nu momentul potrivit, peștii se gândesc acum că poate trebui să facă o 

schimbare, dar nu o vor face cu ei înșiși, ci o vor face cu ceilalți sau vor face o schimbare în mediul 

de apartenență. Unii vor porni într-o călătorie sau își vor vizita prietenii, adică vor să iasă dintr-un 

ritm pe care nu-l mai pot suporta. Cei care lucrează cu energia sau sunt invitați într-un proces de 

cercetare spirituală vor folosi acest prilej pentru evadare într-un mediu subtil, pentru călătoria 

astrală, pentru deplasare rapidă într-un univers al ideilor profunde. 

De altfel, finalul lunii octombrie va putea trezi acum conflicte inutile, susținute pe 

argumente care pentru partenerul de dialog au altă însemnătate. În timp ce cei din jur cred că liderii 

au intenții egoiste, se tem ca nu cumva poziția socială să le fie afectată sau se gândesc că poate mai 

bine să fie mai siguri pe ei, pe demersurile aflate acum în derulare sau să răspundem provocărilor 

inutile. Se poate vorbi acum despre o regenerare însă aceasta face trimitere la un eveniment din 

trecut, cel care s-a consumat la începutul lunii aprilie și care a avut drept țintă negativă probleme 

rămase nerezolvate la începutul anului. Deși nu-i acuză nimeni că ar porni un război de cucerire 

împotriva celorlalți sau pentru a-și însuși bunurile celorlalți, pe 27 octombrie când Soarele se va afla 

într-o conjuncție cu Mercur faptele lor cam despre asta vor vorbi. În cazul peștilor care sunt 

profunzi, care au preocupări spirituale sau care țin cont de o anume normalitate, achizițiile acestea 

vor fi localizate în zona spirituală însă evoluția se va face cu mare efort. Degeaba Luna neagră le 

trece acum pe casa gândirii profunde pentru că de acolo le vin cu cele mai mari semne de îndoială, 

cele mai mari griji și termini. Apoi, pe 28 octombrie când Marte se va afla într-o relație bună cu 

Chiron, peștii vor dori să facă un rezumat asupra a ceea ce au traversat de-a lungul acestui an, însă 

nu vor lua în calcul toate evenimentele, ci doar pe câteva dintre ele făcând apel la un model 

cunoscut de ei. Rezultă din această analiză pe care o fac asupra acestui an că au fost curajoși și 

onești și vor refuza categoric să-și vadă defectele considerând că acestea au fost simple reacții și 

deci nu trebuie să-l ia în calcul pentru că nu le sunt specifice. Desigur că le sunt specifice pentru că 

altfel ar fi reacționat altfel. 

Lucrurile sunt însă în favoarea peștilor pentru că din schema repartizată decadelor se 

constată că a treia decadă a lunii ianuarie devine un fel de martor, de factor de echilibru, un element 
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care îi ajută să vadă adevărul cel mai util și folositor. Știm din analiza pe care am făcut-o de-a 

lungul acestei zodii că pe finalul lunii ianuarie peștii au făcut prima analiză celebrului interval al 

mijlocului de luna ianuarie, cel care s-a regăsit de multe ori de-a lungul acestui an, atingând primele 

concluzii. Acum fac apel la aceste prime concluzii, la aceste prime impresii și le va fi foarte util. 

Finalul lunii aduce o conjuncție a lui Venus cu Saturn și pentru alte semne zodiacale dacă pentru 

mulți această ipostaza astrală poate însemna optimism, pentru pești înseamnă aflarea unui adevăr. 

Pentru că îl au în continuare pe Jupiter pe casa ocultismului, vor ține aceste impresii pentru ei și vor 

considera că nu le este mult mai util să le împărtășească, ci să le folosească pe viitor ca pe un as în 

mânecă. Pe 30 octombrie se va împlini și Luna nouă și gândurile acestea misterioase vor deveni 

reprezentative pentru ceea ce au de traversat în luna următoare. Cei care sunt atenți asupra 

comportamentului unui peștii vor observa că aceștia ascund ceva.  

 

NOIEMBRIE 
Prea multe interese. Situații complicate pe care nu știu să le gestioneze. Le vin din trecut 

probleme pe care nu le-au rezolvat. Au nevoie de sinteză. Oamenii buni sunt căutați. Au calități și 

trebuie să le depună în aplicare. Cercetarea este încununată de succes. Situație conflictuală în care 

pierd. Cer prea multă demnitate și primesc prea multe critici. Au o atitudine cuviincioasă față de 

binele celorlalți. Au nevoie de rezultate imediate. Martorul este esențial. Justiție. Dacă sunt prea 

sentimentali se pierd cu firea. 

 

Luna noiembrie aduce câteva complicații interesante celor din Pești pe care le vor traversa 

cu fruntea sus, cu demnitate, făcând o impresie foarte buna, mult mai bună decât au reușit să facă în 

probleme mai complicate pe care l-au parcurs de-a lungul acestui an. Trecând în situații de genul 

acesta pești lasă impresia că sunt persoane încercate, că sunt lucide, că sunt ființe puternice și de 

aceea li se întâmplă ceea ce se întâmplă. 

Încă de la începutul acestei luni, când Soarele se va afla într-o relație pozitivă cu Neptun și 

alta pozitivă cu Axa Dragonului, se gândesc să se adapteze rapid la necesitățile prezentului. Vor să 

fie loiali, vor să facă lucrul acesta pentru o exprimare frumoasă, artistică, elegantă sau, dacă nu au 

mai procedat în felul acesta, dacă nu s-au mai folosit de genul acesta de fapte pentru că nu sunt 

obișnuiți, spun partenerilor de dialog ceea ce vor să audă și devin dintr-odată plăcuți, agreabil sau 

căutați. Dar pentru că nu renunță la personalitatea lor complexă, peștii fac acum apel la 

comportamente oscilante pe care le-au practicat în prima jumătate a anului, dar cu precădere în 

mijlocul lunii ianuarie, interval la care, după cum am observat, s-a făcut trimitere în mod ostentativ. 

Prin această dispunere frumoasă dintre Soare și Axa Dragonului reușesc să se pună în valoare însă 

unii dintre ei vor constata că este deja prea târziu. Trecerea lui Neptun prin Coada Dragonului, 

având în vedere că de câțiva ani buni Neptun le trece casă personalității, modul acesta de exprimare 

pare să fie unul reprezentativ pentru cei născuți în zodia Pești nu doar pentru perioada aceasta, nu 

doar pentru această viață, ci pentru șirul existențelor, cel care a contribuit la ceea ce sunt în 

momentul acesta și la ceea ce pot să facă. Există o filozofie de viață pe care o utilizează acum cu 

succes pentru a-și hrăni nevoia de a fi mulțumiți, fericiți, de a fi împliniți cu ceea ce au de a nu fugi 

de probleme pentru că sunt prea grele, de a fugi de ele pentru a nu pierde timp. Genul acesta de 

conduită nu va fi însă ușor de înțeles de cei din jur. Nu pentru că sunt persoane care  procedează 

greșit, nu pentru că de-a lungul acestui an au arătat că pot să fie foarte alunecoși, pentru că Neptun 

trimite către Soare un unghi pozitiv, iar Chiron către Venus unul negativ, peștii întrunesc acum atât 

calități, cât și defecte impresionând zone sociale care nu au nimic în comun, făcând legătura între 

inferior șu superior, devenind un factor de stabilitate, de globalizare. La nivel individual, în relația 

sa cu sine, de fiecare dată o vorbă bună este însoțită de urarea, o faptă bună are în spatele său o 

ambiție sau o faptă rea și lucrurile vor fi în formă această până la finalul lunii. 

Deși sarcinile pe care le au în momentul acesta sunt destul de complicate, iar evenimentele 

sociale îi ajută să se relaxeze, nici măcar atunci când se confesează unui prieten în care au mare 

încredere nu reușesc să mobilizeze suficient de multă putere, ambiție, nu reușesc să aibă suficient de 

multă determinare pentru a depăși o încercare, iar această situație va deveni mai vizibilă cu 
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precădere în preajma zilei de 5 noiembrie, când Mercur va fi in conjuncție cu Luna neagră pe casa 

drumurilor lungi. Evită să facă o deplasare, să tolereze o idee, evită să-și însușească informații care 

pe parcurs ar putea să le modifice opinia și, prin această modificare de opinie, să pornească pe un 

traseu, unul care nu este specific. 

Apoi, pe 6 noiembrie Junon se întoarce în Săgetător, zodie pe care au părăsit-o prin 

retrogradare, pentru că această poziție înseamnă pentru pești casa imaginii publice, adică se implică 

în multiple contacte, devin persoane sociabile, își aduc aminte că au mulți prietenii și trebuie să 

întrețină toate relațiile de prietenie dacă vor să-și păstreze statutul, ceea ce înseamnă pentru ei 

reconfirmarea unei poziții importante. 

 
Totuși, peștii au o curiozitate stranie în prima decadă a lunii noiembrie, iar aceasta îi 

îndeamnă să facă lucrurile bune pe jumătate, să fie curioși referitor la ce s-ar întâmpla dacă nu le-ar 

duce la bun sfârșit, dacă nu ar împlinii demersul în sine. Experimentul acesta îl fac mai mult pentru 

ei, fără să împărtășească celorlalți rezultatele pe care le obțin. Cercul de prieteni este acum redus, cu 

toate că Venus de pe casa imaginii publice îi face pe aceștia atractivi și ușor de remarcat ceea ce îi 

va ajuta pe cei născuți în zodia Pești să își optimizeze foarte bine forța interioară, să nu se risipească 

în schimbul de experiență lipsit de rost. Amintirile au un rol foarte important în prima decadă a lunii 

noiembrie și peștii care accesează aceste informații depuse în memoria personală au puterea acum 

să imite prin experiențele pe care le conține o formă de înșelătorie. 

Ceea ce este foarte interesant și le aduce un avantaj teribil vine din faptul că Marte pe 9 

noiembrie va trece pe casa lucrurilor ascunse și le aduce posibilitatea de a optimiza un raport 

delicat, de a transforma o situație conflictuală într-un element de sprijin, într-un factor care să îi 

avantajeze. 

Cea de a doua decadă a lunii noiembrie se bazează mult pe ceea ce s-a consumat pe finalul 

lunii octombrie, când au avut ocazia să se constate că devierea de la anumite trasee îi duce spre 

pedeapsă. În momentul acesta când Marte, abia le-a intrat în casa lucrurilor ascunse, au impresia că 

observațiile acestea ale lor sunt singulare, că dacă le sunt suficient de clare, că nu mai trebuie să le 

vad și altcineva sau, celălalt cu care conviețuiesc. În momentul acesta nu le folosește la nimic, adică 

să savureze atât de mult faptul că Marte le trece pe casa lucrurilor ascunse și că îi poate ajuta să 

transforme orice interacțiune într-un avantaj propriu, încât să nu-și mai pună problema că trebuie să 

mai rămână și cu ceva după. În 11 noiembrie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Luna 
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neagră, iar Marte într-un sextil cu Junon, îi lovește romantismul doar că acest romantism nu este 

prea bun, nu-i ajută prea mult în genul acesta de interacțiune socială, ci doar le tulbura puțin 

conștiința și îi păcălește că intensitatea și bogăția sunt totuna. Vor vedea că imediat ce Venus va 

intra pe zodia Capricorn, în 12 noiembrie, intensitatea nu înseamnă bogăție, ci cel mult experiență. 

Impulsuri exterioare vor fi gestionate destul de bine, astfel se pregătesc acum să înfrunte 

dificultățile în alt mod. După ce Venus schimba zodia, vine rândul lui Mercur să facă acest lucru, 

deci tot în 12 noiembrie Mercur va intra pe casa demnității sociale, zi în care Soarele se va 

împrieteni cu Chiron. Se poate stabili în momentul acesta că peștii trebuie să facă dovada unui 

devotament, că nu este suficient să se implice în activități în care să-și facă treaba sa-și aștepte 

recompensa după ce fiecare își va încheia ceea ce are de făcut. Va trebui să arate acum că care spirit 

organizatoric, că gândul bun pe care-l poartă celorlalți este în egală măsură și constructiv, nu doar 

confortabil pentru ei. Astfel, decide să renunțe la toate constrângerile fictive, cele care le alimentau 

dramele personale pe care le iubeau atât de mult, și să arate că sunt utile celorlalți, comunității. 

În 14 noiembrie, când Mercur se va afla într-o conjuncție cu Junon pe casa imagini publice 

se va împlini și Luna plină își dau seama că au nevoie totuși de un progres, au nevoie de ceea ce 

înseamnă pentru toată lumea o direcție clară, puternică și eficientă de care să folosească toată 

lumea. Soarele se află acum pe casa drumurilor lungi, iar această Lună plină ar putea să le arate un 

fapt pe care l-au făcut în alt mod, cu alte mijloace și pentru un alt scop de-a lungul acestui an: au 

fugit de răspundere de fiecare dată când li se părea că este prea greu. Acum fug de răspundere de 

plăcere pentru că asta cred că vor obține, până la urmă, plăcere, încântare, bucurie, fericire, 

destindere. Este, de fapt, o invitație la superficialitate și s-ar putea ca din această superficialitate să 

se aleagă cu ceva plăcut pentru ei, dar nu este obligatoriu. 

Încredere celor născuți in zodia Pești în ceea ce reprezintă în momentul acesta este una 

destul de mare și din această cauză ar putea să devină un factor de rezistență pentru cei din jur, un 

exemplu de bune practici. Ceea ce este foarte interesant vine din faptul că această atitudine pe care 

o dezvolta către cei din jur vine ca o formă de afirmare. Nu se știe dacă această formă de afirmare 

este expresia unor elemente pozitive, adică dacă își extrag puterea din evenimentele care s-au 

consumat pe finalul lunii octombrie. În mod sigur se poate vorbi acum despre o performanță pentru 

că Marte, aflat acum în tranzit pe casa lucrurilor ascunse, le transformă obstacolele în avantaje 

personale și acestea vor fi valorificate așa cum se cuvine prin intermediul lui Saturn direct de pe 

casa imaginii publice. Este o mare șansă pentru cel născut în zodia Pești să se afirme acum însă nu 

trebuie să o facă pe seama celui slab. 

Având în vedere că în 18 noiembrie Mercur se va afla într-o relație negativă cu Neptun, 

guvernatorul peștilor, care se află și pe casa personalității acum, există o formă de revoltă prin 

intermediul căreia aceste își cultivă emoții improprii, negative sau poate chiar periculoase la adresa 

celor care sunt slabi. Se poate vorbi aici despre o jale, o durere teribilă pe care o experimentează. 

Aceasta face însă trimitere la anumite trăsături ale vieții, deci la o perioadă de timp mult mai mare 

decât pare în momentul acesta. Simpla relație negativă a lui Mercur cu Axa Dragonului arată o 

simplă îndoială față de ceea ce nu ar putea să facă în momentul acesta, ci prin neputința de acum se 

face un arc peste timp și aceste impresii sunt legate de fapt de lipsurile pe care le-au avut din 

totdeauna în viață. Pe 20 noiembrie Neptun își va reveni la mersul direct și multe lucruri își dau 

semne că se întorc la normalitate, că există o tărie de caracter pe care peștii vor încerca să 

evidențieze prin contrast. De această dată, contrastul nu-i ajută, ci trebuie să se declare hotărâți și 

fermi ca fiind aparținători ai unei căi spirituale, a unei educații morale, să spună că de la anumite 

lucruri foarte bune ei nu se vor abate niciodată. 

A treia decadă a lunii noiembrie debutează cu intrarea Soarelui în zodia Săgetător, pe casa 

imaginii publice, cea care arată că peștii sunt acum capabil să valorifice elemente care le-au scăpat 

din vedere, să aibă o perspectivă frumoasă asupra vieții, să interacționeze frumos cu oamenii din 

jur, să fie decenți, înțelepți și calzi. Vor putea să facă lucrul acesta pentru că Mercur afla de ceva 

timp în tranzit prin zodia Săgetător, de altfel foarte curând își va încheia acest tranzit, trimite, în 22 

noiembrie, un unghi pozitiv către Jupiter. Apoi, tot unghiuri bune vor împlini în 23 noiembrie și 

Chiron cu Luna neagră, dar și Mercur cu Saturn. Există un prilej foarte favorabil de care se vor 

folosi pentru a ridica standardul de comunicare și a pune acum baze noi. Colaborările de acum par 
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de durată, judecățile de acum sunt foarte corecte, de viitor și nicio aspirație pe care o vor aborda în 

momentul acesta nu transformă binele în rău, ci invers. Asta înseamnă că finalul lunii noiembrie 

este un interval foarte folositor celor născuți în zodia Pești pentru că le aduce sedimentare, idei 

îndrăznețe, curaj în exprimare sau aspirații realiste. 

Având în vedere că în această perioadă reperul negativ face trimitere către ceea ce s-a 

consumat pe mijlocul lunii mai, libertatea pe care peștii au resimțit-o până în momentul acela poate 

deveni acum un obstacol. Acum trebuie să valorifice anumite elemente adică să se folosesc de ele 

pentru a porni o călătorie, pentru a iniția un proiect important, pentru a ierta pe cineva, pentru a 

arăta că metoda sa de lucru este mult mai bună, nu pentru a se lăuda că știe să facă de toate, dar 

acum nu are chef. 

De asemenea, ultima decada lunii noiembrie ar trebui să fie pentru pești și un interval care 

să-i încurajeze să ierte, să facă milostenie, să ajute oameni care se află într-un moment dificil al 

vieții lor, să nu devină captivii acestor sentimente ciudate de importanța de sine, de aroganță sau 

super apreciere. Din această cauză elementul martor care se adresează acestei decade face trimitere 

către ceea ce s-a consumat pe finalul lunii august când au fost invitați să exploreze adâncimile. Ceea 

ce au găsit pe finalul lunii august în adâncimile ființei vor putea să până acum în practică. 

Desigur, nu sunt numai evenimente fericite cele pe care le parcurg în această perioadă, ci 

sunt și unele de care își vor aduce aminte cu mare tristețe pe viitor. Pe 25 noiembrie când Jupiter se 

va afla într-o relație negativă cu planeta Pluton lucrurile s-ar putea să intre într-un derapaj accentuat. 

Simt că nu au noroc și pentru că au avut de-a lungul acestui an senzația că sunt privilegiați ai sorții, 

că au ceva în plus față de ceilalți, deci că au avut noroc, vor face toate compromisurile de care sunt 

în stare pentru a se menține pe o anumită poziție. Pe 25 noiembrie nu doar Jupiter se va afla într-un 

careu cu Pluton, ci și Venus într-un careu cu Jupiter ceea ce înseamnă că există posibilitatea de a 

depăși un obstacol social însă această șansă este atribuită celuilalt. Au senzația că sunt conduși de o 

mâna invizibilă, și că această mână suprasolicită, îi scoate din zona de confort, îi depărtează puțin 

de ceea ce este confortabil pentru ei sau măcar desfășurat în parametri normali. Se poate vorbi în 26 

noiembrie și despre o vindecare însă această vindecare se face cu efort, cu cheltuială, cu drumuri 

lungi obositoare, cu stat la coadă sau cu încercări legate de răbdare. 

Cea ce se consumă pe finalul lunii noiembrie atrage atenția celor născuți în zodia Pești că se 

află în fața unui ideal măreț. Rămâne de văzut însă care sunt acei pești care vor putea să vadă 

idealul măreț, să-l integreze în demersurile pe care le au acum în derulare și să-l transforme într-un 

blazon. Tot pe 29 noiembrie Junon se va afla într-o relație negativă cu Axa Dragonului și sunt în 

fața unei emoții destul de complicate pentru că și Soarele se va afla într-o dispunere negativa la Axa 

Dragonului după ce, imediat, a lăsat în urmă faza de Lună nouă. Se pare că finalul lunii noiembrie 

reprezintă pentru pești momentul în care își pun bazele unor colaborări pe care nu le vor folosi anul 

acesta, ci la anul, ca pe un as în mânecă. Fac lucrul acesta pentru că au acum clar senzația că ceva 

pierd, că devine obositor și poate această oboseală ar putea să fie un semn de boală, că nu mai au 

atât de multă răbdare cu oamenii care cer la nesfârșit explicații. Au senzația că dacă se implică în 

asocierii noi atunci acesta îi vor proteja pe viitor. Aceasta este convingerea lor, dar se înșală. În 

ultima zi a lunii noiembrie, când Venus se află într-o relație pozitivă cu Luna neagră aceștia cat 

testul de maturitate. Fac o greșeală, una din credulitate, din milă, adoptă o atitudine destul de 

complex în care binele și răul este combinat, în care sunt egoiști, dar nu lasă să se vadă sunt și 

miloși dar nu vor să pară prea sentimentali. Ar trebui ca deciziile majore să le lase pentru o altă 

perioadă pentru că acum mintea este confuză și inima, după cum știm, are rațiuni pe care rațiunea 

nu le poate înțelege și s-ar putea ca mai târziu să regrete ceea ce hotărăsc acum. 
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DECEMBRIE 
Se ascund din fața unor probleme. Nu mai au răbdare cu greutățile celorlalți. Au nevoie de 

o impresie bună. Își caută un reper pozitiv. Țin cont de soluțiile miraculoase ale acestui an. Se 

consumă prea mult. O întâmplare absolut ciudată le atrage atenția asupra unor defecte 

compromițătoare. Singurătatea ]i sperie. Particip[ la un proces de reconstrucție. Reușesc să se 

adapteze destul de bine. Înțelesurile profunde sunt ținute pentru ei. Obțin bunuri, dar nu mai vor să 

le împartă cu nimeni. Învață multe despre risipă. Liniștea este comoara cea mai de preț. 

 

Luna decembrie ar trebui să le aducă un interes față de lucrurile care sunt rezolvate foarte 

greu. Au ocazia acum să-și lărgească orizontul de cunoaștere, să devină vedete față de cei care nu 

știu nimic sau față de cei care nu știu atât de multe precum știu ei, și să își ascundă o anume 

nervozitate sau o anume instabilitatea afectivă pentru că așa le stă bine lor. Ultima lună a anului 

2016 pentru pești înseamnă, la fel cum înseamnă și pentru celelalte semne zodiacale, întâlnirea cu o 

formă de negație care va fi destul de greu de înțeles și de integrat. Au acces la sinteză, simt că 

energia le crește și că puterea pe care au acumulat-o de-a lungul acestui an trebuie folosită la ceva. 

Încă de la începutul acestei luni, când Chiron își revine la mersul direct, peștii au 

sentimentul că trebuie să fie apreciați, că excesele pe care l-au abordat de-a lungul acestui an sunt 

mai bine tolerate sau le pot ascunde mult mai bine, nu mai sunt atât de dificile sau că pot în sfârșit 

să se gândească la o formă de abstinență. Gândul este primul element la care au acces, de aici le vin 

și cele mai puternice, de aici le vine și o atitudine destul de convingătoare, poate chiar una 

motivațională, prin intermediul căruia să facă un schimb interesant cu cei care sunt acum în preajma 

lor și cu care vor avea colaborări diverse pe viitor.  

În prima zi a lunii decembrie Soarele va avea de împlinit o relație negativă cu Neptun și 

puterea personala a celor născuți în zodia Pești este pusă la încercare de un semn de întrebare venit 

din partea unei cunoștințe, din partea unui apropiat. Imediat ce Mercur le intră pe casa protectorilor 

peștii trec într-un alt plan al relaționării și faptul că aceste suspiciuni care planează asupra lor ar 

putea să-i ducă la dezamăgire le inspiră celorlalți o anume reținere, reprezintă pentru ei un obstacol 

destul de mare. Un obstacol mare ar putea să reprezinte și ceea ce se consumă în 3 decembrie, prin 

careul dintre Neptun și Junon. Sentimentul complicat, cel care le-a dat bătăi de cap de-a lungul 

întregului an, se transformă acum într-o motivație teribilă. Deci lucrurile nu sunt bune sau nu sunt în 

favoarea lor și se mobilizează pentru că vor să facă o impresie buna, vor să atrag atenția asupra 

lucrurilor puternice pe care le fac, vor să arate că faptele lor sunt mult mai importante decât ale 

celorlalți. Calitățile de care dispun s-ar putea să îi ajute să facă o impresie bună în sensul acesta. 

Prima decada lunii decembrie înseamnă și a lua drept reper pozitiv ceea ce s-a consumat pe 

finalul lunii iulie. Am văzut că momentul acela a adus ca problemă principală pe care trebuie s-o 

rezolve prin temperarea instabilității lui Uranus de pe casa banilor adică să gestioneze un fond pe 

care nu sunt siguri. În momentul acesta îi încearcă gândul că poate cele pe care le-au făcut pe finalul 

lunii iulie nu sunt cele de care au nevoie, nu sunt bune, nu sunt corecte, poate ar trebui să le 

schimbe. Apoi, în 7 decembrie când Marte se află într-o relație destul de bună cu Uranus, atunci 

când lucrurile care sunt ascunse sunt prezentate în favoarea individului, toate aceste gânduri care au 

părut pentru o scurtă perioadă de timp drept greșite devin soluții miraculoase. Cu toate că nu sunt 

bune, pentru pești acestea devin bune, nu pentru că așa vor să le vadă, ci pentru că așa sunt pentru 

ei. Unii dintre ei chiar se felicită pentru că altcineva în locul lor nu ar fi fost în stare să hotărască 

atât de bine. Judecând după ajutorul astral din această perioadă, inclusiv trecerea planetei Venus pe 

casa lucrurilor ascunse din 7 decembrie, peștii sunt mult prea indulgenți cu sine adică au avut ocazia 

de-a lungul acestui an să vadă că sunt ființe speciale și își pun singuri această etichetă în orice 

moment. În momentul de față nu este cazul să considere că sunt mai speciali decât alții, nu este 

cazul să consider că sunt superiori celorlalți din această cauză ar trebui să se mobilizeze pentru a 

valorifica vibrațiile care vin din relația bună a lui Mercur cu Axa Dragonului prin care se mediază 

din nou tendința Nodurilor. De această dată nu se întâmplă ca în primăvară, prin retrogradare, acum 

Mercur este direct și medierea tendinței Nodurilor prin Coada Dragonului înseamnă repararea 

trecutului. Ceea ce au considerat că a făcut greșit, fie la finalul lunii iulie, fie la finalul lunii mai, 
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când Luna neagră le-a trecut pe casa drumurilor lungi, a gândirii superioare, se transformă acum 

într-o emblemă. Apoi, pe 9 decembrie Marte se afla într-o relație negativa cu Luna neagră și 

cumulând unghiurile bune care s-au consumat până în momentul acesta în viața unui pești înțelegem 

de ce are acum o capacitate destul de mare de a extrage un înțeles din ceea ce parcurge și de a-l 

folosi ca un element de tratament. Experiențele cele mai vechi sunt acum puternice, amintirea lor 

este la fel de puternică și, împlinind relația bună a Soarelui cu Jupiter care le trece acum printr-o 

casă de finalitate, au impresia că tot ceea ce este trainic, tot ceea ce a rezistat încercării vremurilor, 

fie ca informație genetică, fie ca trăsătură de neam, de familie, fie prin faptul că este femeie sau 

bărbat, le definește această dimensiune a vieții. Peștii se simt privilegiați, puternici și au impresia că 

nimic din ceea ce 

ar putea să vină 

spre ei în 

momentul acesta 

nu îi poate da la o 

parte.  

Există o 

sensibilitate cu 

totul specială pe 

care cei născuți în 

zodia Pești ar 

putea să o respire 

în a doua decadă. 

Lucruri acum sunt 

puțin mai rarefiate 

și își pot permite 

să se gândesc la 

viitor într-un alt 

mod. Desigur și 

pentru cei născuți 

in zodia Pești, la 

fel cum se 

întâmplă și pentru celelalte zodii, schema aceasta care activează acum face trimitere la anumite 

deschideri, la un izvor de putere, la abilități creative cu totul speciale care ar trebui folosite fără a 

pune în dificultate echilibrul personal sau chiar starea de sănătate. Pentru că pe 10 decembrie 

Mercur se află într-o relație bună cu Neptun, iar Soarele într-o conjuncție cu Saturn lucrul acesta 

care se întâmplă în viața unui pești nu trebuie ignorat. Este posibil ca anturajul se consideră că 

reacțiile lor sunt determinate de un posibil conflict între generații. Nu este așa, peștii nu se implică 

într-un conflict între generații doar pentru că nu se pot controla, ci, de fapt, ei vor să schimbe 

ordinea lucrurilor, vor să arate că nu sunt doar beneficiarii unor bunuri care au ajuns în preajma lor 

absolut întâmplător sau pentru că la un moment dat au fost răsfățați de soartă. Ei vor să pară acum 

persoane care au muncit din greu, care au câștigat cu mare dificultate tot ceea ce au în momentul 

acesta. Se poate vorbi acum și despre dragoste, și despre sentimentul de apartenență la un grup care 

să îi conferă cel născut în zodia Pești sentimentul că privește lucrurile de sus, că înțelege natura 

ascunsă a ceea ce se consumă pe zona socială, că este o persoană din acea categorie care nu se lasă 

impresionată de lucrurile foarte evidente pentru că de fapt pe toate celelalte le trăiește foarte 

profund. 

Pentru că pe 12 decembrie Soarele se află într-o relație negativă cu Chiron, peștii s-ar putea 

să experimenteze o formă de exprimare ce ar putea să-i ducă la un mare consum. Acest consum ar 

putea să le afecteze starea de sănătate, să îi convingă să pornească pe un alt drum și de fapt acest 

drum să fie cel mai greșit, să fie alegerea cea mai proastă. Pe 14 decembrie când se va împlini Lună 

plină, cea care îi va îndemna să discute mai mult decât să acționeze peștii au senzația că se află în 

fața unei mari încercări. Are loc un incident, un schimb de valori personale, un schimb de bunuri 

poate chiar o întâlnirea cu minciuna care îi va pune în mare dificultate. 
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Pornind de la Lună plină care s-a împlinit în mijlocul lunii decembrie și până când planeta 

Marte va intra pe zodia Pești, adică pe semnul lor, pe casa personalității, se parcurge un traseu pe 

care peștii vor să-l folosească pentru a arăta care le este puterea. Am văzut de multe ori de-a lungul 

acestui an peștii nu și-au ieșit prea mult din fire, adică s-au exprimat în registrul pe care-l știm cu 

toții, acela al liniștii, al calmului sau al elementului demonstrativ, doar dacă situația a cerut-o. În 

momentul de față, când Marte se află pe ultimul segment de tranzit al zodiei Vărsător, adică pe casa 

lucrurilor ascunse, peștii se întrec pe sine în a face alegeri proaste. Există o zonă a afectivității care 

nu a fost lucrată foarte bine de-a lungul acestui an și care, prin vulnerabilizare, printr-o formă de 

tristețe sau de incertitudine, transformă nativul născut în zodia Pești într-un element foarte 

vulnerabil. Dacă prin poziția lui Marte în Pești, cei născuți in zodia Pești sunt avantajați, prin 

parcurgerea acestei planete a ultimului segment din Vărsător ei sunt complet dezavantajați. Orice alt 

semn zodiacal ar considera că acesta este un element de care ar trebui să se bucure, fiind un final de 

drum, un final de etapă și ar fi îndemnați de ceea ce li se întâmplă să savureze la maxim toată 

această secvență. Peștii se gândesc la ceea ce nu vor mai avea după această situație, la ceea ce vor 

face cu implicare, cu determinare sau cu nerv în alte conjuncturi, cu alți oameni și pierd momentul 

de bucurie. 

Pe 19 decembrie când Marte le va intra pe semnul lor aceștia vor fi deja mult prea obosiți, 

triști, abătuți sau pregătiți pentru ceea ce înseamnă sărbătorile de iarna, însă fără energia necesară. 

Au nevoie acum de oameni veseli, de oameni care să le reamintească cum este să trăiești cu bucurie 

cu încântare să cu fericire, cum este să-ți folosești dorința fără a judeca pe nimeni, fără a-i 

transforma pe ceilalți în sclavi ai propriilor nevoi. Judecând după faptul că de pe 19 decembrie 

Mercur intra în mers retrograd, aflat acum pe casa protectorilor, înțelegem că această atitudine de 

nevoie va fi cea care va domina întregul spectru al percepțiilor până la finalul acestui an pentru că 

Mercur își va reveni la mersul direct abia la anul următor. 

În 20 decembrie Soarele va intra pe zodia Capricorn, adică pe casa prietenilor pentru pești, 

și chiar dacă Mercur se află acum în mers retrograd pe această zodie aspirațiile lor sunt ascunse, iar 

personalitatea lor magnetică sau foarte complexă ar putea să-i zăpăcească pe cei din jur încât să nu 

vadă nimeni că, de fapt, ei sunt mult prea atașați de dramele trecutului, de ceea ce nu pot rezolva, de 

ceea ce este încă neclar.  

Ultima decadă a lunii decembrie, de altfel ultima decadă acestui an pentru pești înseamnă și 

explorarea a ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie, decadă asupra căreia am revenit 

ostentativ de-a lungul anului, ca la un reper pozitiv. Ceea ce este negativ vine din mijlocul lunii 

septembrie când asteroidul Junon s-a aflat în conjuncție cu Luna neagră și când peștii au participat 

la un proces de reconstrucție deși poate nu le-a făcut plăcere sau poate nu au dorit să facă lucrul 

acesta. Acum au senzația că încercările majore ale acestui an, cele care au fost pentru ei foarte 

vizibile pe finalul lunii mai, au constituit un element educativ foarte important. 

Vor considera că cele mai importante elemente care au venit spre ei în luna decembrie 

surclasează celelalte pe care l-au parcurs de-a lungul întregului an. Nu este cazul să fie atât de 

superficiali, trebuia să aibă preocupări față de putere, față de dominare, față de ceea ce este cu 

adevărat important pentru ei sau important pentru comunitate, adică să se implice în acțiuni care le 

valorifică oportunitățile sociale, nu le inhibă. Acum nu au nevoie de atitudini care să le spună că 

sunt ceea ce nu le mai este folositor să fie. Au nevoie de atitudini care să le spună că sunt activi, 

puternici inteligenți și capabili să se adapteze în orice situație. De altfel, judecând situația cu pricina 

este foarte greu pentru cel născut în zodia Pești să transforme o oportunitate într-o trăire majoră, 

într-o senzație profundă. El este acum un personaj pe lângă multe altele într-o poveste și aproape că 

nimeni nu-și va mai aminti că această poveste de fapt a fost scrisă de el. Are această modestie de a 

se diminua pentru că are, cum bine știm din prezentările generale aplicate acestei zodii, un 

accentuat simț al ridicolului. 

Pe 25 decembrie când Saturn se va afla într-un trigon perfect cu Uranus peștii vor fi sensibili 

într-un mod plăcut. Ceea ce este comunicat și au parcurs de pe finalul lunii iulie până acum, de când 

Uranus este retrograd, se transformă într-o invitație la viață. Dintr-odată le place mâncarea pe care 

au refuzat-o de fiecare dată, acceptă prietenia celor pe care i-au criticat cel mai mult și își pot 

permite să-și facă planuri de viitor alături de oamenii pe care i-au desconsiderat. Desigur, lucrurile 
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nu sunt atât de pozitive precum ar vrea un nativ născut în zodia Pești să le prezinte. Sunt însă 

atractive, incitante și din acestea se pot extrage înțelesuri profunde. Un pești care este implicat într-

un proces de cercetare spirituală, care caută să descopere adevărul și care nu se pierde cu firea în 

fața unor încercări majore ale vieții, va privi opoziția lui Jupiter cu Uranus din 26 decembrie ca 

fiind una încărcată de o mare semnificație. Bunurile acestei lumi nu au de ce să primească din 

partea unui asemenea individ o atât de mare importanță. Binele vine prin libertate și dacă bunurile 

materiale nu îl ajută pe individ să fie mai liber, mai creativ sau mai puternic atunci ele îl 

împovărează. Au ocazia să vadă lucrul acesta în preajma zilei de 26 decembrie când o complicație îi 

arată, de fapt, care este rolul său în grupul de apartenență, în familie sau în cercul de prieteni. 

Pe 27 decembrie când Soarele se va afla într-o dispunere foarte frumoasă față de Axa 

Dragonului, prin care va reuși să și medieze tendința Nodurilor, peștii vor arăta că tot ceea ce este 

dezvelit, dezbrăcat, tot ceea ce este expus celorlalți fără rezervă, fără reținere, cu generozitate, 

atenuează dramele trecutului și îl face pe individ mult mai puternic. Pe ei, în momentul acesta, nu-i 

mai interesează puterea, ci îi interesează sănătatea. Saturn și Chiron sunt pe 29 decembrie într-un 

careu și au senzația că universul îi pedepsește pentru ceea ce nu au reușit să facă în mod corect până 

acum. Judecând după toată această conjunctură pe care au parcurs-o în ultima perioadă sunt puțin 

cam nedrepți atât cu ei, cât și cu cei din jur care încercă să-i consoleze. Pe 29 decembrie și Uranus 

își va reveni la mersul direct, puterile acestui nativ vor fi atât de mari, ochii săi vor fi atât de 

vigilenți, iar simțurile atât de ascuțite încât ceea ce vor parcurge pe finalul acestui an va avea o 

însemnătate cu totul aparte. Ultimul aspect al acestui an este pentru pești unul care confirmă 

valoarea pe care și-au atribuit-o de-a lungul acestui an. De această dată nici Neptun nu mai este 

retrograd, nici Uranus, ci doar Mercur, iar asta înseamnă că tot ceea ce trezesc la interior și nu sunt 

obligați să explice este de o profunzime cu totul aparte. Nu este însă indicat să fie provocați, să fie 

atrași în tot felul de intrigi pentru că există un suport astral care ar putea să-l ajute să dea replici 

usturătoare celor care îi tulbură liniștea. Liniștea unui pești pe finalul anului 2016 este comoara sa 

cea mai de preț. 
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